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B L A C K R O O F TM
Compleet systeem ter vervanging
van de dakpannen. Met passende
verzaagbare paspanelen.
Uitstekende oplossing voor nieuwbouw, renovatie en prefab daken.
Voor zowel individuele woningen als
woningbouwprojecten.

> Geen dakpannen meer nodig
> Bestand tegen hagelstenen van 8 cm
> Optimale dak vulling
> Goede ventilatie
> Snelle en eenvoudige installatie

BLACK ROOF TM BIPV SYSTEEM (15 cellen)
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zelf-borende M4 schroef
bevestigingsprofiel
pasprofiel
126

junction box

154

bovenliggende module

600

Black Roof PV module
kabels
waterdichte dampopen folie
tengel

374

ophangprofiel
500

MODULE TYPE
ELECTRISCHE GEGEVENS (STC)
Nm [%]
Module Efficiency
[Wp]
Nominaal Vermogen PMAX
[V]
Nominale Spanning VMPP
[A]
Nominale Stroom IMPP
[V]
Open klemspanning VOC
[A]
Kortsluitstroom ISC

126

50
28

X15-BR75
18.3%
75
8,0
9,4
10,0
10,0

STC: Instraling bij 1000 W/m2; Cel temp. 25° C AM 1.5 Spectrum volgens EN 60904-3

Black Roof PV module

waterkerende koppelstrip

junction box

bovenliggende module

kabels

naastliggende module

monteringsprofiel

ophangprofiel

pasprofiel

tengel

ELECTRISCHE GEGEVENS (NOCT)
Nominaal Vermogen PMAX
[Wp]
Nominale Spanning VMPP
[V]
Nominale Stroom IMPP
[A]
NOCT: Instraling bij 800 W/m2; Omgevingstemp. 20° C, Wind snelheid 1 m/s

ONDERDELEN & AFMETINGEN
Cel Type
Module
Afmeting
Dikte
Gewicht

126

Montering
500

Voorzijde Glas

374
500

154
100

310

820

100

155

mm
mm
kg

PERC – Monokristallijn Silicium – Metal Wrap Through
Frameloos BIPV Glas-Glas
820 x 500 Werkende Maat (820 x 600 Volledig Paneel)
7.6 ± 0.2
9.1
Achterzijde Monteringsblokjes voor Black Roof
Monteringsprofiel
3.2 Gehard Ultrahelder Glas (EN1863) AR Coating &
Gestructureerd

Achterzijde
3.2 mm Gehard Glas
Glas
3
Diodes
Connector
MC 4
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Max. Statische Druk Voorzijde
Sneeuw
Max. Statische Druk Achterzijde
Wind
Max. Hagelsteen Inslag
mm bij m/s
Temp. Coëfficiënt Vermogen
PMAX
Temp. Coëfficiënt Spanning
VOC
Temp. Coëfficiënt Stroom
ISC
Bereik Bedrijfstemperatuur
°C
Max Systeemspanning
V DC
Max Keerstroom
A

CERTIFICERING
Certificering gaande conform
IEC 61215 en IEC61730-1, -2

Laan van Ypenburg 122
2497 GC DEN HAAG-ZH
THE NETHERLANDS

+3188 4343 888
info@exasun.com
www.exasun.com

55,6
6,9
8,1

5400 Pa
2400 Pa
75 mm bij 39.5 m/s
-0.375 %/K
-0.294 %/K
+0.041 %/K
-40 to 125
1000
12

EXASUN streeft ernaar u te voorzien van de juiste specificities. Dit datasheet is conform
de vereisten van NEN EN 50380. Specificaties kunnen wijzigen zonder notificatie.
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