X-ROOF

XR15X7 5BBL – 180W p/m 2
A co mplete w ater t i g h t r o o f s ys t em
I n clu di n g mo u n ti n g s ys t em an d f i t t i n g pan els
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X - R O OF TM
Complete system as replacement for
roof tiles. With sawable fitting panels.
The perfect solution for new
construction, renovation and prefab
roofs. For both individual housing and
housing projects.

> No roof tiles needed
> Resistant to hail stones up to 8 cm
> Optimal roof utilization
> Good ventilation
> Quick and easy installation

X-ROOF TM BIPV SYSTEM (15 cells)
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MODULE TYPE
ELECTRICAL PERFORMANCE (STC)
Nm [%]
Module Efficiency
[Wp]
Peak Power Output PMAX
[V]
Maximum Power Voltage VMPP
[A]
Maximum Power Current IMPP
[V]
Open Circuit Voltage VOC
[A]
Short Circuit Current ISC

126

50
28

XR15-X75BL
18.3%
75
8,0
9,4
10,0
10,0

STC: Irradiance at 1000 W/m2; Cell temp. 25° C AM 1.5 spectrum according to EN 60904-3

X-Roof PV module

water retaining linking strip

junction box

next module above

cables

next module aside

mounting profile

suspension profile

spacer

counter batten

ELECTRICAL PERFORMANCE (NOCT)
Maximum Power PMAX
[Wp]
Maximum Power Voltage VMPP
[V]
Maximum Power Current IMPP
[A]

55,6
6,9
8,1

NOCT: Irradiance at 800 W/m2; Ambient Temp. 20° C, Wind speed 1 m/s

COMPONENTS & DIMENSIONS
PERC – Monocrystalline Silicon – Metal Wrap Through
Frameless BIPV Glass-Glass
mm 820 x 500 active area (820 x 600 full module)
mm 7.6 ± 0.2
9.1
kg
Rear Side Mounting Plates for X-Roof Mounting Profile
3.2 Hardened Ultraclear Glass (EN1863)
Frontside Glass
AR Coated & Structured
3.2 mm Hardened Glass
Backside Glass
3
Diodes
Connector
MC 4
OPERATING CONDITIONS
5400 Pa
Max. Static Load Front
Snow
2400 Pa
Max. Static Load Back
Wind
75 mm at 39.5 m/s
Max. Hail Stone Impact
mm at m/s
-0.375 %/K
Temp. Coefficient Power
PMAX
-0.294 %/K
Temp. Coefficient Voltage
VOC
+0.041 %/K
Temp. Coefficient Current
ISC
-40 to 125
Operating Temperature Range
°C
1000
Max System Voltage
V DC
12
Max Series Fuse Rating
A
Cell Type
Module
Dimensions
Thickness
Weight
Mounting

126

500
374
500

154
100

310

820

100

155

CERTIFICATIONS
Certification ongoing
IEC 61215 and IEC61730-1, -2
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