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NAVODILA ZA UPORABO

Polikristalni solarni panel
Phaesun Sun Plus 10
Kataloška št.: 134 86 53
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OPIS NAPRAVE
Solarni paneli Sun Plus so izdelani za industrijsko in profesionalno uporabo. Izdelani so
iz na praske odpornega eloksiranega aluminija z dvojnim stenskim okvirjem. Priključna
doza je sposojena od modulov večjih velikosti in podpira namestitev na prostem, ki je
odporna na zunanje vplive in uporabniku prijazna. Polikristalne celice so stisnjene
med 3,2 mm kaljeni solarni stekleni plošči z nizko vsebnostjo železa in dvoslojno
visoko odporno folijo.

TEHNIČNI PODATKI
Sistemska napetost (VDC):
12V
Največja moč (Pm):
10W
Napetost pri največji moči (Vmp):
17V
Tok pri največji moči (Imp):
0,59A
Napetost praznega teka (Voc):
22V
Kratkostični tok (Isc):
0,66A
Največja toleranca:
+5%/‐0%
Nazivna temperatura delovanja NOCT:
45,7°C +/‐2°C
Največja sistemska napetost:
70V
Temperaturno območje delovanja modula (°C): ‐40°C do +85°C
Vrsta in število celic:
36 poli celic
Sprednja stran panela:
3,2 mm kaljeno solarno steklo z nizko
vsebnostjo železa
Okvir:
(srebrn) dvojni stenski profil iz
eloksiranega aluminija odporen na praske
Priključna doza:
IEC/UL odobritev IP65
Dimenzije (X x Y x Z):
355 x 255 x 34 mm
Višina odprtine za namestitev (X):
215 mm
Višina odprtine za namestitev (Y):
200 mm
Teža:
1,4 kg
Temperaturni koeficient: Moč:
‐0,43%
Temperaturni koeficient: Voc:
‐0,33%
Temperaturni koeficient: Isc:
0,05%
Certifikati:
IEC 61215, IEC 61730, IEC 60068‐2‐68, IEC
61701
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GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Polikristalni solarni panel Phaesun Sun Plus 10
Kat. št.: 134 86 53
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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