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Průkopnické technologie.

U e.Classic series je použita technologie 12 busbar. Místo 
generování energie širokými, sběrnicemi jako dřív, je nyní 
energie generována přes 12 tenoučkých sběrnic. Toto umožňuje 
optimální zvládání stínění a efektivnější využívaní zdrojů články. 
To znamená, že povrch článků je využíván efektivněji a 
energetický výnos je vyšší

Technologie 12 busbar Technologie standardních busbar
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Inovace. Výkon. Udržitelnost. Z 
rakouska více než 25 let

Energetica Photovoltaic Industries GmbH je rakouská společnost 
zabývající se fotovoltaickými technologiemi se sídlem a 
výrobním závodem v Liebenfels, Rakousko.
Výsledkem 25 let zkušeností v odvětví je naše  high-tech 
portfolio. Naše výrobky jsou vyvíjeny, testovány a vyráběny 
šetrně ke klimatu v jednom z nejmodernějších výrobních 
závodů 4.0 na světě.  
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Záruka přidané hodnoty Energetica

96,3%

91%

96,3% výkon po 25 letech, certifikováno AIT-
Rakouským technologickým institutem.

Záruka na výkon Energetica

Standardní průmyslová záruka

Záruka vyššího výkonu.

Jako špičkové výrobky se fotovoltaické panely Energetica 
vyznačují maximálním výkonem a velmi dlouhou životností. 
Naše patentované 
technologie e.ISP nejenže zvyšuje energetický výnos ve 
srovnání s běžnými panely, ale také snižuje degradaci 
(opotřebení) článků.
Na základě rozsáhlých sérií testů certifikuje AIT-Rakouský 
technologický institut výkonnost panelů Energetica na 
působivých 96,3 % i po 25 letech.
Proto kromě 17leté záruky na produkt nabízíme také lineární 
záruku na výkon* ve výši 91 procent původního výkonu po 25 
letech.

* Podrobnosti o záruce na výkon (záruka s přidanou hodnotou) viz Schválená 
záruka Energetica v prvním roce 97% jmenovitého výkonu a nejméně 91% 
jmenovitého výkonu ve 25. roce..



Uncompromising. Efficient. Black.

Účinnost a elegantní design. e.Classic M HC black byl vyvinut pro 
uživatele, kteří kladou důraz na výkonnost v kombinaci s estetikou. 
Dosud nejúčinnější čistě černý fotovoltaický panel společnosti 
Energetica totiž vylepší každou budovu: Výsledkem je 375 Wp se 
120 monokrystalickými half-cut solárními články pod 3,2 mm sklem, 
které poskytují nejvyšší výkon a stabilitu ve své třídě.

Černá zadní vrstva a černý hliníkový rám podtrhují Pure Black design.

e.Classic M HCblack
Fotovoltaický panel se 120 MONO PERC half cells. Výkon při STC360 až 375 Wp

12-BB-TECHNOLOGY

Optimalizováno pro zastínění, nejvyšší 
účinnost a vyšší spolehlivost .

e.STAK®-FRAME

Robustní stohovací a balicí systém 
e.STAK® společnosti Energetica zaručuje
bezpečnou přepravu a chrání životní
prostředí díky našim bio-genním
obalům.

e.ISP®-TECHNOLOGY

Integrated Shadow Protection -e.ISP 
(integrovaná ochrana při zastínění) 
zabezpečuje lepší účinnost a optimalizuje 
výnosy při oslunění i zastínění
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e.Classic M HCblack

Technická data

Elektrická data (STC)

Typ

Maximální výkon PMPP  [Wp]

Napětí naprázdno UOC   [V]

MPP napětí UMPP   [V]

MPP c IMPP   [A]

Proud nakrátko ISC   [A]

Účinnost panelu η Modul  [%]

Třídění výkonů  [Wp]

Tato měření jsou platná za standardních testovacích podmínek STC. 
Všechny elektrické údaje ±10 %. Nejistota měření PMPP (PMPP): +/- 3%, 
(AM 1,5; záření 1000W/m2; teplota článku 25°C).

Elektrická data (NMOT)

Typ

Maximální výkon PMPP  [Wp]

MPP napětí UMPP   [V]

MPP proud IMPP   [A]

Napětí naprázdno (VOC)  [V]

Proud nakrátko ISC  [A]

NMOT (jmenovitá provozní teplota modulu): Osvit 800 
W/m2, teplota okolí 20 °C, rychlost větru 1 m/s. 
Všechny technické údaje +/- 10 %

Elektrická data (nízký osvit)

Type

Maximální výkon (PMax) [Wp]

MPP napětí UMPP   [V]

MPP proud IMPP   [A]

Napětí naprázdno (UOC)  [V]

Proud nakrátko ISC  [A]

Přípustné provozní podmínky

Rozsah teplot -40°C až+90°C

Max. systémové napětí  1.000 V, 1500 V na vyžádání

Testované zatíženímax
testováno při IEC až  5.4 kPa sníh/2.4 kPa vítr 

Mezní zatížení >  6.0 kPa

Odolnost proti 
krupobití

kroupy až 25 mm Ø při165,6 km/h v impact 
kroupy až 55 mm Ø při 120,6 km/h v impact

Max. zpětný proud 16 A*

*V každém případě musí být vzhledem k integrované aktivní 
elektronice zajištěno, aby nedocházelo ke zpětným proudům větším 
než 16 A.

Teplotní koeficienty (Tc)

Tc proud nakrátko α 0,05 %/K

Tc napětí naprázdno β --0,26 %/K

Tc maximální výkon γ --0,33 %/K

NMOT 43,5°C +/- 2

Certifikace a záruky

Certifikace

IEC 61215, IEC 61730  
IEC 62716 (Test na korozi čpavkem) 
IEC 61701 (Test na korozi slanou mlhou)  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 EN 
61000-4-2

EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 
EN 61000-4-6 bezpečnostní 
třída II PID, LID, LeTID

Požární třída Třída C, požární třída 1 (Itálie)

Produktová záruka 17 let 
Výkonová záruka PMPP 25 let lineárně

dle záručních podmínek

Mechanická data

Rozměry VxŠxT 1780 x 1042 x 36 mm

Hmotnost 21 kg

Přední sklo průhledné tvrzené antireflexní 
sklo 3,2 mm 

Zadní vrstva vysoce odrazivý PET

Rám černá anodizovaný hliník

Články 20 X 6 vysoce výkonné halfcut  
solární články (166 x 83 mm)

Typ článku mono PERC, 12 busbars

Bypass řízení aktivní elektronika na úrovni stringu

Konektor panelu 4 mm2 solární kabel (+,-) 1150 mm

Konektory multi-contact MC4, IP68

Původ Vyrobeno v Rakousku

Paletts / Truck load

Kusů na paletě 30

Kusů v náklaďáku 840

Poznámka: Tento produktový list je, vedle instalačního manuálu, právně 
závazným dokumentem je součástí požadované dokumentace podle OVE EN 
50380. Vzhledem k neustálým technickým inovacím, výzkumu a vývoji a 
vylepšením jsou data uvedená v produktovém listě předmětem změny. 
Společnost Energetica si vyhrazuje právo provést tyto změny kdykoli bez 
předchozího upozornění. Obrázek produktu je ilustrační a může se lišit od 
originálu vzhledem i daty zde uvedenými. 

Junction box
(IP68)

Hliníkový rám
černý anodizovaný

16x Drenážní otvor

Všechny rozměry jsou v  mm 

1042±2.5




