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manual de utilizare

mOdul SOlar Sm 45/36
Cod produs: 110075

Panoul solar SM 45 este special conceput 
pentru instalaţii mici şi mijlocii din dome-
niile privat şi industrial, de ex. iluminatul 
unei cabane de week-end, alimentarea 
autonomă a unui sistem de pompare etc.

Celulele sunt fabricate din silicon cristalin 
şi ating o putere maximă de 45 Wp. Celu-
lele solare sunt texturate şi au strat anti-
reflexie. Acestea sunt complet încastrate 
în interiorul modulului laminat în plastic 
EVA (etilen vinil acetat) moale, ceea ce 
asigură rezistenţă la apă, stabilitate la UV 
şi izolaţie electrică, permiţând de aseme-
nea expansiunea termică. Conectarea se 
face prin intermediul unui fir electric lung 
de un metru.

Capacul frontal al panoului SM 45 realizat 
din sticlă ultra-transparentă şi călită este 
robust şi extrem de permeabil la lumină. 
Capacul posterior din plastic Tedlar este 
lipit etanş de capacul din sticlă. 

Cadrul modulului, rezistent la torsiune, este realizat din aluminiu eloxat şi protejează modulului SM 45 de factorii 
mecanici şi climatici.

date tehnice    Sm 45/36
Putere nominală Pmax [Wp] 45
Curent nominal IMPP [A] 2,55
Tensiune nominală UMPP [V] 17,6
Curent de scurtcircuit IK [A] 2,78
Tensiune la mers în gol UL [V] 20,9
Lungime  [mm] 640
Lăţime  [mm] 530
Înălţime  [mm] 20
Înălţime priză de curent [mm] 12
Greutate [kg] 4,2
Garanţie randament: 10 ani

Wp = putere maximă în condiţii de testare, masă de ae 
AM = 1,5, radiaţii E = 100 W/m2, temperatură celulă TC 
= 25 °C.
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Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German electronics Srl (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă.
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