
MINI-CELULĂ FOTOVOLTAICĂ CONRAD 4 V, 35 mA YH-39x35
Specificaţii tehnice

Celulă fotovoltaică YH-39x35

1 foto

2 Spec.

  1. Specificaţii tehnice 
   a. Dimensiuni: 39*35*3.2 mm (±0.2 mm) 
   b. Aspect: suprafaţă de răşină epoxidică închisă la culoare 
   c. Material: cip de energie solară siliconic monocristalin  

       d. Tensiune nominală: 4.0V  
           Curent nominal: 35MA  
       e. Mod extern: electrozi tip priză pozitivi şi negativi, cap de led şi punct de lipire pentru electrozi pozitivi
şi negativi

       f. Gama de utilizare: pentru 2 buc. AA 1.2V sau 1.5V baterii reîncărcabile, se încarcă în exterior, pentru 
 dispozitive cum sunt: mici maşini de jucărie electrice, mini lanternă, mini radio, instalaţii muzicale pentru Crăciun etc.
 Instrucţiuni

    Conectaţi polii pozitivi şi negativi ai prizei solare la intrarea de putere corespunzătoare a aparatului, înlăturaţi
folia protectoare a panoului solar, apoi aşezaţi panoul solar în zone însorite. Panoul solar poate fi folosit la
reîncărcarea aparatelor.



4. Metode de conectare 

 1 Tipul prizei 

 2 Capul de LED

(3) Punctul de lipire al electrozilor pozitiv şi negativi
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Specificaţiile produsului

TO CEI

Numele produsului Modul celule solare Tipul YH-39X35 Dim. 39×35mm

   Specificaţii 
    Vm 4V   Im 35mA
Dimensiuni: 39×35 mm  (Lungime/lăţime Toleranţă ±0.2 mm, Toleranţă de grosime ±
0.5 mm)

Condiţii de testare AM1.5      25      1000 w/m2

Operarea
Standard 

GB/T  9535-1998 egv IEC 61215 1993  

Performanţa
de operare

Comparare cu încărcarea corespunzătoare 

Mediu de
operare

exterior   -20  la 80 ºC

Subiect: Modulul celulă solară I --- V  Curba Diagramei 

Descrierea:  Isc: Ieşirea curentului la 0 încărcare, este scurt circuit. Ieşirea de putere 
este Zero.  Voc: Tensiune de ieşire la începutul încărcării. Ieşirea de putere este Zero.

Împreună cu încărcarea, punctul de lucru şi puterea de ieşire se vor schimba continuu.
Când ajunge la punctul maxim, curentul de ieşire şi tensiunea vor fi tensiunea (Vm) 
maximă de operare şi Curentul (Im) maxim de operare.

 


