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energia Solar Fotovoltaica
sistemAs de AUtoconsUmo • módulo PolicriStalino 270

eXcelente relaçÃo qualidade Preço
otimiza o investimento em cada projeto onde são aplicados.

comPonenteS SelecionadoS
são usados na sua construção apenas componentes selecionados sendo todos os testes 
efetuados segundo os mais recentes procedimentos de ensaio cumprindo todas as 
normas iso e iec.

conStruçÃo roBuSta e duradoura

PeSo reduZido
com acabamento em alumínio

 

dimensões asiático 270 Wp

 Vista frontal Vista lateral Vista traseira
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referência descrição                                   imagem

FPa270a módulo Fotovoltaico aSiático 270 WP

módulo                                                                  asiático

dadoS técnicoS rendimento (%)                                                                    16,51

tensão em vazio (voc) (v)                                                                    38,17

corrente curto circuito (isc) (A)                                                                    9,18

tensão nominal (vmp) (v)                                                                   31,13

corrente nominal (imp) (A)                                                                    8,67

potência nominal (Wp)                                                                    270

coeficiente de temperatura p (%/K)                                                                    -0,410

coeficiente de temperatura isc (mA/K)                                                                   +5,3

coeficiente de temperatura voc (mv/K)                                                                   -125

diodos de bypass (por caixa de ligações)                                                                   3
tensão máxima do sistema (v)                                                                  1000

diferencial da potência nominal (W)                                                                 -0~+5

Alcance de temperatura ambiente (ºc)                                                                    -40 até 85

dimenSõeS Altura (mm)                                                                   1650

largura (mm)                                                                   991

profundidade (mm)                                                                   35

peso (kg)                                                                     18

teste de granizo - granizo com 25mm (km/h)                                                                      -
teste de granizo - granizo com 55mm (km/h)                                                                      -
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energia Solar Fotovoltaica
sistEmas dE autoconsumo • inverSor maStervolt

 

 

monitoriZaçÃo integrada de Série
através de ligação à internet

conSulta em temPo real da PerFormance do SiStema
acompanhamento da produção do sistema garantindo a maior rentabilidade 

armaZenamento de dadoS Para conSulta de hiStórico
datalogger integrado para gravação e envio dos dados para o servidor intelliweb

conSulta remota doS dadoS do SiStema
os dados armazenados pelo datalogger são enviados via internet para o servidor 
intelliweb estando disponíveis para consulta em qualquer lugar

monitoriZaçÃo PerSonaliZada via Pagina WeB PeSSoal intelliWeB (requer 
ligaçÃo à internet)
consulta remota da performance do sistema no telemóvel, tablet ou computador, assim 
como do histórico mesmo com o inversor desligado

monitorização remota

dados técnicos mastervolt 1000 mastervolt 1500

entrada dc máxima potência (Wp) 850-1350 1300-2000

tensão funcionamento (V) 70-290 80-375

intervalo de tensão mppt (V) 130-230 150-300

tensão nominal (V) 205 220

tensão máxima (V) 290 375

corrente nominal de entrada (a) 8,6 11

protecção classe iii , iEc61643-1

SaÍda ac tensão na rede (V) 230V + 15%/20% 230V + 15%/20%

máxima corrente de saída (a) 5,1 7,6

Eficiência Eu (%) 94,4 95,0

Eficiência máxima (%) 95,3 95,6

ligação ac 0,75 - 4mm²

geral grau de protecção ip21, para uso interior

dimensões (alt. x larg. x prof.) (mm) 478 x 241 x 128

peso (Kg) 7 8

• intelliStart
rendimento melhorado desde o 
início até ao final do dia

• intellicool
Elevada eficiência e produção 
contínua de energia

• intellitracK
rendimento adicional em função 
das mudanças climatéricas

• intelliPeaK
maxima eficiência de pico

• intelligrid
Estabilidade de funcionamento 
quando a rede tem pequenas 
perturbações

• intelliString
perdas reduzidas nos cabos

• intelliShade
optimização da produçao se 
existirem sombreamentos

• intelliWeB
supervisão integrada com rápido 
emissão de alertas
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