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Νέα σχεδίαση:
Νέες διαστάσεις 1640 x 992 x 50 mm 
με ίδιο ύψος πλαισίου και ίδια μηχανικά 
χαρακτηριστικά

Ευκολότερη εγκατάσταση:  
Τέσσερα επιπλέον σημεία γείωσης

Όλες οι βελτιώσεις ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα 
παραγωγής από 01.01.2012:
Σειρά πολυκρυσταλλικών πλαισίων 60 κυψελών με τεχνολογία Pluto:
HiPerforma™ Pluto Wdm-240 & HiPerforma™ Pluto Wdm-245
Σειρά πολυκρυσταλλικών πλαισίων 60 κυψελών:   
STP225-20/ Wd & STP230-20/Wd
Σειρά μονοκρυσταλλικών πλαισίων 60 κυψελών: 
STP245S-20/Wd & STP250-20/Wd

Σήμανση Αναγνώρισης: 
H εγχάρακτη σήμανση Suntech στον 
σκελετό κάθε πλαισίου  προστατεύει εσάς 
και την Suntech  από τις απομιμήσεις.

Ασφαλής σύνδεση:
Όλα  τα πλαίσια της σειράς W διαθέτουν 
τώρα βύσματα σύνδεσης MC4
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Τα πλεονεκτήματα των νέων διαστάσεων –  
για εσάς και τους πελάτες σας

 Διευκόλυνση στην εγκατάσταση  χάρη στις 
νέες διαστάσεις (1.640 x 992 x 50 mm)

 Λόγω μείωσης του βάρους από 19,8 kg 
σε 19,1 kg  διευκολύνεται σημαντικά η 
διαχείριση της σειράς W. Επίσης, αυξάνεται  
ο βαθμός απόδοσης κατά + 0,2 %.  
Αμετάβλητα μηχανικά χαρακτηριστικά:   
Όλα τα πλαίσια της σειράς W έχουν 
πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις 
ανέμου (3.800 Pa/~ 270 km/h) και μεγάλα 
φορτία χιονιού (5.400 Pa/550 kg/m2). 

  
 
 
Τέσσερα επιπλέον σημεία γείωσης: 

 H σειρά W σας παρέχει το μέγιστο βαθμό 
ευελιξίας κατά την εγκατάσταση ενός 
φωτοβολταϊκού συστήματος.

 
 
 
Εγχάρακτη σήμανση γνησίων πλαισίων 
Suntech: 

 Χάρη στην ανάγλυφη σήμανση Suntech 
στον σκελετό των πλαισίων αποδεικνύετε 
με βεβαιότητα στον πελάτη σας ότι 
εγκαθιστάτε αποκλειστικά γνήσια, υψηλής 
ποιότητας φωτοβολταϊκά πλαίσια Suntech. 
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Τα εξαρτήματα της σειράς W και τα πλεονεκτήματά τους

Βύσματα σύνδεσης MC4 MC4 – το νέο βύσμα σύνδεσης για τη σειρά W.

Όλα τα πλαίσια Suntech σειράς W διαθέτουν πλέον βύσματα σύνδεσης MC4 με τη γνωστή 
κουμπωτή ασφάλιση. Χάρη στη χρήση του ασφαλιστικού περιβλήματος, η σύνδεση απασφαλίζεται 
μόνο με ειδικά εργαλεία και μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε διατομές 10 mm².

Κουτί σύνδεσης Το κουτί σύνδεσης με σύστημα ψύξης και ειδικό έλεγχο προστασίας  

Χάρη στις κυματοειδείς αυλακώσεις της πίσω πλευράς, το κουτί σύνδεσης της σειράς W εξασφαλίζει 
αποτελεσματικά την απαγωγή της θερμότητας. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση IP 67 εγγυάται 
απόλυτη στεγανότητα έναντι ακαθαρσιών και υγρασίας. Κατ‘ αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η 
εγκατάσταση των πλαισίων σε όλες τις διευθύνσεις και συνεπώς τα πλαίσια μπορούν να συνδεθούν 
με την τεχνική καλωδίωσης ”Daisy Chain”. Το όφελος για εσάς είναι η εξοικονόμηση υλικού 
καλωδίωσης και η μείωση του κόστους εγκατάστασης. 


