PAINÉIS SOLARES
FOTOVOLTAICOS OSDA
CONFIRA

Tecnologia MBB

Vidro Antirreflexo

Garantia Longa

Durabilidade

MENORES PERDAS POR CORRENTE ELÉTRICA. MAIOR
EFICIÊNCIA E AMPLA FAIXA DE POTÊNCIA PARA TODOS OS
TIPOS DE SISTEMA.
O Painel Solar Fotovoltaico da OSDA é um painel com alta eficiência na conversão da energia
solar em elétrica. As células fotovoltaicas possuem maior número de barramento para diminuir
as perdas e garantir caminho mais curto para corrente. A caixa de junção aprova d’água tem
índice de proteção IP67 e sua parte frontal possui vidro temperado anti-reflexo para melhor
absorção da energia do sol. A estrutura ao redor é feita em alumínio anodizado resistente a
alta pressão e corrosão do tempo.
As placas solares da OSDA são testadas e aprovadas nos mais rigorosos testes, com
certificações nacionais e internacionais, o que reforça sua ótima qualidade. Possuem garantia
contra defeito de fabricação de 12 anos e 30 anos de garantia linear de produção. É possível
encontrar painéis na potência de 280 até 380Wp.

CARACTERÍSTICAS
TECNOLOGIA MBB:

Conhecido como multi-busbar, o painel
solar é equipado com até 16 barramentos
ao invés do padrão 5, proporcionando
menor perda de corrente.

VIDRO ANTIRREFLEXO:

Vidro de alta transmissão possuindo
revestimento anti-reflexo exclusivo
que direciona mais luz sobre as células
solares, resultando em um maior
rendimento.

GARANTIA LONGA:

São 12 anos de garantia contra defeito
de fabricação e 30 anos de garantia de
produção linear.

GERAÇÃO MESMO EM DIAS
SEM SOL:

A placa fotovoltaica é capaz de converter
a energia solar mesmo em dias com pouco
sol ou nublados.

DURABILIDADE:

Os painéis fotovoltaicos são testados para
condições de extrema exposição à névoa
salina, amônia e fatores PID (Degradação
Potencial Induzida).

CERTIFICADO INMETRO:

Certificado nacionalmente pelo Inmetro
e respeitados orgãos internacionais
garantindo alta performance e
qualidade.
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