
315 Wp
Plug & Play

Panele Plug & Play
Twoja osobista
elektrownia 
słoneczna.
W prosty sposób wytwarzaj prąd 
na potrzeby podstawowego obciążenia 
elektrycznego w twoim domu.

Dbaj o  środowisko naturalne!

MODUŁY PLUG & PLAY
OnePV



Zintegrowany mikroinwerter

Prosty i wygodny montaż

Każdy panel wyposażony jest fabrycznie w mikroinwerter dlatego 
dostarcza prąd zmienny. Dzięki temu zbędne są niewygodne i 
kosztowne prace związane okablowaniem i łączeniem modułów jak to 
ma miejsce przy tradycyjnych instalacjach PV.

Praktyczne podzespoły montażowe umożliwiają zamocowanie paneli na 
gruncie, tarasie, balustradzie, ogrodzeniu czy dachu płaskim. Przy 
pomocy profili aluminiowych lud stojaków panele można zamocować 
również na ścianie czy elewacji. Mocowanie w zależności od potrzeb 
można wykonać pod kątem 25  lub 65 .° °

Wysoka jakość

Do produkcji używane są tylko sprawdzone materiały najwyższej 
jakości. Specjalna rama aluminiowa zapewnia wysoką stabilność 
panelu i bardzo wysoką wytrzymałość po zamocowaniu na każdym 
rodzaju podłoża.

Większy uzysk energii

Dzięki zastosowanie mikroinwerterów każdy panel pracuje niezależnie, 
podczas zacienienia lub uszkodzenia jednego pozostałe działają ze 
swoją normalną wydajnością. Eliminuje to spadek wydajności czy 
całkowite wyłączenie instalacji PV. Jeśli nastąpi brak dopływu prądu z 
sieci panele wyłączają się w ułamku sekundy i następuje zatrzymanie 
wprowadzania prądu do sieci. Kolejnym plusem jest to że panele mogą 
być mocowane w różnych kierunkach świata.

Prościej 
już 
się 
nie da.

Montaż na powierzchni płaskiej

Montaż na ścianie pod kątem 65°

Montaż na balustradzie pod kątem 90°

Montaż na balustradzie pod kątem 65°

Montaż na ścianie pod kątem 25°

Montaż na elewacji pod kątem 90°
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Dane techniczne

Wymiary 1650x992x35 mm

Waga 20 kg

Rama Anodowana stop aluminium

Szyba przednia Szkło hartowane 3,2 mm

Ogniwa 60 szt. monokrystaliczne

Dane elektryczne

Moc maksymalna (P )max 315 W

Nominalna wartość napięcia (V )mpp 31,1 V

Nominalna wartość prądu (I )mpp 9,52 A

Napięcie maksymalne (V )OC 39,7 V

Prąd zwarcia (I )SC 10,06 A

Sprawność modułu 19,2 %

Maksymalne napięcie systemu DC 1000V/DC 1500V

STC: Natężenie promieniowania: 1000 W/m2, temperatura ogniw: 25°C, masa powietrza: 1,5 (EN 60904-3)

Moc maksymalna (P )max 230 W

Nominalna wartość napięcia (V )mpp 30,8 V

Nominalna wartość prądu (I )mpp 7,45 A

Napięcie maksymalne (V )OC 35,7 V

Prąd zwarcia (I )SC 8,19 A

Dane mikroinwerter

Moc maksymalna AC 300 W

Nominalna wartość prądu 1,25 A

Współczynnik mocy > 0,99

Napięcie nominalne 230 V

Zakres napięcia 184 V ...264 V

Sprawność maksymalna 96 %

Sprawność MPP 99,8 %

Temperatura pracy -25 °C ...70 °C

Obudowa Aluminium

Klasa szczelności obudowy Ip65 & NEMA4

Komunikacja smart RF 2,4 GHz

Kabel połączeniowy AC
Rozdzielacz AC Kabel przyłaczeniowy AC

Haki do mocowania paneli na
balustradzie

Stojaki do mocowania paneli na
podłożu płaskim lud ścianie

Profile do mocowania paneli na
elewacji

Kabel przyłączeniowy AC
z wtyczką

Kabel połączeniowy AC Rozdzielacz AC

Przykład połączenia 3szt. paneli OnePVOkablowanie paneli OnePV

Zestawy montażowe
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 Zintegrowany mikroinwerter, brak potrzeby 
zewnętrznego mikroinwertera

 Każdy panel dostarcza do 320 kWh prądu na 
rok

 Możliwość montażu na poręczy balkonu, 
tarasie, ścianie budynku, dachu

 Monitoring działania paneli przy użyciu 
bezprzewodowej technologii RF i aplikacji

 Gotowe do podłączenia rozwiązanie Plag & 
Play

 Rozpakuj - ustaw - włóż wtyczkę do gniazdka 
bez dodatkowego okablowania i 
zaawansowanych prac instalacyjnych

Jak działają panele OnePV

Wyprodukowany w panelu OnePV prąd jest wprowadzany poprzez 
gniazdko bezpośrednio do domowej instalacji elektrycznej. Każdy 
panel wytwarza prąd stały (DC) który jest zamieniany na prąd zmienny 
(AC) dzięki zintegrowanemu mikroinwertorowi. Jako że prąd szuka 
zawsze najkrótszą drogę do odbiorników prąd z paneli płynie 
bezpośrednio do najbliższego włączonego urządzenia elektrycznego 
w gospodarstwie domowym. 

Od teraz
każdy 
może 
produkować 
własny prąd.

OnePV moduły Plug&Play
Internet: www.one-pv.pl
E-mail: one-pv@outlook.com
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