"LOCI" esthetisch geintegreerd zonnepaneel-systeem met
krachtige prestaties door het MSMCxxxAS -18 zonnepaneel
Loci is het volledig geïntegreerde-, en dak of gevel vullend
zonnepanelen-systeem voor uw nieuwbouw of renovatieprojecten.
Loci is de oplossing voor de energietransitie en het hedendaagse
efficiënte bouwen. Het esthetisch zonnepanelen-dak combineert de
functie van dakbedekking én energieopwekking in één product. Het
uniforme zwarte volledig geintegreerde Loci zonnepanelensysteem met monokristal cellen is nu nog krachtiger! Hierdoor
wordt de complete dakbedekking of gevel een krachtige
energiecentrale. Dankzij de integratie van de wereldrecordbrekende Mono celtechnologie in de productie, behoren Locimodules tot de meest efficiënte producten van hun soort, met een
efficiëntie van meer dan 18%. Geen additionele dakbedekking is
noodzakelijk, het Loci systeem vervangt
de
traditionele
dakbedekking voor hellende daken of gevelbekleding en levert
voldoende elektriciteit voor de gebruiker.

Langere levensduur door
glas - glas technologie
Door de toepassing van een glas afdekking aan de achterzijde van
het paneel is een langere levensduur gegarandeerd dan traditionele
zonnepanelen welke voorzien zijn van een kunststof afdekking. De
actieve cellenlaag wordt aan weerszijden beschermd tegen
omgevingsinvloeden door stabiele glassubstraten. Het lichte frame
ontwerp maakt zelfreiniging mogelijk door optimale afvoer van
regenwater, zelfs bij kleinere hellingshoeken tot minimaal 15
graden. Dit betekent lagere exploitatiekosten voor de eigenaar van
een Loci zonnepanelen dak.

Minimaal brandgevaar
Door de toepassing van glas/ glas technologie is brandgevaar door
"hot spots" uitgesloten aangezien er geen brandbaar materiaal wordt
toegepast aan de achterzijde van het paneel. De bekabeling onder de
panelen tot aan de omvormer wordt volledig voor-geconfectioneerd
met de juiste connectoren door onze leverancier waardoor slecht
gemaakte verbindingen door dakmonteurs niet aan de orde zijn
welke de grootste oorzaak van dakbranden zijn (ref.TNO-2019R10287 PV).

Esthetische uitstraling
Het uniforme zwarte uiterlijk van de Loci-module geeft het Loci
geintegreerde zonnepanelen-dak de perfecte pasvorm voor geavanceerde visuele toepassingen. Op die plaatsen waar geen
volledig zonnepaneel ingepast kan worden wordt gebruik gemaakt
van dummie panelen met een zelfde uitstraling als de normale
panelen.
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Watermanagement

Door het gebruik van onze gepatenteerde S-profielen zijn de panelen
in verticale richting ge-potdekseld bevestigd wat een optimale
waterdichtheid
garandeert.
Tussen
de
paneelkolommen
garandeert ons bevestigingssysteem een watergeleiding van nok tot
dakgoot. Er wordt geen gebruik gemaakt van EPDM-, of
rubberafdichting waardoor het watermanagement ook na vele jaren
gewaarborgd blijft. Kunststoffen verliezen immers na jaren hun
weekmakers waardoor lekkages kunnen ontstaan.

Geluidswering

Geluidstesten conform EN-ISO 717-1 laten zien dat het Loci zonnepanelen-dak over uitstekende akoestische eigenschappen beschikt.
Voorbeeld: Rc9, met dakpannen = 38 dB, Rc9, met Loci = 40 dB

Fysische eigenschappen

Door ons uniek en langdurig getest ventilatiesysteem onder de
panelen wordt het systeem optimaal gekoeld en wordt de damp
openheid van het dak en de woning gegarandeerd.

Betrouwbaarheid
Onze MSMC xxxAS -18-modules worden vervaardigd in een
hypermoderne fabriek en getest volgens erkende hoge normen.
Bovendien wordt de kwaliteit van elke module verzekerd door
een volledige
controle,
inclusief
een 100%
flashtest
procedure. Loci-modules bieden u daarom niet alleen hogere
opbrengsten vandaag, maar ook een betrouwbaar systeem voor
de komende 35+ jaar. Het draagsysteem wordt in Nederland
vervaardigt met een productgarantie van 25 jaar.
De
bijgeleverde omvormer wordt speciaal berekend voor elk te
leveren daksysteem rekening houdende met alle belangrijke
omstandigheden.
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LOCI Solar roof powered by

€

Hogere opbrengsten
 Strakke positieve vermogenstolerantie van -0% / W tot + 5% / W
zorgt ervoor dat u panelen op of boven het vermogen van het
typeplaatje ontvangt wat bijdraagt aan het minimaliseren van
mismatchverliezen wat leidt tot een verbeterd systeem rendement.
Monokristallijne silicium zonnecellen met ijzerarm hoog
transmissie en getextureerd glas leveren een module-efficiëntie van
maximaal 20,0%, waardoor de kWh-opbrengst van uw systeem per
m2 wordt gemaximaliseerd.
Uitstekende ethetische uitstraling
 Esthetisch zwart oppervlak zonder zilveren lijnen
 Ideaal om elk gebouw een fantastische uitstraling te geven
Eenvoudig te reinigen
 Praktisch frameloos design betekent minder gevoelig voor vuil.

170 -180W/m2
Gegarandeerde kwaliteit
 Getest voor zware omstandigheden
 Zoutnevel en ammoniak corrosie testen: IEC 61701, DIN 50916:
1985 T2.
 Panelen worden individueel getest om conformiteit met certificering
en wettelijke normen te waarborgen.
Garanties
 15 jaar productgarantie
 25 jaar opbrengstgarantie
 Raadpleeg onze garantievoorwaarden

München Energieprodukte is een van de meest op innovatie, betrouwbaarheid, kwaliteit en waarde gerichte bedrijven in de hele sector dankzij de focus op zonnepanelen en
technologie variërend van daksystemen tot grootschalige energiecentrales. Met marktaandelen in Duitsland, Japan, China, Australië, Noord- en Zuid-Amerika is München
Energieprodukte echt een wereldwijde aanbieder op het gebied van zonne-energie. Of u nu zonnepanelen kiest voor uw residentiële / commerciële daksysteem of energiecentrale,
u weet dat u kunt vertrouwen op het merk München Energieprodukte. Klanten die kiezen voor München Energieprodukte weten dat we maximale prestaties leveren met het
hoogste kwaliteitsproduct voor de beste prijs.

Da Costastraat 33-3
1053ZA Amsterdam The Netherlands

E-MAIL info@loci-zonnepanelendak.nl
WEB
www.loci-zonnepanelendak.nl

M Series
Monocrystalline Module MSMCxxxAS -18
ELECTRICAL PERFORMANCE
Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC)
Module Type
Power output

Pmax

w

Power output tolerances

ΔPmax

w

Module efficiency

m
Vmpp

%

Voltage at Pmax

MSMCxxxAS-18(xxx=Pmax)
150
145

140

0~+5w
17.05
15.46

V

17.65
15.68

18.26
15.89

Current at Pmax

Impp

A

9.05

9.25

9.44

Open circuit voltage

Voc

V

19.07

19.30

19.53

Short circuit current

Isc

A

9.61

9.82

10.01

STC: 1000W/m² irradiance, 25˚C cell temperature, AM1.5g spectrum according to EN
60904-3. Average relative efficiency reduction of 5% at 200W/m² according to EN 60904-1.

GENERAL CHARACTERISTIC

THERMAL CHARACTERISTICS
NOCT

˚C

45 +/-2

Gross dimensions

1190mm / 690mm / 7mm

γ

% / ˚C

-0.39

Nett dimensions

Temperature coefficient of Voc

1190mm / 680mm / 7mm

βVoc

% / ˚C

-0.29

Weight

Temperature coefficient of Isc

αIsc

% / ˚C

+0.05

Nominal operating cell temperature
Temperature coefficient of Pmax

NOCT:open-circuit module operation temperature at 800W/m² irradiance,20˚Cambient temperature,1m/s wind

OPERATING CONDITIONS
Max. System Voltage

1000VDC

Max. series fuse rating

15A

Limiting reverse current

15A

Operating temperature range

-40˚C to 85˚C

Max.staticload,front(e.g.,snow and wind)

5400Pa

Max. static load, back (e.g., wind)
Max.hailstone impact(diameter/velocity)

2400Pa
25mm / 23m/s

MECHANICAL CHARACTERISTICS
Front/back Cover (material / thickness) low-iron tempered glass / 3.2/3.2mm
28 pcs(4*7)

Cell (quantity)
Encapsulant (material)

EVA

Frame material

anodized aluminum alloy

Junction box (protection degree)

≥ IP67 with bypass-diode

Cable (length / cross sectional area)

1000mm / 4mm²

Plug connector(type/protection degree)

Renhe 05-06 / IP67

Fire Safety Classification (IEC 61730)

Class A

Specifications are subject to change without notice.

IV-Curves
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17.2kg

DOORSNEDES SCHUINDAK (enkel als referentie).

DWG tekeningen met details zijn op aanvraag beschikbaar. Tevens zijn prijzen voor uw project op aanvraag
beschikbaar. Stuur een mail met uw tekeningen naar info@loci-zonnepanelendak.nl
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