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1. ÚVOD K POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE
Tento návod sa vzťahuje na inštaláciu, údržbu a používanie rámových solárnych modulov
vyrobených spoločnosťou TrinaSolar Ltd. (ďalej len „Trina Solar“). Nedodržanie týchto
bezpečnostných pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.
Inštalácia a prevádzka solárnych modulov si vyžaduje špecializované zručnosti a do práce sa môže
zapojiť iba odborný personál. Pred použitím a prevádzkou modulov si prosím pozorne prečítajte
„Bezpečnostné a inštalačné pokyny“. Inštalatér musí koncového zákazníka (alebo spotrebiteľa) o
vyššie uvedených skutočnostiach zodpovedajúcim spôsobom informovať.
Pojem „Modul“ alebo „FV modul“ v tomto návode sa vzťahuje na jeden alebo viac rámových
sériových solárnych modulov. Tento návod si uschovajte pre prípad budúcej potreby.
1.1 VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
Trina Solar si vyhradzuje právo na zmenu tejto používateľskej príručky bez predchádzajúceho
upozornenia. Ak zákazník počas inštalácie modulu nedodrží požiadavky uvedené v tomto návode,
bude obmedzená záruka na produkt neplatná.
1.2 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Spoločnosť Trina Solar nezodpovedá za žiadne formy škôd, vrátane, ale nie výlučne, chýb pri
prevádzke modulu a inštalácii systému a zranení osôb, zranení a škôd na majetku v dôsledku
nedodržania pokynov v tejto príručke.

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
2.1 UPOZORNENIE
Pred inštaláciou, zapojením, prevádzkou alebo údržbou modulov Trina by ste si mali prečítať a
pochopiť všetky bezpečnostné opatrenia. Jednosmerný prúd (DC) sa generuje, keď je povrch batérie
modulu vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom svetla a priamy kontakt so
horúcimi časťami modulu, ako sú svorky, môže mať za následok smrť personálu bez ohľadu na to, či
je pripojený k modulu alebo nie .
2.2 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ
Všetky inštalačné práce musia byť v súlade s miestnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými
elektrickými normami.
Trina odporúča, aby inštaláciu FV modulov vykonávali pracovníci so skúsenosťami s inštaláciou FV
systému. Obsluha personálom, ktorý nie je oboznámený s príslušnými bezpečnostnými postupmi,
bude veľmi nebezpečná.
NEDOVOĽTE neoprávneným osobám prístup do inštalačného priestoru alebo priestoru na
skladovanie modulov.
NEINŠTALUJTE moduly s poškodeným sklom alebo poškodenou zadnou fóliou.
Nerozoberajte ani nepremiestňujte žiadnu časť modulu.
NEZAMERAJTE umelo svetlo na modul.
NEPRIPÁJAJTE ani neodpájajte modul, keď je pod napätím alebo je pripojený k externému zdroju
napájania
2.3 BEZPEČNOSŤ MANIPULÁCIE
Nestavajte sa, nechoďte, ani sa neopierajte o modul priamo.

Nepoškodzujte ani nepoškriabte prednú alebo zadnú stranu modulu.

Výstupný kábel NEPOŠKRIABTE a neohýbajte ho silou. Izolácia výstupného kábla sa môže zlomiť 
a môže spôsobiť únik elektriny alebo šok.



NEPOUŽÍVAJTE vodu na hasenie požiarov elektrického pôvodu.

NEINŠTALUJTE moduly ani s nimi nemanipulujte, keď sú mokré alebo počas obdobia silného vetra. 
Na mieste inštalácie dbajte na to, aby boli moduly a najmä ich elektrické kontakty pred inštaláciou 
čisté a suché. Ak sú káble konektorov ponechané vo vlhkom prostredí, kontakty môžu korodovať. 
Žiadny modul so skorodovanými kontaktmi by sa nemal používať.

Neuvoľňujte ani neodskrutkujte skrutky FV modulu. To môže viesť k zníženiu nosnosti modulu a 
potenciálnemu poškodeniu pri páde.

NEDÁVAJTE FV moduly na zem a nedovoľte, aby na FV moduly spadli predmety.

NEDOTÝKAJTE sa pripájacej skrinky ani koncov výstupných káblov (konektorov) holými rukami na 
slnku, bez ohľadu na to, či je FV modul pripojený alebo odpojený od systému.

3. VYKLADANIE/TRANSPORTÁCIA/SKLADOVANIE

Bezpečnostné opatrenia a všeobecné bezpečnostné pravidlá:
 Moduly by mali byť pred inštaláciou uložené v originálnom balení Trina. Chráňte balík pred

poškodením. Rozbaľte moduly podľa odporúčaných postupov rozbaľovania. S celým procesom
vybaľovania, prepravy a skladovania by sa malo zaobchádzať opatrne;

 Nestojte, nelezte, nechoďte ani neskáčte na rozbalené palety modulov;

 Pred inštaláciou sa uistite, že všetky moduly a elektrické kontakty sú čisté a suché;

 Ak sa požaduje dočasné uskladnenie modulov, mali by byť skladované v suchých a vetraných
podmienkach;

 Rozbaľovanie musia vykonávať dve alebo viac osôb súčasne. Je zakázané používať linky na
prenášanie modulov. Manipulácia s modulmi vyžaduje dve alebo viac osôb s protišmykovými
rukavicami; Nemanipulujte s modulmi nad hlavou ani ich neukladajte na seba;

 NEUMIESTŇUJTE moduly na miesto, ktoré nie je podopreté alebo stabilné;

 NEDOVOĽTE, aby sa moduly dostali do kontaktu s ostrými predmetmi, aby ste zabránili
poškriabaniu, čím sa zabráni priamemu vplyvu na bezpečnosť modulov.

3.1 OZNAČENIA NA VONKAJŠOM OBALE

3.1.1  
NEVYHADZUJTE moduly svojvoľne; je potrebná 
špeciálna recyklácia

3.1.2  
Moduly sa musia uchovávať v suchu, nesmú byť 
vystavené dažďu ani vlhkosti

3.1.3  
Moduly v kartóne sú krehké, preto je potrebné s 
nimi zaobchádzať opatrne

3.1.4 
Obal sa musí prepravovať vo zvislej polohe



3.1.5 
NESTÚPAJTE na balík a modul

3.1.6  
Kartón je možné recyklovať

3.1.7 
Moduly sa musia stohovať podľa potreby, pričom 
sa neprekročí maximálny počet vrstiev vytlačený 
na vonkajšom obale. (n = 2 znamená nie viac 
ako dve vrstvy a n = 3 znamená nie viac ako tri 
vrstvy)

3.1.8 
Jeden modul musia obsluhovať aspoň dve osoby 
spoločne

3.2 VYKLADANIE UPOZORNENIE

3.2.1 
Na manipuláciu používajte správne (ako na 
obrázku) zdvíhacie zariadenie, nie viac ako 2 palety 
na zdvih. Pred zdvíhaním sa uistite, že podnos a 
kartón NIE sú poškodené a že zdvíhacie lano je 
pevné a spoľahlivé. Pred položením kartónu späť 
na zem musia dve osoby jemne podoprieť obe 
strany kartónu, aby ho položili na relatívne rovné 
miesto.

3.2.2  
Ak to podmienky dovoľujú, použite vysokozdvižný 
vozík na odstránenie modulových paliet z vozíka

Umiestnite moduly na rovnú zem



3.2.3  
Modul skladujte na suchom a vetranom mieste.

3.2.4  
Neukladajte moduly na miesto projektu.

3.2.5 
Zakryte modul vodotesným materiálom, aby ste ho chránili pred vlhkosťou.

3.3 SEKUNDÁRNA PREPRAVA A VAROVANIE
3.3.1 NEODSTRAŇUJTE originálny obal, ak 
moduly vyžadujú prepravu na dlhé vzdialenosti 
alebo dlhodobé skladovanie.

3.3.2 Hotový balík je možné prepravovať po zemi, po 
mori alebo letecky. Počas prepravy sa uistite, že je balík 
bezpečne pripevnený baliacimi popruhmi k prepravnej 
plošine bez pohybu.

3.3.3 Preprava: Neukladajte na nákladné auto 
viac ako dve vrstvy;

3.3.4 Stohovanie len v jednej vrstve je povolené pre 
malé nákladné vozidlo. Uistite sa, že balík je bezpečne 
pripevnený baliacimi popruhmi k prepravnej plošine bez 
pohybu.



3.3.5 Len jednovrstvové stohovanie je 
povolené na prepravu na mieste projektu

3.3.6 Žiadna preprava alebo manipulácia rikšou, ako je 
uvedené nižšie;

3.3.7 Neprepravujte modul pomocou lana, ako 
je znázornené nižšie:

3.3.8 Nenoste moduly na chrbte jednej osoby, ako je 
znázornené nižšie:

3.4 SKLADOVANIE
NEVYSTAVUJTE moduly dažďu ani vlhkosti. Hotový výrobok skladujte na dobre vetranom, 
vodotesnom a suchom mieste.

NEODSTRAŇUJTE originálny obal, ak modul vyžaduje prepravu na dlhé vzdialenosti alebo 
dlhodobé skladovanie.

3.4.1 

Skladovanie v sklade na mieste projektu (vlhkosť < 85 %, teplotný rozsah od -20°C do +50°C): 
120-článkový rámový modul a 144-článkový rámový modul na stohovanie oddelene v dvoch
skupinách

3.4.2 

Normálne skladovanie (vlhkosť <85 % a teplotný rozsah od -20 °C do + 50 °C): 120-článkový 
rámový modul a 144-článkový rámový modul: stohovanie nie viac ako dve vrstvy



4. ÚVOD ROZBALENIA

4.1 BEZPEČNOSŤ ROZBALENIA:

Pri vybaľovaní vonku je zakázané pracovať v daždivých podmienkach. Pretože kartón zmäkne a po
zvlhnutí v daždi sa poškodí. Naskladané FV moduly (ďalej len „moduly“) sa môžu prevrátiť, čo môže
spôsobiť poškodenie alebo zranenie personálu.

Pri veternej lokalite je potrebné dbať najmä na bezpečnosť. Najmä sa NEODPORÚČA prepravovať
moduly v podmienkach silného vetra. Rozbalené moduly musia byť zviazané, aby sa predišlo
nežiaducemu pohybu.

Pracovná plocha musí byť rovná, aby sa zabezpečilo, že balík bude možné umiestniť stabilne, aby
sa zabránilo skĺznutiu.

Pri vybaľovaní noste ochranné rukavice, aby ste predišli poraneniu rúk a odtlačkom prstov na
sklenenom povrchu.

Informácie o module a pokyny na rozbalenie nájdete na vonkajšej strane každého balenia. Pred
rozbalením si prečítajte pokyny.

Každý modul by mali obsluhovať dve osoby. Je zakázané používať linky na prenášanie modulu.
NEVYBERAJTE modul z kartónu ťahaním za dlhý bočný rám.

4.2 KROKY ROZBALENIA :

4.2.1 Pred rozbalením skontrolujte názov produktu, 
sériové číslo a súvisiace návrhy na papieri A4. 
Pozorne si prečítajte pokyny na rozbalenie. ŽIADNA 
iná prispôsobená metóda vybalenia nie je povolená.

4.2.2  Odrežte dva baliace pásy na kratších 
stranách podnosu čepeľou alebo nožnicami 
a rozbaľte bočný povrch kartónu vo zvislom 
smere.

4.2.3 
Odstrihnite pásku na kratšom okraji a podržte ju 
zospodu o 90°; a vytiahnite kartón, aby ste odkryli 
moduly.

4.2.4 
Odrežte dva horizontálne baliace pásy v 
kartóne a odrežte dva baliace pásy v 
blízkosti spodnej časti podnosu a odstráňte 
baliace pásy

Pokyny na
rozbalenie

Papier A4 (názov 
produktu, sériové 
číslo, súvisiace 
návrhy atď.)



4.2.5 
Pri vybaľovaní na rovnom povrchu vyberte modul z 
jednej strany obalu na druhú a potom ho prenášajte v 
dvoch osobách (pozri 3.1.8) Pri vybaľovaní na 
naklonenej ploche chráňte moduly pred prevrátením 
alebo posuvaním. Ako je uvedené nižšie.

4.2.6  
Neopierajte modul o montážne stĺpiky;

4.2.7 Ak sa po rozbalení NEODBERÚ všetky moduly a niektoré z nich zostanú v balíku, 
zostávajúce moduly sa položia naplocho a znova sa zabalia, aby sa predišlo ich pádu. Musia byť 
umiestnené horizontálne.
Naskladaný počet modulov: 120-článkové rámové moduly na stohovanie NIE viac ako 20 kusov, 
144-článkové rámové moduly NIE viac ako 16 kusov;

5. VÝBER MIESTA
Solárne moduly sa odporúčajú inštalovať pod optimalizovaným uhlom sklonu, aby sa maximalizoval
energetický výstup. Zhruba sa rovná zemepisnej šírke miesta projektu ako orientačného pravidla,
smerom k rovníku. Optimalizované návrhy systémov zahŕňajú ďalšie miestne požiadavky.

Pri inštalácii solárnych modulov na strechu musí byť strecha pokrytá vrstvou ohňovzdorného
materiálu použiteľného pre túto triedu a medzi zadnou doskou a inštalačným povrchom musí byť
zabezpečené dostatočné vetranie. Medzi okrajom strechy a vonkajším okrajom solárneho poľa musí
byť ponechaný bezpečný pracovný priestor.

V prípade rezidenčných inštalácií na zemi sa moduly inštalujú podľa miestnych predpisov, napr.
pomocou plotu.

Umiestnite moduly tak, aby ste minimalizovali možnosť zatienenia kedykoľvek počas dňa.

Trina Solar odporúča, aby bol modul inštalovaný pri pracovnej teplote okolia -20°C~50°C. Rozsah
pracovnej teploty okolia modulu je od -40°C do +85°C. Maximálna nadmorská výška je menšia alebo
rovná 2000 m. Maximálne mechanické zaťaženie je 5400 vpredu a 2400 vzadu.

Pokúste sa nainštalovať moduly na miesto, kde je počas roka zriedkavé tienenie

Ak plánujete používať FV moduly tam, kde môže dôjsť k poškodeniu vodou (Vlhkosť: > 85 RH %),
obráťte sa najskôr na miestnu technickú podporu Trina, aby ste určili vhodnú metódu inštalácie alebo
aby ste zistili, či je inštalácia možná.

Ak je modul inštalovaný v oblasti s častým výskytom bleskov a hromu, musí byť modul chránený pred
údermi blesku. Informácie o ochrane pred bleskom nájdete v dokumente vyhlásenia Trina Solar.
Kontaktujte prosím miestnu technickú podporu alebo nás kontaktujte z http://www.trinasolar.com/

http://www.trinasolar.com/


Zabezpečte, aby sa v blízkosti miesta inštalácie NEVZNIKALI horľavé plyny.

Podľa IEC 61701 vykonanej spoločnosťou Intertek, testovanie korózie fotovoltaických (PV) slanou 
hmlou. Modul nesmie byť namočený vo vode alebo v prostredí (t. j. fontána, prúdenie atď.), kde by 
sa modul dlhodobo dotýkal vody (čistá voda alebo slaná voda). Ak sú moduly umiestnené v prostredí 
soľnej hmly (t.j. morské prostredie) alebo síry (t.j. zdroje síry, sopky a pod.), hrozí korózia.

V miestach, ktoré sú 50 m ~ 500 mm od oceánu, sa na kontakt s FV modulmi musia použiť materiály 
z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka a miesto inštalácie musí byť ošetrené antikoróznou úpravou; 
podrobné požiadavky na inštaláciu nájdete v „Bielej knihe o solárnych pobrežných aplikáciách 
Trina“. Kontaktujte prosím miestnu technickú podporu alebo nás kontaktujte z 
http://www.trinasolar.com/.

6. UHOL NÁKLONU
Meranie uhla naklonenia FV modulu sa vzťahuje na meranie uhla medzi modulom a vodorovným
povrchom zeme. Pre rôzne projekty existujú rôzne montážne uhly. Spoločnosť Trina Solar odporúča,
aby uhol sklonu montáže NEbol menší ako 10° alebo v súlade s miestnymi predpismi alebo podľa
odporúčaní skúsených inštalatérov fotovoltických modulov.
Uhol sklonu FV modulu sa meria medzi FV modulom a vodorovným povrchom zeme.
Na severnej pologuli by FV moduly mali zvyčajne smerovať na juh a na južnej pologuli by mali FV
moduly zvyčajne smerovať na sever.
Medzi rámom modulov a povrchom steny alebo strechy je zabezpečená vzdialenosť aspoň 115 mm
(4,5 palca) (odporúčané). Ak sa použijú iné montážne prostriedky, môže to ovplyvniť zoznam UL
alebo klasifikáciu požiarnej triedy.

7. INŠTALÁCIA
7.1 BEZPEČNOSŤ INŠTALÁCIE
Vždy noste suché izolačné ochranné prostriedky: izolované náradie, výstroj hlavy, izolované
rukavice, bezpečnostný pás a bezpečnostnú obuv (s gumenou podrážkou).
Nenoste kovové šperky, ktoré môžu počas inštalácie spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
NEINŠTALUJTE moduly v daždi, snehu alebo veternom počasí.
Počas inštalácie udržujte konektor suchý a čistý, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
Odporúča sa nainštalovať ho ihneď po vybalení.
Z dôvodu rizika úrazu elektrickým prúdom NEVYKONÁVAJTE žiadnu prácu, ak sú svorky FV modulu
mokré. Prosím nainštalujte ihneď po vybalení.
Naša modulová aplikačná trieda je trieda A, moduly určené na použitie v tejto aplikačnej triede môžu
byť použité v systémoch pracujúcich pri viac ako 50 V DC alebo 320 W, kde sa predpokladá
všeobecný kontaktný prístup; Až do inštalácie uchovávajte FV modul zabalený v škatuli Trina. Počas
inštalácie a zapojenia FV modulu použite nepriehľadný materiál na úplné zakrytie povrchu FV
modulu.
Neodpájajte konektor, ak je systémový obvod pripojený k záťaži.
Počas inštalácie NESTAVAJTE na sklo modulu. Pri rozbití skla hrozí nebezpečenstvo poranenia
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Nepracujte sami (vždy pracujte ako tím 2 alebo viacerých ľudí).
Nepoškodzujte zadnú stranu FV modulov pri upevňovaní FV modulov k podpere pomocou skrutiek.
Pri výmene FV modulu nepoškodzujte okolité FV moduly alebo montážnu konštrukciu.
Káble musia byť umiestnené a zaistené tak, aby po inštalácii neboli vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, aby sa zabránilo degradácii káblov. Je potrebné zabrániť nízkemu ovisnutiu káblov z
pripojovacej skrinky. Nízko visiace káble môžu spôsobiť rôzne problémy, ako je hryzenie zvierat, únik
elektriny do vody a požiar.

http://www.trinasolar.com/


Moduly s rôznymi farebnými kódmi sa neodporúčajú inštalovať do jedného bloku alebo na rovnakú 
strechu.

7.2 SPÔSOB INŠTALÁCIE

7.2.1 MECHANICKÁ INŠTALÁCIA A UPOZORNENIE
Pripojenie modulu k natáčaciemu (racking) systému môže byť vytvorené cez montážne otvory, 
svorkami alebo zabudovaným systémom na ráme. Moduly musia byť inštalované podľa 
nasledujúcich príkladov a odporúčaní. Ak si želáte iný spôsob inštalácie, kontaktujte zákaznícky 
servis Trina Solar alebo tím technickej podpory a požiadajte o konzultáciu. Nesprávne 
namontované moduly môžu byť poškodené. Ak sa použije alternatívny spôsob montáže a 
neschváli ho Trina, na moduly sa naďalej nevzťahuje platná záruka.

Minimálna vzdialenosť medzi dvoma modulmi je 10 mm (0,4 palca).

Panely nesmú byť zaťažované vetrom alebo snehom presahujúcim maximálne prípustné 
zaťaženie a nesmú byť vystavené nadmerným silám v dôsledku tepelnej rozťažnosti nosných 
konštrukcií.

Odtokové otvory rámu modulu nemožno počas inštalácie alebo používania v žiadnej situácii 
zablokovať.

*Poznámky :

Konštrukčné zaťaženie modulov bolo vyhodnotené TUV podľa IEC61215 s 1,5-násobným 
bezpečnostným faktorom; Mechanické zaťaženie závisí od použitých metód montáže a 
nedodržanie pokynov v tejto príručke môže viesť k rôznym schopnostiam odolávať zaťaženiu 
snehom a vetrom. ;Inštalatér systému musí zabezpečiť, aby použité spôsoby inštalácie spĺňali 
tieto požiadavky a všetky miestne predpisy a nariadenia.

Zobrazené moduly sú namontované na súvislých koľajniciach, ktoré sa rozprestierajú pod 
modulmi. Ak sú moduly namontované bez súvislých koľajníc pod nimi, maximálne povolené 
zaťaženie sa zníži a podlieha preskúmaniu spoločnosťou Trina.

A. A. Montáž pomocou skrutiek (4-φ9*14mm montážne otvory)

Moduly je možné pripevniť pomocou montážnych otvorov na zadnej strane rámu modulu 
upevnením modulu na nosné koľajnice pomocou skrutiek. Podrobnosti montáže sú znázornené 
na nasledujúcich obrázkoch.

Rám každého modulu má montážne otvory 4-φ9*14mm, ideálne umiestnené na optimalizáciu 
schopnosti manipulácie s nákladom, na upevnenie modulov k nosnej konštrukcii. Na bežnú 
inštaláciu sa používajú inštalačné otvory 4-φ9*14 mm, ako je znázornené na obrázku 1.

Aby sa maximalizovala životnosť montáže, spoločnosť Trina Solar dôrazne odporúča použitie 
príslušenstva odolného voči korózii (nehrdzavejúca oceľ).

Zaistite modul na každom mieste montáže pomocou skrutky M8 a plochej podložky, pružinovej 
podložky a matice a utiahnite na krútiaci moment 16~20 N.m (140-180 lbf.in.).

Všetky časti, ktoré sú v kontakte s modulmi, by mali používať ploché nerezové podložky s 
hrúbkou minimálne 1,5 mm s vonkajším priemerom 20-24 mm (0,79-0,94 palca).

Obr.1 Modul Backsheet-Glass  ( Modul so sklenenou zadnou plochou) 

2) Nerezová skrutka M8

4) Pružinová nerezová podložka

1) Hliníkový rám

3) Plochá nerezová podložka

5) ŠESŤHRANNÁ nerezová matica



Modul 
Mechanický 

zaťažovací tlak

Bezpeč-
nostný
faktor

Smer montáže (priečny nosník je kolmý na dlhý bočný rám)

120 ks
Zadná
plocha
Sklo

Rámový
Modul 

+3600 Pa /-

1600Pa
1.5 

*POZNÁMKA: Vyššie opísaná vzdialenosť je od stredu skrutiek po stred
skrutiek
*POZNÁMKA: Pod FV modulom potrebujete dve podporné koľajnice, aby
ste sa uistili o mechanickom zaťažení.
*POZNÁMKA: Skutočné zaťaženie je  + 5400Pa/-2400Pa

+3600 Pa /-
1600Pa

1.5 

*POZNÁMKA: Vyššie opísaná vzdialenosť je od stredu skrutiek po stred
skrutiek
*POZNÁMKA: Pod FV modulom potrebujete dve podporné koľajnice, aby
ste sa uistili o mechanickom zaťažení.
*POZNÁMKA: Skutočné zaťaženie je  + 5400Pa/-2400Pa

B. Montáž pomocou svoriek
Trina Solar testovala svoje moduly s množstvom svoriek od rôznych výrobcov, montážnou
skrutkou minimálne M8. Dĺžka svorky ≥ 40 mm (1,57 palca), hrúbka ≥ 3 mm (0,12 palca).

Svorka musí prekrývať rám modulu aspoň o 7 mm (0,28 palca), ale nie viac ako 11 mm (0,43
palca).

Na pripevnenie modulov na montážne koľajnice použite minimálne 4 svorky.

Svorky modulov by nemali prísť do kontaktu s predným sklom a nesmú deformovať rám.

Dbajte na to, aby ste sa vyhli efektom tieňa zo svoriek modulu.

Rám modulu sa nesmie za žiadnych okolností upravovať.

Pri výbere tohto typu spôsobu uchytenia pomocou svoriek použite aspoň štyri svorky na každý
modul, dve svorky by mali byť pripevnené na každú dlhú stranu modulu (pre orientáciu na
výšku). V závislosti od miestneho zaťaženia vetrom a snehom môžu byť potrebné ďalšie svorky,
aby sa zabezpečilo, že moduly znesú zaťaženie.

144 ks
Zadná
plocha
Sklo

Rámový
Modul 



Použitý krútiaci moment by sa mal vzťahovať na normu mechanického dizajnu podľa skrutky, 
ktorú zákazník používa, napr.: M8 ---- 16-20 N.m (140-180 lbf.in)

Inštalácia koncovej svorky Inštalácia strednej svorky

Smer montáže (priečny nosník je kolmý na dlhý bočný rám)

+3600 Pa /-

1600Pa
1.5 

In
št

al
ač

ná
In

št
al

ač
ná

ob
la

sť
ob

la
sť

*POZNÁMKA: Vyššie opísaná vzdialenosť je od okraja modulu po stred
svorky
*POZNÁMKA: Pod FV modulom potrebujete dve podporné koľajnice, aby ste
sa uistili o mechanickom zaťažení.
*POZNÁMKA: Skutočné zaťaženie je + 5400Pa/-2400Pa

Modul 
Mechanický 
zaťažovací

tlak

Bezpeč-
nostný
faktor

120 ks
Zadná
plocha
Sklo

Rámový
Modul 
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1600 Pa
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*POZNÁMKA: Vyššie opísaná vzdialenosť je od okraja modulu po stred
svorky
*POZNÁMKA: Pod FV modulom potrebujete dve podporné koľajnice, aby ste
sa uistili o mechanickom zaťažení.
*POZNÁMKA: Skutočné zaťaženie je + 5400Pa/-2400Pa

C. Montáž s jednoosovým sledovacím systémom (4-φ7*10mm montážne otvory)

Moduly je možné pripevniť pomocou montážnych otvorov na zadnej strane rámu modulu
upevnením modulu na nosné koľajnice pomocou skrutiek. Podrobnosti montáže sú znázornené
na nasledujúcich obrázkoch.

Rám každého modulu má montážne otvory 4-φ7*10 mm, ideálne umiestnené na optimalizáciu
schopnosti manipulácie s nákladom, na upevnenie modulov k nosnej konštrukcii. 4 inštalačné
otvory φ7*10 mm sa používajú na inštaláciu jednoosového sledovacieho systému, ako je
znázornené na obrázku 2.

Aby sa maximalizovala životnosť montáže, spoločnosť Trina Solar dôrazne odporúča použitie
príslušenstva odolného voči korózii (nehrdzavejúca oceľ).

Zaistite modul na každom mieste montáže pomocou skrutky M6 a plochej podložky, pružinovej
podložky a matice.

Ak sa použije iná skrutka podobná skrutke M6, je potrebné ich utiahnuť momentom 16 N.m. (140
lbf.in).

Ploché tesnenia z nehrdzavejúcej ocele s minimálnou hrúbkou 1,5 mm a vonkajším priemerom
16 – 20 mm (0,63 – 0,79 palca) sa musia použiť vo všetkých častiach komponentov pripojených
k jednoosovému systému sledovania.

Mechanický záťažový tlak pri tejto metóde: 30 lbs.ft2 max. z prednej strany a 30 lbs.ft2 max. zo
zadnej strany podľa UL1703.

144 ks
Zadná
plocha
Sklo

Rámový
Modul 



INŠTALAČNÉ OTVORY

Fig 2.  Modul Backsheet-Glass s jednoosovým systémom sledovania
1) šesťhranná skrutka M6
3) pružinová nerezová podložka

2) plochá nerezová podložka
4) šesťhranná nerezová matica

Modul 

144 ks
Zadná plocha -

SKLO
 Rámový modul

+1600 Pa /-1600 Pa 1.5 

*POZNÁMKA: Vyššie opísaná vzdialenosť
je od stredu skrutiek po stred skrutiek
*POZNÁMKA: Skutočné zaťaženie je
+2400Pa / -2400Pa

D. Spôsob inštalácie 2V
Jediný modul sa inštaluje pomocou dvoch montážnych otvorov φ7*10mm a dvoch montážnych 
otvorov φ9*14mm, ako je znázornené na obrázku 3. Celkový spôsob inštalácie je uvedený v 
tabuľke nižšie.

Smer montáže
Mechanický 
zaťažovací

tlak

Bezpeč-
nostný
faktor



MONTÁŽNE OTVORY

Obrázok: Schéma montážnych otvorov jedného modulu pre 2V spôsob inštalácie

Modul 

144 ks
Zadná vrstva

Sklo

+700 Pa /-700 Pa
(špeciálna 
požiadavka, je 
potrebné potvrdiť 
s Trinou)

1.5 

Montážna poloha Montážna poloha

*POZNÁMKA: Inštalačný otvor označený rozstupom 900 mm
je inštalačný otvor tohto spôsobu inštalácie.
*POZNÁMKA: Vyššie opísaná vzdialenosť je od stredu
skrutiek po stred skrutiek
POZNÁMKA: Skutočné zaťaženie je + 1050Pa/-1050Pa

7.2.2 UZEMNENIE

 Všetky rámy modulov a montážne stojany musia byť riadne uzemnené v súlade s príslušnými
národnými elektrickými predpismi.

 Správne uzemnenie sa dosiahne súvislým spojením rámu (rámov) modulu a všetkých kovových
konštrukčných prvkov pomocou vhodného uzemňovacieho vodiča. Uzemňovací vodič alebo
popruh môže byť meď, zliatina medi alebo akýkoľvek iný materiál prijateľný na použitie ako
elektrický vodič podľa príslušných národných elektrických predpisov. Uzemňovací vodič sa
potom musí pripojiť k zemi pomocou vhodnej uzemňovacej elektródy.

 Moduly Trina Solar je možné inštalovať s použitím uzemňovacích zariadení uvedených tretích
strán na uzemnenie kovových rámov FV modulov. Zariadenia musia byť inštalované v súlade s
pokynmi výrobcu uzemňovacieho zariadenia.

 Podrobnosti o umiestnení a veľkosti uzemňovacích otvorov nájdete na stránke http://
www.trinasolar.com/.

 Uzemňovací hardvér sa dodáva v balení, ktoré obsahuje uzemňovaciu skrutku, plochú
podložku, hviezdicovú podložku a drôt

Smer montáže
Mechanický 
zaťažovací

tlak

Bezpeč-
nostný
faktor

http://www.trinasolar.com/


Elektrický kontakt je vytvorený penetráciou eloxovaného povlaku hliníkového rámu a utiahnutím 
montážnej skrutky (dodáva sa s hviezdicovou podložkou) na správny krútiaci moment 25 lbf.in.

Veľkosť uzemňovacieho vodiča (6 až 12 AWG jednoliata prostá meď) by sa mala zvoliť a 
nainštalovať pod skrutku viazania vodiča.

Hviezdicová podložka, plochá podložka a 
uzemňovací vodič sú umiestnené postupne a 
potom zaskrutkované do uzemňovacieho 
otvoru, aby sa spojili susedné moduly

Trina odporúča použiť nasledujúce metódy na správne uzemnenie modulov pod kontrolou UL

Metóda 1: Tyco uzemňovacia skrutka č. 2058729-1:

Obrázok 4. Uzemňovacia skrutka Tyco č. 2058729-1

1) Drôtená skrutka
a drážka

2) Montážna podložka šesťhrannej matice     3) Hliníkový rám
4) Kábel 0,006 až 0,025 in2    5) Šesťhranná matica

 Uzemňovací hardvér Tyco sa dodáva v balení, ktoré obsahuje uzemňovaciu skrutku, montážnu
a uzemňovaciu šesťhrannú maticu.

 Elektrický kontakt sa vytvorí prienikom eloxovaného povlaku hliníkového rámu a utiahnutím
montážnej šesťhrannej matice (dodáva sa s hviezdicovou podložkou) na správny krútiaci
moment 25 lbf.in.

 Veľkosť uzemňovacieho vodiča (6 až 12 AWG jednoliata prostá meď) by sa mala zvoliť a
nainštalovať pod skrutku viazania vodiča.

 Skrutka spájania by mala byť utiahnutá správnym krútiacim momentom 45 lbf.in.

Metóda 2: Tyco uzemňovacia skrutka #1954381-2:

Obrázok 5. Uzemňovacia skrutka Tyco č. 1954381-2 (neplatí pre sériu modulov 
TRINAMOUNT)

1) Otvor na drôt (pre kábel 0,006 až 0,025 in2)   2) Posúvač   3) Skrutka   4) Základňa   5) Matica



Uzemňovací hardvér Tyco sa dodáva v balení, ktoré obsahuje uzemňovaciu skrutku, montážnu 
a uzemňovaciu šesťhrannú maticu.

Elektrický kontakt je vytvorený prienikom eloxovaného povlaku hliníkového rámu a utiahnutím 
montážnej šesťhrannej matice (dodáva sa s hviezdicovou podložkou) na správny krútiaci 
moment 25 lbf.in.

Veľkosť uzemňovacieho vodiča (6 až 12 AWG jednoliata prostá meď) by sa mala vybrať a 
nainštalovať pod skrutku viazania vodiča.

Skrutka viazania drôtu by mala byť utiahnutá správnym krútiacim momentom 45 lbf.in.

Uzemňovacia skrutka Tyco je uvedená len na použitie s jednoliatym prostým medeným drôtom 
6 až 12 AWG.
Metóda 3: Uzemňovacia skrutka ERICO č. EL6CS14-6

Obrázok 6. Uzemňovacia skrutka ERICO # EL6CS14-6 (neplatí pre sériu modulov 
TRINAMOUNT)

1) Strojová skrutka A 2) Strojová skrutka B 4) Plochá podložka
5) Voľný otvor pre strojovú skrutku #10[M5]
7) Šesťhranná matica skrine stroja s poistnou podložkou

3) Belleville podložka
6) Hliníkový rám
8) Uzemňovacia skrutka

Výstupok by mal byť inštalovaný na ploche, ktorá je väčšia ako spodná plocha výstupku. Výstupok 

by sa mal nainštalovať do uzemňovacích otvorov na FV module

Skrutka A stroja by mala byť utiahnutá na 35 lbf.in, aby sa uzemňovacia skrutka pripevnila k rámu 

modulu.

Uzemňovacia skrutka je uvedená len na použitie s prostým medeným drôtom 6-12 AWG. Pre 

správne viazanie drôtu by mala byť skrutka B stroja utiahnutá na 35 lbf.in.

7.2.3 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA
Všetky zapájania by mali vykonávať kvalifikovaní inštalatéri v súlade s miestnymi predpismi a 
predpismi.

Moduly môžu byť zapojené do série, aby sa zvýšilo prevádzkové napätie zapojením kladnej 
zástrčky jedného modulu do zápornej zásuvky nasledujúceho. Pred pripojením modulov sa 
vždy uistite, že kontakty sú bez korózie, čisté a suché.

Produkt sa môže neopraviteľne poškodiť, ak je reťazec poľa pripojený k inému reťazcu s 
obrátenou polaritou. Pred paralelným pripojením vždy skontrolujte napätie a polaritu každého 
jednotlivého reťazca. Ak nameriate opačnú polaritu alebo rozdiel väčší ako 10V medzi 
reťazcami, pred pripojením skontrolujte konfiguráciu reťazca.

Moduly Trina Solar sú vybavené lankovými medenými káblami s prierezom 4 mm2 (0,006in2), 
ktoré sú odolné voči UV žiareniu. Všetky ostatné káble používané na pripojenie jednosmerného 
prúdu systému by mali mať podobnú (alebo lepšiu) špecifikáciu. Trina Solar odporúča, aby boli 
všetky káble vedené vo vhodných vedeniach a umiestnené mimo oblastí náchylných na 
hromadenie vody.

Maximálne napätie systému musí byť nižšie ako maximálne certifikované napätie a maximálne 
vstupné napätie meniča a ostatných elektrických zariadení inštalovaných v systéme. Aby sa 
zabezpečilo, že je to tak, napätie naprázdno reťazca poľa je potrebné vypočítať pri najnižšej 



očakávanej teplote okolia pre dané miesto. To možno vykonať pomocou nasledujúceho vzorca: 
Maximálne napätie systému ≥ N * Voc * [1 + TCvoc x (Tmin-25)]

Kde

N Počet modulov v sérii

Voc        Napätie otvoreného obvodu každého modulu (pozri štítok produktu alebo údajový list)

TCvoc   Tepelný koeficient napätia naprázdno pre modul (pozri katalógový list)

Tmin     Najnižšia očakávaná prevádzková teplota modulu

Každý modul má dva štandardné výstupné káble odolné voči slnečnému žiareniu pri teplote 90 
°C, každý je ukončený konektormi plug & play. Káble PV Wire majú veľkosť 12AWG. Tento 
kábel je vhodný pre aplikácie, kde je vedenie vystavené priamemu slnečnému žiareniu. 
Požadujeme, aby všetky vodiče a elektrické pripojenia vyhovovali príslušným národným 
elektrickým predpisom.

Minimálny a maximálny vonkajší priemer kábla je 5 až 7 mm (0,038 až 0,076in2).

Pre pripojenie na mieste použite medené vodiče s prierezom minimálne 4 mm2 izolované na 
minimálne 90 °C a odolnosť voči slnečnému žiareniu s izoláciou označenou ako PV Wire.

Minimálny polomer ohybu káblov by mal byť 43 mm (1,69 palca).

7.2.3.1 ELEKTROINŠTALOVANIE

Aby sa zabezpečila správna prevádzka systému, mala by sa pri spájaní modulov navzájom 
alebo so záťažou, ako je menič, batéria atď., dodržať správnu polaritu káblového pripojenia 
(obrázky 1 a 2). Ak by moduly neboli pripojené správne, mohla by premosťovacia dióda byť 
zničená. FV moduly môžu byť zapojené do série na zvýšenie napätia. Sériové zapojenie sa 
vytvorí, keď sa vodič z kladnej svorky jedného modulu pripojí k zápornej svorke ďalšieho 
modulu. Obrázok 1 zobrazuje moduly zapojené do série. FV moduly je možné pripojiť paralelne 
na zvýšenie prúdu (obrázok 2). Paralelné pripojenie sa vytvorí, keď sa vodič z kladnej svorky 
jedného modulu pripojí ku kladnej svorke na ďalšom module.

Počet modulov v sérii a paralelne musí byť navrhnutý primerane podľa konfigurácie systému.

Na zachovanie obmedzenej záruky Trina Solar je potrebné dodržiavať všetky vyššie uvedené 
pokyny.

Zapojenie do série
Sériové zapojenie

Paralelné zapojenie

Obrázok 1

Zapojenie paralelne po pripojení do série

Nadprúdové
Dióda ochranné Konektor

zariadenie

Obrázok 2

7.2.3.2 ISTENIE
Keď sú namontované poistky, mali by byť dimenzované na maximálne jednosmerné napätie a 
mali by byť pripojené v každom neuzemnenom póle poľa (t. j. ak systém nie je uzemnený, 
poistky by mali byť pripojené na kladný aj záporný pól).

Maximálny výkon poistky zapojenej do série s reťazcom poľa je zvyčajne 20 A, ale skutočný 
výkon špecifický pre modul nájdete na štítku produktu a v produktovom liste.

Táto menovitá hodnota poistky tiež zodpovedá maximálnemu spätnému prúdu, ktorý modul 
vydrží (keď je jeden reťazec zatienený, ostatné paralelné reťazce modulov budú zaťažené 
zatieneným reťazcom a potečie prúd), a preto ovplyvňuje počet paralelných reťazcov .



NEZDIEĽAJTE poistku v kombinovanej skrini s dvomi alebo viacerými reťazcami v paralelnom zapojení.

8. VÝBER A KOMPATIBILITA INVERTORA
Pri inštalácii v systémoch, ktoré sa riadia predpismi IEC, moduly Trina Solar zvyčajne nemusia 
byť elektronicky spojené so zemou, a preto môžu byť prevádzkované spolu s galvanicky 
izolovanýmii (s transformátorom) a beztransformátorovými invertormi.

Vyberte si invertory s izolačnými transformátormi v horúcich a vlhkých oblastiach (ako sú 
pobrežia, mokrade), aby ste zabezpečili správnu funkciu modulu pri kladnom napätí.

9. ÚDRŽBA MODULOV PRE FV MODUL FV

9.1 VIZUÁLNA KONTROLA A VÝMENA PANELU
Moduly vo FV poli by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Faktory ako rozbitie 
skla, rozbitie kábla a poškodenie rozvodnej skrinky môžu viesť k funkčným a bezpečnostným 
problémom. V prípade poškodeného modulu ho vymeňte za rovnaký typ modulu. Informácie o 
inštalácii a demontáži modulu nájdete v príslušnom návode na inštaláciu produktu.

Odporúča sa vykonávať preventívnu kontrolu každých šesť mesiacov bez výmeny 
komponentov modulu. Ak sa na kontrolu alebo údržbu používajú elektrické alebo mechanické 
zariadenia, mali by ich obsluhovať kvalifikovaní odborníci, aby sa predišlo akémukoľvek úrazu 
elektrickým prúdom alebo strate života.

Odstrihnite všetku vegetáciu, ktorá môže zatieniť solárne pole, a tým ovplyvniť výkon. 

Skontrolujte, či je montážny materiál správne dotiahnutý.

Skontrolujte, či fungujú všetky poistky reťazca v každom ne/uzemnenom póle.

Náhradné moduly musia byť rovnakého typu. NEDOTÝKAJTE sa káblov a konektorov pod 
napätím. Pri manipulácii s modulmi používajte vhodné bezpečnostné vybavenie (izolované 
náradie, izolačné rukavice atď.).

Pri oprave zakryte prednú plochu modulov nepriehľadným materiálom. Moduly vystavené 
slnečnému žiareniu vytvárajú vysoké napätie a sú nebezpečné.

Solárne fotovoltaické moduly Trina sú vybavené premosťovacími diódami v spojovacej skrinke. 
Tým sa minimalizuje zahrievanie modulu a prúdové straty.

o NEOTVÁRAJTE spojovaciu skrinku, aby ste vymenili diódy, aj keď nefungujú správne.

o V systéme, ktorý používa batériu, sú blokovacie diódy zvyčajne umiestnené medzi batériou
a výstupom FV modulu, aby sa zabránilo vybitiu batérie v noci.

V prípade, že je modul poškodený (rozbité sklo alebo škrabanec na zadnej fólii) a je potrebné 
ho vymeniť

o Dodržujte bezpečnostné opatrenia uvedené vyššie v tomto návode

o Noste rukavice odolné proti prerezaniu a iné osobné ochranné prostriedky potrebné pre
konkrétnu inštaláciu.

o Pred odstránením modulu izolujte reťazec ovplyvneného poľa, aby ste zabránili toku prúdu.

o Odpojte konektory príslušného modulu pomocou príslušného odpájacieho nástroja od
dodávateľov.

o Vymeňte poškodený modul za nový funkčný modul rovnakého typu.

o Skontrolujte napätie naprázdno v reťazci poľa a overte, či je v rozmedzí 10 V od ostatných
reťazcov, ktoré majú byť zapojené paralelne.

o Znova zapnite istič.

9.2 KONTROLA KONEKTOROV A KÁBLOV
Skontrolujte všetky káble, aby ste si overili, či sú pripojenia tesné; káble sú chránené pred 
priamym slnečným žiarením a umiestnené mimo oblastí zhromažďovania vody.
Uťahovací moment svoriek a celkový stav elektroinštalácie sa odporúča kontrolovať aspoň raz 
ročne. Tiež skontrolujte, či je montážny materiál správne utiahnutý.
Uvoľnené pripojenia budú mať za následok poškodenie poľa.



9.3 ČISTENIE
Množstvo elektriny generovanej solárnym modulom je úmerné množstvu svetla, ktoré naň 
dopadá. Modul so zatienenými článkami bude produkovať menej energie, a preto je dôležité 
udržiavať všetky FV moduly čisté.

Vyčistite FV moduly, keď je ožiarenosť nižšia ako 200 W/m2; na čistenie modulov sa nesmie 
používať kvapalina s veľkým teplotným rozdielom od modulov;

Je zakázané čistiť FV moduly pri poveternostných podmienkach vetra viac ako 4 stupňov, 
silného dažďa alebo hustého sneženia

Pri čistení tlakovou vodou nesmie tlak vody na sklenený povrch modulu presiahnuť 700 kPa 
(14619,80psf); modul nesmie znášať mimoriadnu silu;

Pri čistení FV modulov nestúpajte na moduly; nestriekajte vodu na zadnú stranu modulu alebo 
na káble; udržujte konektory čisté a suché; zabránenie vzniku požiaru a úrazu elektrickým 
prúdom; NEPOUŽÍVAJTE  parný čistič;

Zadný povrch modulu za normálnych okolností nie je potrebné čistiť, ale v prípade, že je to 
potrebné, vyhnite sa použitiu akýchkoľvek ostrých predmetov, ktoré by mohli poškodiť 
prenikajúci podkladový materiál.

Pravidelne strihajte všetku vegetáciu, ktorá by mohla zatieniť solárne pole, a ovplyvniť výkon.

Pri čistení modulov používajte mäkkú handričku spolu s jemným čistiacim prostriedkom a čistou 
vodou. Dávajte pozor, aby ste predišli vážnym tepelným šokom, ktoré by mohli poškodiť modul 
čistením modulov vodou, ktorá má podobnú teplotu ako čistené moduly.

Na čistenie FV modulov používajte suchú alebo vlhkú mäkkú čistú handričku; nekorozívne 
rozpúšťadlá alebo tvrdé predmety sú prísne zakázané;

Ak sú na povrchu FV modulu mastné nečistoty a iné látky, ktoré sa ťažko čistia, možno použiť 
bežné prostriedky na čistenie skla v domácnosti; NEPOUŽÍVAJTE alkalické a silné kyslé 
rozpúšťadlá.

Pri čistení zadného povrchu modulu dávajte pozor, aby ste neprenikli do materiálu substrátu. 
Moduly, ktoré sú namontované naplocho (uhol sklonu 0°), by sa mali čistiť častejšie, pretože sa 
NEBUDÚ „samočistiť“ tak efektívne ako moduly namontované s uhlom sklonu 10° a väčším.

Ak si nie ste istí, či je potrebné pole alebo jeho časť vyčistiť, najskôr vyberte reťazec poľa, ktorý 
je obzvlášť znečistený, potom:

o Zmerajte a zaznamenajte prívod prúdu meniča z tohto reťazca

o Vyčistite všetky moduly v reťazci

o Znovu zmerajte prívod prúdu do meniča a vypočítajte % zlepšenie z čistenia

9.3.1 POŽIADAVKY NA KVALITU VODY

 PH: 5 ~7;

 Chlorid a slanosť: 0 - 3 000 mg/l

 Zákal: 0-30 NTU

 Vodivosť: 1500~3000 μs/cm

 Celkové rozpustené pevné látky (TDS): ≤ 1000 mg/l

 Tvrdosť vody – ióny vápnika a horčíka: 0-40 mg/l

 Musí sa použiť nealkalická voda; ak to stav dovoľuje, použije sa demineralizovaná voda.

9.3.2 KONTROLA MODULU PO VYČISTENÍ

Zabezpečte, aby bol modul pod vizuálnou kontrolou čistý, svetlý a bez škvŕn;

Na mieste skontrolujte, či sa na povrchu modulu nenachádzajú sadze;



 Skontrolujte, či na povrchu modulu nie sú viditeľné škrabance;

 Skontrolujte, či na povrchu modulu nie sú žiadne umelé trhliny;

 Skontrolujte, či je nosná konštrukcia modulu po vyčistení naklonená alebo ohnutá;

 Skontrolujte, či sú odpojené svorky vodičov modulu;

 Po vyčistení FV modulov vyplňte záznam o čistení FV panelov.

9.3.3 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak vaša inštalácia nefunguje správne, okamžite informujte svojho inštalatéra. Odporúča sa 
vykonávať preventívnu kontrolu každých šesť mesiacov bez výmeny komponentov modulov.
Ak sa na kontrolu alebo údržbu používajú elektrické alebo mechanické zariadenia, mali by ich 
obsluhovať kvalifikovaní odborníci, aby sa predišlo akémukoľvek úrazu elektrickým prúdom 
alebo strate života.

10. HLÁSENIE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV ALEBO NÁROKOV

Kontaktujte svojho inštalatéra

Kontaktujte tím popredajných služieb Trina Solar na http://customerservice.trinasolar.com/

Odošlite formulár spätnej väzby od zákazníka na: http://www.trinasolar.com/ a jeden z našich 
zástupcov technických služieb vás bude kontaktovať do 5 pracovných dní. Na odoslanie spätnej 
väzby z odkazu na zákaznícky servis sa vyžaduje používateľské meno a heslo.

Špecifikácie modulu alebo údajové listy si stiahnite z: http://www.trinasolar.com/.

http://customerservice.trinasolar.com/
http://www.trinasolar.com/



