
Clasa 
AAA

14h/zi cu soare 
într-o zi normală de vară

5 secunde
în testarea cu simulatorul solar=

Eficienţa panourilor fotovoltaice poate 
înregistra o dată cu trecerea timpului un 
trend descendent de maximum 25%. 
Reducerea randamentului panourilor 
fotovoltaice cu un anumit procentaj are 
efecte negative şi directe asupra producţiei 
de energie regenerabilă. 
Prin procedeul de testare a eficienţei 
panourilor fotovoltaice se reduce la 
minimum riscul diminuării producţiei de 
energie regenerabilă.

Orice client posesor de panouri fotovoltaice poate solicita testarea acestora în laboratorul specializat 
Wattrom. Laboratorul de testare este dotat cu ultima tehnologie de testare existentă pe piaţă la 
momentul actual. Utilizarea tehnologiei inovative garantează acurateţea rezultatelor testării.

În fiecare etapă a complexului proces de producţie, 
Tritech Group efectuează verificări asupra calităţii 
panouri fotovoltaice manufacturate. Verificarea 
eficienţei reprezintă o etapă distinctă în procesul de 
producţie. Testarea eficienţei se realizează prin 
intermediul sistemului complex şi modern de testare, 
şi anume simulatorul solar. Simulatorului solar oferă 
date veridice şi concise despre caracteristicile I-U ale 
fiecărui panou fotovoltaic testat. Datele rezultate 
sunt stocate în baza de date proprie asigurându-se o 
evidenţă clară, dar şi inscripţionate pe etichete 
adezive care vor însoţi fiecare panou fotovoltaic 
Wattrom. 

De ce este important să testezi 
eficienţa panourilor fotovoltaice?

Tritech Group oferă servicii de testare contra cost!

Tritech Group testează eficienţa tuturor 
panourilor fotovoltaice fabricate!

Testează eficienţa reală a panourilor fotovoltaice cu ajutorul simulatorului solar!

Sun Simulator 

Simulator solar performant



Caracteristici tehnice şi electrice Caracteristici de mediu admisibile

Model

Spaţiu de radiaţie

Spaţiu iluminat

Alimentare electrică

Temperatură de funcţionare

Clasa

Iluminare

Uniformitate radiaţie

Modul / temperatură ambiantă

Temperatură modul

Tensiune maximă de testare

Curent maxim de testare

Metode de măsurare

Sistem de achiziţie

Temperatură ambientală

Umiditate relativă

Altitudine 

Luminozitate minimă de lucru

ECOSUN

120cm x 200cm

140cm x 220cm

19kW

10° ÷ 40°

AAA

LED

+/- 2%

PT 100, +/- 1%

IR +/- 1° - calibrabil

4 cavi

PC 16 bit

5 - +40°C

30 - 50%

Până la 1000m deasupra nivelului mării

150 [lux]

120V
cu BK 8510

120A
cu BK 8510

500V
cu BK 8512

30A
cu BK 8512

Model de grafic 
rezultat în urma testării 
cu simulatorul solar

CARACTERISTICI I-U
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Sediul Central – Constanța:
Str. Poporului 27, 900604

Telefon: 0241 691 203
E-mail: office@wattrom.com   

Fabrică - Ovidiu:
Str. Carierei 4, Hala corp C4, 905900

Telefon: 0241 545 952
E-mail: office@wattrom.com

Sun Simulator 
Simulator solar performant

Tritech Group este singurul producător român care deţine o tehnologie 
de testare a eficienţei panourilor fotovoltaice! 
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14h/zi cu soare 
într-o zi normală de vară

5 secunde
în testarea cu simulatorul solar


