
 ✗ Verzekerd met 

Solarif Certificaat

 ✗ Europese productie

 ✗ Levensduur van 

minimaal 25 jaar

 ✗ Uitgebreide 

kwaliteitscontroles

 ✗ Keuze uit 

monokristallijn en 

polykristallijn

 ✗ Forse besparing
We design the future of human energy

DMEGC zonnepanelen
Verzekerd van kwaliteit en duurzaamheid

Monocrystalline Full Black

Polycrystalline

Monocrystalline



VERZEKERD VAN KWALITEIT MET DMEGC

Zonnepanelen kunnen leiden tot wel een halvering van de energiekosten en dragen significant bij aan een schoner milieu. 

Interessant dus om aan te schaffen, maar welke kiest u? In eerste instantie lijkt er wellicht weinig verschil tussen de 

verschillende merken. Dat is er echter wel degelijk. Kiest u bijvoorbeeld voor blauw, of liggen de panelen in het zicht en 

heeft u liever zwart? Hoe lang gaan de panelen mee? Wat bespaart u nu exact? En op welke manier bent u verzekerd?

BESPARING
Een gemiddeld huishouden heeft 

3.000 tot 3.500 kilowattuur aan 

energie nodig. Dat betekent twaalf tot 

zestien DMEGC-zonnepanelen om 

energieneutraal te zijn. De meeste 

huishoudens plaatsen zes panelen. 

Hiermee is uw investering al in zeven 

tot acht jaar terugverdiend. 

VERTROUWD
Veel merken zonnepanelen worden in 

China geproduceerd door voor ons 

Europeanen onbekende bedrijven 

en lijken daarom nogal ongrijpbaar. 

DMEGC heeft als een van de weinige 

zonnepaneelproducenten ook een 

productiecapaciteit in Europa. Dat 

betekent dat de panelen die op uw 

dak worden geplaatst in Europa 

worden geproduceerd.  

VERZEKERING
Garantie op zonnepanelen lijkt 

misschien vanzelfsprekend, maar 

is dit niet. Bovendien is de garantie 

op de verschillende onderdelen en 

de opbrengst vaak ondergebracht 

bij aparte bedrijven. Omdat DMEGC 

de volledige productie verzorgt van 

de zonnepanelen en de Chinese 

garantie automatisch wordt 

overgenomen door de Nederlandse 

verzekering Solar Insurance & 

Finance, kunnen altijd alle onderdelen 

én de opbrengst worden verzekerd. 

Slechts tien andere merken ter 

wereld bieden deze service.  

VERZEKERD VAN DUURZAAMHEID MET DMEGC

Met DMEGC-zonnepanelen draagt u bij aan een 

schonere wereld. Bij het opwekken van elektriciteit 

door middel van zonnepanelen komen namelijk geen 

broeikassen of andere schadelijke stoffen vrij. Ook de 

productie van de zonnepanelen is maar in beperkte

mate belastend voor het milieu, omdat een DMEGC-

zonnepaneel na drie jaar elektriciteitsproductie in 

Nederland net zoveel Co2 bespaard heeft als dat er 

vrij kwam bij de productie. En een paneel gaat wel 

vijfentwintig jaar mee. 



VERZEKERD MET 

SOLARIF CERTIFICAAT

De certificering van Solarif voor module- en 

omvormerfabrikanten is uniek in de wereld. 

Door het uitvoeren van een gespecialiseerde 

technische en financiële audit zijn wij in staat 

de kwaliteit van modules en omvormers te 

beoordelen. Deze beoordeling gebruikt Solarif 

om schade als gevolg van eigen gebrek 

aan modules of omvormers wel of niet te 

kunnen verzekeren. Deze optionele “Eigen 

gebrek-dekking” kan door eigenaren van 

PV-installaties worden afgenomen bovenop 

de operationele allriskverzekering, mits de 

fabrikant is goedgekeurd en gecertificeerd. 

Eigen gebrek is een schade veroorzaakt door 

de aard of een gebrek van de verzekerde 

zaak zelf. Met andere woorden; een slechte 

eigenschap van een verzekerde zaak, die 

niet veroorzaakt is door de inwerking van 

een buiten de verzekerde zaak liggende 

gebeurtenis.

Door jaarlijks een audit uit te voeren 

waarborgen wij de kwaliteit van de door ons 

gecertificeerde fabrikanten. De audit richt 

zich op de volgende aspecten: materiaal, 

financieel, arbeid, milieu.

Het certificaat bestrijkt door onze brede 

aanpak een groter gebied dan ieder 

ander afgegeven certificaat. Door de 

multidisciplinaire aanpak vormen wij een 

totaalbeeld van de kwaliteit. 

Als dat kwaliteitsbeeld voldoet aan onze 

eisen wordt de fabrikant goedgekeurd en 

gecertificeerd.

Module efficiency 16.6%

 

Positieve tolerantie

DMEGC garandeert dat de modulen bij afleveren 

minimaal de aangegeven wp waarde heeft. 

(0<>+3%)

 

Grade “A” cellen

Er zijn vier gradaties in de celproductie.(A,B,C en 

D). DMEGC garandeert dat de cellen gebruikt voor 

de eigen modulen grade A zijn.
 

Sneeuw en wind last 5400 pascal

 

De Junction box is IP67, 100% waterdicht

 

Werktemperatuur: -40 tot + 85 graden °C

 

Hoge energieproductie bij lage instraling

 

DMEGC garandeert dat de panelen na 25 

jaar nog 80,2% van hun vermogen hebben

 

Alle modulen worden geproduceerd onder 

ISO9001 en 14001

 

Alle modulen worden tijdens het productie 

proces drie maal EL getest

Door deze procedure is de klant verzekerd van een 

100% foutloos product.

MONOCRYSTALLINE FULL BLACK

POLYCRYSTALLINE

MONOCRYSTALLINE



Durability

Power-Pos itive Tolerance
0-3%0-3%

Performance

Quality

Value

Technology

High module conversion efficiency
through superior manufacturing technology

DMEGC SOLAR.COM

High performance under low light conditions
(Cloudy days mornings and evenings), 

Manufactured according to International
Quality and Environmental Management
Systems (ISO9001 ISO14001), 

Module can bear snow loads (5400Pa)
and wind loads (2400Pa)

Guaranteed power output (0/+3%) Our vertically integrated business model
allows for competitive pricing and great value

Quality. Performance.Value.

Superior Manufacturing - Quality Assurance    Visible Quality 

Power Output 
Warranty

• All modules are manufactured

using TQC    SPC quality control

systems

• Advanced cell sorting to avoid

electric mismatch

•

• Comprehensive Safety and

Reliability tests are performed

• Durable, high- quality, smooth

aluminum alloy frames

• Rigid construction - 2400 Pa    5400

Pa rated assembly

• Specially designed drainage holes

prevent the frame from deforming

or breaking due to freezing weather

and other forces

• Our IP67 rated junction box

improves module performance

and stability

• High performance connectors

provide low resistance

interconnection to ensure the full

utilization of module output power

•
• 10 Year Warranty, 90%  power output

• 25 Year Warranty, 80%  power output

&
&

A Member of the Hengdian Group

Wattages :

245 / 250 / 255  

260 / 265 / 270

DM270-M156-60 seriesBlack 

60 x 6" / 245 - 270W

MONOCRYSTALLINE MODULE

Certif cations and standards:i

IEC 61215, IEC 61730 - Conformity to CE

UL1703

Triple 100% EL Test- before & 

after lamination & prior to shipment

10 Year Manufacturer’s  Warranty

Rev.A3



Cell Type Monocrystalline 156 × 156 mm / 6 × 6 inches

Cell Arrangeme nt 60 (6 × 10)

Dimensions (L x W x H) 1650 × 992 × 40 mm / 65.0 × 39.1 × 1.57 inches

Weight (kg/lbs) 18.7 kg / 41 Ibs

Module Structure Glass / EVA / Backsheet (Black)

Front Glass Thickness 3.2 mm / 0.13 inches

Junction Box Rating IP67

Cables 1000 mm / 4 mm2 - 39.4 inches / 0.006 inches2

Connector Type MC4 compatible

Operating Temperature -40°C to +85°C

Maximum Load Capacity Snow - 5400 Pa / Wind - 2400 Pa

Maximum System Voltage 600V DC (UL) / 1000V DC (IEC)

Maximum Series Fuse Rating 15A

Number of Diodes / Busbars 3 / 3

6" Mono / 19.2%

Pallet Dimensions      

Container 40’ HQ

Pieces per Pallet 28

Pallets per Container 28

Pieces per Container 784

Gross Weight per Pallet 570 kg / 1,257 Ibs

Gross Weight per Container 15,960 kg / 35,186 Ibs

Module Type Pm(W) Tolerance Imp(A) Vmp(V) Isc(A) Voc (V)

DM245-M156-60 245 0/+3% 8.06 30.4 8.55 37.4

DM250-M156-60 250 0/+3% 8.15 30.7 8.60 37.9

DM255-M156-60 255 0/+3% 8.20 31.1 8.64 38.3

DM260-M156-60 260 0/+3% 8.26 31.5 8.67 38.8

DM265-M156-60 265 0/+3% 8.31 31.9 8.70 39.3

DM270-M156-60 270 0/+3% 8.37 32.3 8.74 39.8

* STC irradiance of 1000w/m2, spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25 ° C

Maximum Ratings

Packaging

Temperature Characteristics

Mechanical Data * Other frame sizes (35mm / 45 mm) available upon request

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45°C ± 2°C

14.97%

15.27%

15.58%

15.88%

16.19%

16.50%

Class A at IEC 61730Application Class 

Fire Rating Class Class C

7

Maximun Cell Efficiency

Module Efficiency

+0.0425% / °C 

-0.3682% / °C 

-0.43% / °C 

Temperature Coefficient of Isc

Temperature Coefficient of Voc

Temperature Coefficient of Pmax

Temperature Dependence of Isc, Voc, Pmax

Isc

Voc

Pmax
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Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Hengdian Industrial Zone, Dongyang City

Zhejiang Province, China  322118

Tel: 0086-579-8655-4950  Fax: 0086-579-8655-4845

www.chinadmegc.com     

Email: solar@dmegc.com.cn 

www.dmegcsolar.com

1690 × 1130 × 1230 mm  /  66.5 × 44.5 × 48.4 inches

1000W/m2 Pm=270W

800W/m2

600W/m2

2

4

6

8

10

80

140

200

260

320

0 5 10 15 20 25 30 35 4540

C
u
rr

e
n
t(

A
)

P
o
w

e
r(

W
)

Voltage(V)

Current-Voltage&Power-Voltage Curve（270W)

Back side




	B156-60-1.pdf
	页 1

	M156-60B-2.pdf

