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CUIDADOS BÁSICOS NAS 
APLICAÇÕES DOS 
MÓDULOS BIFACIAIS



Para que tipo de usina foram 
inventados os módulos bifaciais?

Quais são os cuidados para esse 
tipo de módulo e o  seu manuseio e 

transporte ?

PERGUNTAS E RESPOSTAS



Qual é a diferença entre módulo 
bifacial ,módulo de vidro duplo e módulo de 

vidro?

Podemos dispensar o uso de Tracker ao 
instalar módulos Bifaciais em usinas no  solo?

PERGUNTAS E RESPOSTAS



PERGUNTAS E RESPOSTAS

Qual tipo de solo reflete mais a irradiação na 
parte posterior dos módulos bifaciais ?

Os Módulos bifaciais podem ser usados para 
projetos de telhado?



ALBEDO DA SUPERFÍCIE
O albedo da superfície, que pode ser utilizado para simular o rendimento da energia 
gerada pelos módulos PANDA BIFACIAIS, são apresentados na tabela a seguir:



https://www.linkedin.com/company/yinglisolareurope/
videos/native/urn:li:ugcPost:6613386663894888448/

Empresa instaladora:

Romande Energie

Tipo de Projeto:
Central Elétrica de Utilidade

Quantidade de módulos:
1,400 painéis

Potência de saída frontal:
400 Wp

Capacidade instalada:
448 kWp

Local:
Lac des Toules

Capacidade instalada:
448 kWp

Altitudel:
1810 MSNM



Quais são os  parâmetros elétricos que 
devem ser considerados no 

dimensionamento de projetos com 
módulos bifaciais?

Todos os inversores estão preparados 
para trabalhar  em  módulos bifaciais?

PERGUNTAS E RESPOSTAS



Quais são as  diferenças entre o Panda e 
outros bifaciais no mercado brasileiro?

PERGUNTAS E RESPOSTAS



PRODUTOS BIFACIAIS YINGLI

Monocristalino PERC Bifacial



MONO PERC BIFACIAL
YLM GG 120/144 CÉLULAS 120 cell:  YLxxxDL60 1/2 (frameless) / YLxxxDF60 ½ (framed)

144 cell: LxxxDL72 1/2 (frameless) / YLxxxDF72 1/2 (framed)
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530W BIFACIAL – ELECTRICAL PERFORMANCE
YLM GG 144 144DL (144 cell, p-type mono-Si, frameless): YLxxxDL72 e/2 (xxx=Pmax) 

144DF (144 cell, p-type mono-Si, framed): YLxxxDF72 e/2 (xxx=Pmax)



PANDA BIFACIAL MONOCRISTALINO MEIA CÉLULA
PANDA BIFACIAL 144HC 144 CELL YLxxxCL72 1/2 (frameless) | YLxxxCF72 ½ (framed)
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Os painéis  PANDA bifaciais, desenvolvidos pela Yingli, 
diferem dos demais módulos bifaciais do mercado, 
fundamentalmente, por basear a estrutura celular na 
tecnologia do tipo n em vez da tecnologia do tipo p.

Graças às vantagens da tecnologia bifacial sobre as 
tecnologias tradicionais, espera-se que durante 2021 a 
participação de mercado atinja 15% com previsões de 
chegar a 65% em 2029. Essa evolução pode ser observada 
no gráfico a seguir, que mostra a evolução da tecnologia 
bifacial no mercado fotovoltaico.
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

✓ Maior eficiência e menor efeito LID devido ao uso de células do tipo n.

✓ Menor degradação de energia no primeiro ano (2%).

✓ Maior potência devido à bifacialidade. Excelente desempenho com baixa irradiação (tempo nublado e primeiras e

últimas horas do dia).

✓ Baixo coeficiente de temperatura e baixa temperatura de operação. Isso resulta em menores perdas de temperatura

em condições normais de operação do módulo.

✓ Garantia do produto de 12 anos

✓ Garantia de energia de 30 anos.

✓ Garantia de energia: 30 anos (2%/1 ano e 0,5%/ano)

✓ Panda Bifacial: Coeficiente de bifacialidade cerca de 10% maior que o resto das tecnologias bifaciais do mercado:
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

✓ Aumento do tamanho da célula para otimizar o BOS do projeto e reduzir LCOE.

✓ Células maiores com melhor desempenho

✓ Potência dupla: Aumento de geração de até 30%.

✓ Menor degradação de energia e maior eficiência.

✓ Baixo risco de micro quebra

✓ Menor risco de NMOT, hotspot e perda de sombra.

✓ Redução das perdas elétricas internas.

✓ A fita arredondada reduz a área de sombra e reflete mais luz incidente para a célula solar.

Panda Bifacial e Mono PERC Bifacial
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REFERÊNCIAS 

O projeto está localizado em Hebei, China, que fica 160 km a sudoeste de Pequim. Como 
sistema de geração distribuída, inclui 54 módulos Yingli tipo N, com fundo de piso de 
cimento. Durante o primeiro semestre após ter sido conectada à rede, a geração média por 
watt é 22,31% maior do que a próxima usina P-multi distribuída, construída no mesmo 
período. E o ganho médio mensal em rendimento de energia por watt pode ser de até 
41,44%. Com base na estimativa da quantidade média de insolação local, a usina deverá 
gerar 24.200 kWh por ano. Isso equivale à redução de 9,66 toneladas de carvão padrão, 
25,12 toneladas de dióxido de carbono, 0,21 toneladas de dióxido de enxofre, 0,10 
toneladas de nitreto e 0,16 toneladas de poeira. Rede conectada em outubro de 2016.

Local do projeto
Hebei, China

Tipo de projeto
Distributed Generation System

Quantidade de módulos
54 painéis

Potência de saída frontal
285 Wp

Capacidade instalada
15.39 kWp

Sistema de Geração Distribuída em HEBEI, CHINA



OBRIGADO!


