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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
BIPV-ΚΤΙΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΌΨΕΙΣ

Η ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων στα κτίρια µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολύ
διαφορετικούς τρόπους και δηµιουργεί ένα ευρύ φάσµα λύσεων.
Οι προσόψεις παρέχουν µια πρώτη άποψη του κτιρίου στον επισκέπτη. Είναι τα µέσα που
συνήθως χρησιµοποιούν οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές για να µεταδώσουν την ιδέα του
κτιρίου και τις επιθυµίες του πελάτη µέσω µιας γλώσσας µορφών και χρωµάτων. Αν
ενδιαφέρεστε να προβάλλετε µια φουτουριστική, εκλεπτυσµένη και οικολογική εικόνα, τα
φωτοβολταϊκά υλικά θα σας βοηθήσουν σε µεγάλο βαθµό.
Τα δοµοστοιχεία Solar Innova τεχνολογίας φωτοβολταϊκής ολοκλήρωσης που χρησιµοποιούνται
στις εγκαταστάσεις BIPV είναι πολυλειτουργικά. Δηλαδή, παράλληλα µε την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, πληρούν επίσης όλες τις απαιτήσεις που απαιτούνται από τις συµβατικές
προσόψεις: προστασία από τις καιρικές συνθήκες, θερµοµόνωση και ηχοµόνωση. Από την άλλη
πλευρά, υποθέτουν µια καινοτοµία αισθητικού χαρακτήρα σε σχέση µε τις συµβατικές
προσόψεις.
Η λειτουργία της επένδυσης των αεριζόµενων συστηµάτων τοίχων είναι η προστασία από τις
καιρικές συνθήκες και η εξυπηρέτηση ως στοιχείο αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Αυτή η εξωτερική
επένδυση στερεώνεται σε ένα οπίσθιο φέρον τοίχο µε ένα σύστηµα στερέωσης (συνδετήρες και
/ ή ράγες).
Ένα στρώµα αέρα µεταξύ του φέροντος τοίχου (ή του µονωτικού στρώµατος που είναι
συνδεδεµένο µε αυτό) και του κελύφους του κτιρίου ανοίγει τις ηλιακές µονάδες από πίσω και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την τοποθέτηση των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων και των πριζών.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά υλικά, όπως γύψο, κεραµικά πλακίδια, τούβλα,
γυαλί ή µέταλλα για αυτόν τον τύπο κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο, οι προσόψεις µπορούν
να δηµιουργηθούν χρησιµοποιώντας µια µεγάλη ποικιλία υλικών συνδυασµών, µαζί µε
φωτοβολταϊκά στοιχεία. Πάνω απ 'όλα, τα συστήµατα αεριζόµενων τοίχων παραθύρου
λαµβάνονται υπόψη σε έργα ανακαίνισης ενεργειακά αποδοτικών προσόψεων.

