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ΕΤΑΙΡΕΊΑ 
 

 
 

Solar Innova είναι µια παγκόσµια εταιρεία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας, κυρίως στην ηλιακή αισθάνοµαι, τόσο Φωτοβολταϊκά και θερµικής ενέργειας, 
επιτρέποντας στους πελάτες µας να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις της αποδοτικότητας και της 
ενέργειας, µειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 

Η τεχνολογία διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη Solar Innova. 
 

Αναπτύσσουµε προϊόντα µε προηγµένες τεχνολογίες που θα µας επιτρέψουν να είναι πιο 
ανταγωνιστικοί και να σέβονται το περιβάλλον. Έχουµε δεσµευτεί να παρέχει στους πελάτες 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες µας για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και να εγγυηθεί την 
πλήρη ικανοποίηση σας. 
 

Έχουµε ένα δίκτυο διανοµής σε συνεχή ανάπτυξη, την παροχή µιας υπηρεσίας µε τη 
µέγιστη ποιότητα και την ταχύτητα. 
 

Θέλουµε να είµαστε παρόντες σε όλες τις περιοχές όπου είναι η ανάπτυξη των 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προσφέροντας προστιθέµενη αξία στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας, όπως: 
 

√  Συµβουλές 
√ Ανταγωνιστικότητα 
√ Αειφορία 
√ Επαγγελµατισµός 
√ Η ποιότητα των υπηρεσιών 
√ Πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένα εργαστήρια 

 



 

 

 
 

 
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 3/32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
 

Φωτισµός οδών, χρησιµοποιώντας την ηλιακή δρόµου έχει αναπτυχθεί 
ως µια από τις κύριες εφαρµογές των ηλιακών φωτοβολταϊκών. 
Έχουµε εξοπλισµό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την εφαρµογή, 
είναι σε θέση να φωτίσει αποµονωµένα τµήµατα του δικτύου µε πολύ 
χαµηλό κόστος συντήρησης. 
 
Όλα τα υπαίθρια φωτιστικά σώµατα µας βασίζεται σε LED υψηλής 
απόδοσης, και ενσωµατώνοντας το µοναδικό µας σύστηµα ψηφιακού 
ελέγχου που επιτρέπουν τον έλεγχο των λειτουργιών του φωτιστικού 
σώµατος (οπτικά, θερµοκρασία, κλπ) και να εξασφαλίσουν την ωφέλιµη 
ζωή τους, και ένα οπτικό αρθρωτό σύστηµα που αναπτύχθηκε στην 
προσφορά σχεδόν αποκλειστικά φωτοµετρική λύσεις για κάθε πελάτη. 
 
Είναι όλο και περισσότερο κοινό να δείτε στις εθνικές οδούς, δρόµους 
και λάµπες κήπους που κινούνται µε ηλιακή ενέργεια. Οι συσκευές 
αυτές, οι οποίες επιτρέπουν να χρησιµοποιούν την ηλιακή ενέργεια για 
να φωτίσει τους δρόµους, ως µέρος του αστικού τοπίου µας. Τα ηλιακά 
φωτιστικά µας έχουν σχεδιαστεί ως λύση για υπαίθρια συστήµατα 
φωτισµού για δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 
 
Τα ηλιακά φωτιστικά µας έχουν σχεδιαστεί ως λύση για υπαίθρια 
συστήµατα φωτισµού για δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, υπάρχουν µια 
σειρά από πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα συµβατικά φωτιστικά: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ 
Εγκατάσταση σηµαντική εξοικονόµηση δαπανών και χρόνου. Το συµβατικό φωτισµό έχει µια 
σειρά από έξοδα, όπως τα έργα πολιτικού µηχανικού, φρεάτια, σωλήνες, καλώδια χαλκού, 
πίνακες ελέγχου, µετασχηµατιστές, άδειες, οι λογιστές, οι συµβάσεις µε τις επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, κ.λπ. Με αστική ηλιακή λάµπα, µόνο που χρειάζεστε για να ενεργοποιήσετε µια 
τσιµεντένια βάση και οποιαδήποτε συµβατικό φως του δρόµου. 
 
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 
Οι δαπάνες συντήρησης για τα συµβατικά φωτιστικά σώµατα αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό 
όσον αφορά την εγκατάσταση, δεδοµένου ότι πρέπει να αποσύρει τους λαµπτήρες και 
στραγγαλιστικά πηνία µε πολύ περιορισµένη διάρκεια ζωής. Η ενσωµάτωση της τελευταίας 
τεχνολογίας LED επιτρέπει µια διάρκεια ζωής άνω των 11 χρόνων της µονάδας, µε αποτέλεσµα 
την εξοικονόµηση ενέργειας µεταφράζεται σε ποσοτικούς όρους είναι πολύ υψηλό. Ο 
σχεδιασµός και η τεχνολογία του λαµπτήρα µας παρέχει πάνω από 25 χρόνια ζωής, ώστε 
προφανώς, το σύστηµα θα πληρώσει ανεξάρτητα. Στον τοµέα του περιβάλλοντος επισηµαίνουµε 
τα εξής: 

- Με την εγκατάσταση του δρόµου µας, συµβάλλουµε στη χρήση και τη λειτουργία της 
πηγής καθαρής, ανανεώσιµης ενέργειας και σηµαντικό παράγοντα για το πώς το περιβάλλον 
µας, τη µείωση των εκποµπών CO2. 

- Έχουµε µείωση της φωτορύπανσης, επειδή δεν εκπέµπει φως στον ουρανό. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 
Κατά τη διάρκεια της ηµέρας οι ώρες συλλαµβάνει και αποθηκεύει το σύστηµα ηλιακής 
ενέργειας µε τη µορφή της ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά το σούρουπο, το σύστηµα γυρίζει 
αυτόµατα στην οθόνη LED φωτιστικό σταδιακά, ανάλογα µε το εξωτερικό φως, 
χρησιµοποιώντας την ενέργεια που αποθηκεύεται στις µπαταρίες, παρέχοντας την απαραίτητη 
φως για να φωτίσει χώρο. Την αυγή, η µονάδα LED απενεργοποιείται αυτόµατα ξεκινώντας ένα 
νέο κύκλο. 
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ΣΥΝΙΣΤΏΣΕΣ 
 

  
  

  
  

 
 

ΣΥΝΙΣΤΏΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

φωτοβολταϊκές µονάδες Είναι τα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για τη σύλληψη της 
ενέργειας του ήλιου και τη µετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Φώτα Στοιχεία που µετατρέπουν την ενέργεια αποθηκεύεται στο φως 
της µπαταρίας 

ηλεκτρονικός Βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισµό της χρήσης της 
αποθηκευµένης ενέργειας. 

µπαταρίες 
Εξάρτηµα µελετηµένο ώστε να αποθηκεύσουν την ενέργεια που 
συλλέγονται από τα πάνελ κατά τη διάρκεια της ηµέρας για να το 
χρησιµοποιήσετε τη νύχτα στο φωτισµό των λαµπτήρων. 

πόλος Είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη άλλων στοιχείων του 
λαµπτήρα. 
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ΣΥΝΙΣΤΏΣΕΣ 
 
ΠΌΛΟΣ 

 
 
Έχει ένα σωληνοειδές σχήµα, είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο ατσάλι και επίστρωση σε 
σκόνη, σύµφωνα µε ΟΗΕ 37501-71, για την αποφυγή ζηµιών από καιρικές συνθήκες, και 
υπολογίζεται για τη στήριξη άλλων στοιχείων των φορτίων φως του δρόµου και τον άνεµο. 
 
Στηρίξτε τον βραχίονα του φωτιστικού και τη δοµή εκµετάλλευση του φωτοβολταϊκού 
στοιχείου. 
 
 
ΚΟΥΤΊ 
 

 
 
Γαλβανισµένο µεταλλικό κουτί που περιέχει τα ηλεκτρονικά και τη διαχείριση της µπαταρίας. 
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ΗΛΙΑΚΆ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΣΤΟΙΧΕΊΑ 
 

 
 
Είναι τα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για τη σύλληψη της ενέργειας του ήλιου και τη 
µετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια. 
  
Τείνουν να είναι σαφώς αναγνωρίσιµα από την εξέχουσα θέση τους. Συνήθως τοποθετείται στην 
κορυφή της δοµής για την επίτευξη µεγαλύτερης πρόσληψης της ηλιακής ενέργειας. Τα πάνελ 
πρέπει πάντα να αντιµετωπίζει τη Γη Ισηµερινού και της οµαλής λειτουργίας της κλίσης του 
γεωγραφικού πλάτους (για να υπάρχει στο θέµα αυτό διάφορα κριτήρια, ένας από αυτούς 
αποτελείται από γέρνοντας τον ίδιο αριθµό βαθµών γεωγραφικού πλάτους + 5). 
  
Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι αρκετά παρόµοια µε εκείνες που χρησιµοποιούνται για άλλες 
φωτοβολταϊκές εφαρµογές, κατάλληλο µόνο σε µέγεθος. 
 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ-ΣΩΜΆΤΩΝ 
 

 
 
Στοιχεία που µετατρέπουν την ενέργεια αποθηκεύεται στο φως της µπαταρίας. Σε όλα αυτά τα 
συστατικά είναι αποτελεσµατική λαµπτήρες που χρησιµοποιούνται για τη µεγιστοποίηση της 
ενέργειας που κέρδισες: λαµπτήρες φθορισµού, λαµπτήρες νατρίου ή LED, λαµπτήρες 
πυρακτώσεως εντελώς απορρίπτονται για να είναι µεγάλη σπατάλη ενέργειας. 
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ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ 

 
 
Εξάρτηµα µελετηµένο ώστε να αποθηκεύσουν την ενέργεια που συλλέγονται από τα πάνελ κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας για να το χρησιµοποιήσετε τη νύχτα στο φωτισµό των λαµπτήρων. 
  
Εδώ οι ίδιες αρχές όπως και στο υπόλοιπο των ηλιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, 
απαιτώντας επαναφορτιζόµενες µπαταρίες ανεχθεί µια µεγάλη βάθος εκφόρτισης. 
  
Στα δρόµου, η θέση αυτού του συστατικού εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Κάποιοι 
τοποθετούν σε υψηλή περιοχή κάτω από τον πίνακα ή κάτω από το φωτιστικό. Έτσι, οι 
δυνητικοί κίνδυνοι αλλοίωσης µειώνεται. Αυτή η τοποθέτηση, αλλά εµποδίζει επίσης τις 
ενέργειες αλλαγή και συντήρησης. 
  
Άλλοι κατασκευαστές επιλέγουν, αντί να το τοποθετήσετε στο κάτω µέρος, όπου είναι πιο 
εύκολο να χειραγωγήσουν για επισκευές ή αντικαταστάσεις, ωστόσο, είναι περισσότερο 
εκτεθειµένοι σε αδικαιολόγητες οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε αυτό. 
  
Η επιλογή του ενός ή του άλλου τύπου εξαρτάται από το σκοπό και τη λειτουργία της περιοχής 
όπου πρόκειται να τοποθετηθεί. Σε κάθε περίπτωση, για να λειτουργήσουν αυτά τα συστατικά 
µε χαµηλή τάση 12 βολτ, ο κίνδυνος σοβαρών ατυχηµάτων είναι πολύ µικρό. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
 

 
 
Η λάµπα χρησιµοποιεί ένα σύστηµα ρύθµισης και ελέγχου που βρίσκεται σε ένα σφραγισµένο 
κουτί, το οποίο εγγυάται τη λειτουργία του το υγρό ή / και διαβρωτικό. Αυτός ο ελεγκτής έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για τον τρόπο διαχείρισης αυτόνοµων φωτοβολταϊκών φωτιστικών. 
 
Βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισµό της χρήσης της αποθηκευµένης ενέργειας. 
 
Χρησιµοποιούνται για την αυτοµατοποίηση της ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φώτων 
αποφεύγοντας την άσκοπη σπατάλη του φωτός εκτός από να πάρει τη ζωή συστατικό 
επιµηκυνθεί. 
 
Ο κανονισµός αυτός επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους: 
 

- Μέσω προγραµµατιζόµενες συσκευές και να σβήνουν τα φώτα µε βάση τις πληροφορίες 
που είναι εγγεγραµµένες στις ώρες της ανατολής και δύσης του ηλίου κάθε µέρα του χρόνου, 
όπου θα τοποθετείτε. 
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- Με ένα µικρό φωτοανιχνευτή που ανιχνεύει το επίπεδο του περιβάλλοντος φυσικό φως. 

Όταν το κύτταρο ανιχνεύει χαµηλή ένταση φωτός έξω (το βράδυ), να ανάψει τα φώτα, όταν η 
ένταση του φωτός είναι υψηλή (ηµέρες), εκτός. 
 
Όταν µετά από αρκετές ηµέρες µε συννεφιά δεν ήταν σε θέση να επαναφορτίσετε σωστά την 
µπαταρία και αυτό είναι σε ένα επίπεδο φορτίο είναι πολύ χαµηλό, υπάρχει ένα σύστηµα που 
εµποδίζει τα φώτα ανάβουν για να αποτρέψει συνεχίσει την αποφόρτιση της µπαταρίας. 
Υπερβολική εκροή της µπαταρίας µπορεί να προκαλέσει τη λεπίδα δεν είναι σε θέση να 
επαναφορτίσετε και έτσι άχρηστο. Το σύστηµα αυτό διασφαλίζει επίσης ότι ο χρόνος είναι και 
πάλι αρκετό ήλιο για επαναφόρτιση κύκλος συνήθως αποκαθίσταται. 
 

- Ο κύκλος φόρτισης έχει τέσσερα στάδια: βαθύ χρέωση, EQ, απορρόφηση και 
επίπλευσης? Έτσι, η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των µπαταριών είναι εγγυηµένη. 
 

- διακόπτης λυκόφωτος που χρησιµοποιείται για να καθυστερήσει την ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση του λαµπτήρα το σούρουπο και πριν την αυγή. 
 

- Δοκιµή έχει λειτουργίες που διευκολύνουν τις εργασίες συντήρησης. 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-MODERN-16W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 5 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 63-140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 10 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 70 
Ανοχή Wp 0 ~ + 2,1 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,50 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 4 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,50 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 4,28 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,43 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 771x 676 x 35 
βάρος κιλό 6,5 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 16 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
ρεύµα Αµπέρ 70 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 20,7 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-MODERN-36W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 6,2 
πάχος χιλιοστά 3 
διάµετρος χιλιοστά 63-140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M18 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 15 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 406 x 174 x 232 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 120 
Ανοχή Wp 0 ~ + 3,6 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,90 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 6,70 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,60 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 7,20 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 15 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,61 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 1.240 x 676 x 35 
βάρος κιλό 10,4 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 36 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 406 x 174 x 232 
ρεύµα Αµπέρ 120 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 34,1 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-MODERN-54W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 6 
πάχος χιλιοστά 3 
διάµετρος χιλιοστά 70-150 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M18 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 15 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 406 x 174 x 232 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 145 
Ανοχή Wp 0 ~ + 3,6 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 18,25 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 7,94 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,54 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 8,62 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 1.000 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 4 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 15 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 14,47 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 1.199 x 868 x 35 
βάρος κιλό 12,5 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 610 x 260 x 62 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 54 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 406 x 174 x 232 
ρεύµα Αµπέρ 120 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 34,1 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-MODERN-60W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 8 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 70-160 
βάση φλάντζα χιλιοστά 300 x 300 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M18 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 6 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 329 x 172 x 221 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 90 
Ανοχή Wp 0 ~ + 2,7 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,90 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 5,03 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,10 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 5,53 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 15 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,25 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 1.005 x 676 x 35 
βάρος κιλό 8,1 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 60 
τάση βόλτ 24 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 329 x 172 x 221 
ρεύµα Αµπέρ 80 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 20,7 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-MODERN-70W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 6,16 
πάχος χιλιοστά 3 
διάµετρος χιλιοστά 140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 350 x 350 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M18 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 5 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 406 x 174 x 232 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 120 
Ανοχή Wp 0 ~ + 3,6 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,50 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 6,86 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 21,90 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 7,56 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 15 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,61 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 1.240 x 676 x 35 
βάρος κιλό 10,4 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 70 
τάση βόλτ 24 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 406 x 174 x 232 
ρεύµα Αµπέρ 120 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 34,1 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-ROUND-16W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 4,3 
πάχος χιλιοστά 3 
διάµετρος χιλιοστά 89 
βάση φλάντζα χιλιοστά 260 x 260 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 2 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 60 
Ανοχή Wp 0 ~ + 1,8 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,50 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 3,43 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,50 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 3,69 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,25 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 670 x 676 x 35 
βάρος κιλό 5,7 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 16 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
ρεύµα Αµπέρ 65 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 18,5 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-ROUND-36W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 6,2 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 114 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 483 x 170 x 240 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 120 
Ανοχή Wp 0 ~ + 3,6 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,50 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 6,85 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 21,90 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 7,56 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 15 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,61 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 1.240 x 676 x 35 
βάρος κιλό 10,4 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 36 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 483 x 170 x 240 
ρεύµα Αµπέρ 150 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 39,5 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-CLASSIC-16W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 4,3 
πάχος χιλιοστά 3 
διάµετρος χιλιοστά 89 
βάση φλάντζα χιλιοστά 260 x 260 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 2 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 60 
Ανοχή Wp 0 ~ + 1,8 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 18,30 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 3,28 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,30 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 3,57 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,25 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 670 x 676 x 35 
βάρος κιλό 5,7 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 16 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
ρεύµα Αµπέρ 65 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 18,5 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-CLASSIC-36W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 6,25 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 114 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 2 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 483 x 170 x 240 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 120 
Ανοχή Wp 0 ~ + 3,6 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,50 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 6,85 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 21,90 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 7,56 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 15 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,61 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 1.240 x 676 x 35 
βάρος κιλό 10,4 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 36 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 483 x 170 x 240 
ρεύµα Αµπέρ 150 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 39,5 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-DECOR1-16W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 4,3 
πάχος χιλιοστά 3 
διάµετρος χιλιοστά 89 
βάση φλάντζα χιλιοστά 260 x 260 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 2 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 60 
Ανοχή Wp 0 ~ + 1,8 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 18,30 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 3,28 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,30 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 3,57 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,25 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 670 x 676 x 35 
βάρος κιλό 5,7 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 16 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
ρεύµα Αµπέρ 65 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 18,5 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 



 

 

 
 

 
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 19/32 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-DECOR1-36W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 6,2 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 114 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 483 x 170 x 240 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 120 
Ανοχή Wp 0 ~ + 3,6 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,50 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 6,85 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 21,90 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 7,56 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 15 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,61 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 1.240 x 676 x 35 
βάρος κιλό 10,4 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 36 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 483 x 170 x 240 
ρεύµα Αµπέρ 150 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 39,5 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 



 

 

 
 

 
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 20/32 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-DECOR2-16W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 4,3 
πάχος χιλιοστά 3 
διάµετρος χιλιοστά 89 
βάση φλάντζα χιλιοστά 260 x 260 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 2 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 60 
Ανοχή Wp 0 ~ + 1,8 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 18,30 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 3,28 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,30 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 3,57 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,25 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 670 x 676 x 35 
βάρος κιλό 5,7 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 16 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
ρεύµα Αµπέρ 65 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 18,5 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 



 

 

 
 

 
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 21/32 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-DECOR2-36W 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 

δοµή Στήριξης υλικό Ο ψευδάργυρος γαλβανισµένο εν θερµώ  
και βαµµένα ηλεκτροστατικά 

υλικό τύπος βαθµός χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 6,2 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 114 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 

υλικό τύπος χαλκός 
τµήµα χιλιοστά 2 x 2,5 
µήκος µετρητής 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος Γαλβανισµένο ατσάλι επικαλυµµένο µε 
πλαστικό κονιοποιηµένου 

Βαθµός προστασίας IP 54 
µέγεθος χιλιοστά 483 x 170 x 240 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 120 
Ανοχή Wp 0 ~ + 3,6 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,50 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 6,85 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 21,90 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 7,56 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 15 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,61 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 
Μέγεθος χιλιοστά 1.240 x 676 x 35 
βάρος κιλό 10,4 
εγγύηση έτη 12 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

περικυκλώνω υλικό Αλουµίνιο/από ανοξείδωτο χάλυβα 
µέγεθος χιλιοστά 350 x 166 x 174 
πηγή φωτός τύπος Υψηλή φωτεινότητα δίοδο οδηγήσεων 
ισχύς W 36 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή Lm/W 90-110 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ºC - 25 ~ + 75 
διάρκεια ζωής ώρες 75.000 
Βαθµός προστασίας IP 65 
εγγύηση έτη 2 

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 
τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
µέγεθος χιλιοστά 483 x 170 x 240 
ρεύµα Αµπέρ 150 
τάση βόλτ 12 
βάρος κιλό 39,5 
διάρκεια ζωής έτη 8-10 
εγγύηση έτη 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
έλεγχος ισχύος τύπος Οπτικό και χρονοµέτρου 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 εγγύηση έτη 2 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-COMPACT-5W 
 

 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 
δοµή Στήριξης υλικό Γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ 
υλικό τύπος Ποιότητας χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 2,5-3 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 63 ~ 140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 
Απόσταση µεταξύ κατάρτια  µετρητής 8-10 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος εξωθηµένο αλουµίνιο 
στερέωση τύπος Πλευρική στερέωση 
Γωνία ανάκλισης º 15 
µέγεθος χιλιοστά 540 x 230 x 80 
Βαθµός προστασίας IP 65 
Δείκτης προστασίας IK 08 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 10 
Ανοχή Wp 0 ~ + 0,30 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 17,50 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 0,57 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 0,62 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 1 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 9,85 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

διαχύτη υλικό πολυανθρακικό 
πηγή φωτός τύπος υψηλής φωτεινότητας LED 
ισχύς W 5 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή lm/W 500-700 
θερµοκρασία χρώµατος K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Άνοιγµα δοκών º 65-148 
θερµοκρασία δωµατίου ºC - 30 ~ + 60 
διακόπτης τύπος On/Off 
διάρκεια ζωής ώρες 50.000 

 
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 

τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
ρεύµα Αµπέρ 5 
τάση βόλτ 12,8 
διάρκεια ζωής έτη 5 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
διακόπτης τύπος On/Off 
Υπέρυθρο αισθητήρα PIR 30% / 100% της συνολικής ροής 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2 χρόνια 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-COMPACT-10W 
 

 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 
δοµή Στήριξης υλικό Γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ 
υλικό τύπος Ποιότητας χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 3-3,5 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 63 ~ 140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 
Απόσταση µεταξύ κατάρτια  µετρητής 8-10 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος εξωθηµένο αλουµίνιο 
στερέωση τύπος Πλευρική στερέωση 
Γωνία ανάκλισης º 15 
µέγεθος χιλιοστά 600 x 330 x 80 
Βαθµός προστασίας IP 65 
Δείκτης προστασίας IK 08 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 25 
Ανοχή Wp 0 ~ + 0,75 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 20 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 1,40 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,10 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 1,54 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 1 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 11,39 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

διαχύτη υλικό πολυανθρακικό 
πηγή φωτός τύπος υψηλής φωτεινότητας LED 
ισχύς W 10 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή lm/W 1000-1200 
θερµοκρασία χρώµατος K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Άνοιγµα δοκών º 65-148 
θερµοκρασία δωµατίου ºC - 30 ~ + 60 
διακόπτης τύπος On/Off 
διάρκεια ζωής ώρες 50.000 

 
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 

τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12,8 
διάρκεια ζωής έτη 5 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
διακόπτης τύπος On/Off 
Υπέρυθρο αισθητήρα PIR 30% / 100% της συνολικής ροής 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2 χρόνια 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-COMPACT-15W 
 

 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 
δοµή Στήριξης υλικό Γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ 
υλικό τύπος Ποιότητας χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 4-4,5 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 63 ~ 140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 
Απόσταση µεταξύ κατάρτια  µετρητής 10-15 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος εξωθηµένο αλουµίνιο 
στερέωση τύπος Πλευρική στερέωση 
Γωνία ανάκλισης º 15 
µέγεθος χιλιοστά 870 x 330 x 160 
Βαθµός προστασίας IP 65 
Δείκτης προστασίας IK 08 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 35 
Ανοχή Wp 0 ~ + 1,05 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 20 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 1,91 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,30 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 2,08 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 1 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 12,36 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

διαχύτη υλικό πολυανθρακικό 
πηγή φωτός τύπος υψηλής φωτεινότητας LED 
ισχύς W 15 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή lm/W 1500-1700 
θερµοκρασία χρώµατος K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Άνοιγµα δοκών º 65-148 
θερµοκρασία δωµατίου ºC - 30 ~ + 60 
διακόπτης τύπος On/Off 
διάρκεια ζωής ώρες 50.000 

 
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 

τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
ρεύµα Αµπέρ 15 
τάση βόλτ 12,8 
διάρκεια ζωής έτη 5 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
διακόπτης τύπος On/Off 
Υπέρυθρο αισθητήρα PIR 30% / 100% της συνολικής ροής 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2 χρόνια 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-COMPACT-20W 
 

 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 
δοµή Στήριξης υλικό Γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ 
υλικό τύπος Ποιότητας χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 4,5-5 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 63 ~ 140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 
Απόσταση µεταξύ κατάρτια  µετρητής 10-15 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος εξωθηµένο αλουµίνιο 
στερέωση τύπος Πλευρική στερέωση 
Γωνία ανάκλισης º 15 
µέγεθος χιλιοστά 1100 x 330 x 160 
Βαθµός προστασίας IP 65 
Δείκτης προστασίας IK 08 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 45 
Ανοχή Wp 0 ~ + 1,35 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 20 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 2,51 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,10 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 2,78 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 1 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 12,58 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

διαχύτη υλικό πολυανθρακικό 
πηγή φωτός τύπος υψηλής φωτεινότητας LED 
ισχύς W 20 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή lm/W 2000-2200 
θερµοκρασία χρώµατος K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Άνοιγµα δοκών º 65-148 
θερµοκρασία δωµατίου ºC - 30 ~ + 60 
διακόπτης τύπος On/Off 
διάρκεια ζωής ώρες 50.000 

 
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 

τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
ρεύµα Αµπέρ 20 
τάση βόλτ 12,8 
διάρκεια ζωής έτη 5 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
διακόπτης τύπος On/Off 
Υπέρυθρο αισθητήρα PIR 30% / 100% της συνολικής ροής 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2 χρόνια 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-COMPACT-30W 
 

 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 
δοµή Στήριξης υλικό Γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ 
υλικό τύπος Ποιότητας χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 5-6 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 63 ~ 140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 
Απόσταση µεταξύ κατάρτια  µετρητής 15-20 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος εξωθηµένο αλουµίνιο 
στερέωση τύπος Πλευρική στερέωση 
Γωνία ανάκλισης º 15 
µέγεθος χιλιοστά 1110 x 380 x 160 
Βαθµός προστασίας IP 65 
Δείκτης προστασίας IK 08 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 60 
Ανοχή Wp 0 ~ + 1,8 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 20 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 3,28 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,30 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 3,57 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,25 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

διαχύτη υλικό πολυανθρακικό 
πηγή φωτός τύπος υψηλής φωτεινότητας LED 
ισχύς W 30 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή lm/W 3000-3200 
θερµοκρασία χρώµατος K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Άνοιγµα δοκών º 65-148 
θερµοκρασία δωµατίου ºC - 30 ~ + 60 
διακόπτης τύπος On/Off 
διάρκεια ζωής ώρες 50.000 

 
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 

τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
ρεύµα Αµπέρ 30 
τάση βόλτ 12,8 
διάρκεια ζωής έτη 5 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
διακόπτης τύπος On/Off 
Υπέρυθρο αισθητήρα PIR 30% / 100% της συνολικής ροής 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2 χρόνια 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-COMPACT-40W 
 

 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 
δοµή Στήριξης υλικό Γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ 
υλικό τύπος Ποιότητας χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 7-8 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 63 ~ 140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 
Απόσταση µεταξύ κατάρτια  µετρητής 20-30 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος εξωθηµένο αλουµίνιο 
στερέωση τύπος Πλευρική στερέωση 
Γωνία ανάκλισης º 15 
µέγεθος χιλιοστά 1285 x 380 x 160 
Βαθµός προστασίας IP 65 
Δείκτης προστασίας IK 08 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 70 
Ανοχή Wp 0 ~ + 2,1 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 20 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 3,83 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,30 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 4,17 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,43 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

διαχύτη υλικό πολυανθρακικό 
πηγή φωτός τύπος υψηλής φωτεινότητας LED 
ισχύς W 40 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή lm/W 4000-4200 
θερµοκρασία χρώµατος K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Άνοιγµα δοκών º 65-148 
θερµοκρασία δωµατίου ºC - 30 ~ + 60 
διακόπτης τύπος On/Off 
διάρκεια ζωής ώρες 50.000 

 
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 

τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
ρεύµα Αµπέρ 40 
τάση βόλτ 12,8 
διάρκεια ζωής έτη 5 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
διακόπτης τύπος On/Off 
Υπέρυθρο αισθητήρα PIR 30% / 100% της συνολικής ροής 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2 χρόνια 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΟΔΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ - SI-ESF-L-COMPACT-60W 
 

 
 

 

ΠΌΛΟ, ΒΡΑΧΊΟΝΑ ΠΆΝΕΛ, ΦΛΆΝΤΖΑ ΒΆΣΗΣ 
δοµή Στήριξης υλικό Γαλβανισµένο χάλυβα εν θερµώ 
υλικό τύπος Ποιότητας χάλυβα Q235 
ύψος µετρητής 8-10 
πάχος χιλιοστά 3,25 
διάµετρος χιλιοστά 63 ~ 140 
βάση φλάντζα χιλιοστά 280 x 280 x 14 
Απόσταση µεταξύ κατάρτια  µετρητής 25-40 

 
ΒΊΔΑ 

Υλικό τύπος ατσάλι 
νήµα χιλιοστά M16 x 4 

 
ΚΟΥΤΊ 

υλικό τύπος εξωθηµένο αλουµίνιο 
στερέωση τύπος Πλευρική στερέωση 
Γωνία ανάκλισης º 15 
µέγεθος χιλιοστά 1285 x 380 x 160 
Βαθµός προστασίας IP 65 
Δείκτης προστασίας IK 08 

 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΠΆΝΕΛ 

κύτταρα τύπος πολυκρυσταλλικά 
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp) Wp 90 
Ανοχή Wp 0 ~ + 2,7 
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp) βόλτ 20 
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp) Αµπέρ 5,03 
Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (Voc) βόλτ 22,10 
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc) Αµπέρ 5,53 
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst) βόλτ 715 (IEC) 
Δίοδοι (By-pass) ποσότητα 2 
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών Αµπέρ 10 
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm) % 13,25 
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής % ≥ 73 

 
ΦΩΤΙΣΜΌΣ 

διαχύτη υλικό πολυανθρακικό 
πηγή φωτός τύπος υψηλής φωτεινότητας LED 
ισχύς W 60 
τάση βόλτ 12 
φωτεινή ροή lm/W 6000-6200 
θερµοκρασία χρώµατος K 3.000/4.000/5.000/6.000 
Άνοιγµα δοκών º 65-148 
θερµοκρασία δωµατίου ºC - 30 ~ + 60 
διακόπτης τύπος On/Off 
διάρκεια ζωής ώρες 50.000 

 
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 

τεχνολογία τύπος Γέλης (δωρεάν συντήρησης) 
ρεύµα Αµπέρ 60 
τάση βόλτ 12,8 
διάρκεια ζωής έτη 5 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 
διακόπτης τύπος On/Off 
Υπέρυθρο αισθητήρα PIR 30% / 100% της συνολικής ροής 
ρεύµα Αµπέρ 10 
τάση βόλτ 12 
Βαθµός προστασίας IP 67 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2 χρόνια 
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 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Τα προϊόντα Solar Innova κατασκευάζονται µε τα υψηλότερης ποιότητας εξαρτήµατα και την τελευταία τεχνολογία, 
χάρη στον εξαιρετικό εργοστασιακό εξοπλισµό και τον έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής. Επιπλέον, τα 
προϊόντα µας προσφέρουν εξαιρετικό σχεδιασµό και φινίρισµα. 
Η Solar Innova διαθέτει µια ευρεία γκάµα φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της 
αγοράς, και οι δύο τροφοδοτούν τη λειτουργία τους ως αποµονωµένες εγκαταστάσεις. Εκτός από την προσφορά 
πάνελ που αναπτύσσονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά, σας δίνουµε την ευκαιρία να σας 
συµβουλεύσουµε για όλα όσα µπορεί να χρειαστείτε µέσω του τµήµατος µηχανικής. 

 

Solar Innova έχει αποκτήσει στο εργοστάσιό της ένα πλήθος ξεχωριστών ανεξάρτητων οργανισµών τυποποίησης 
ποιότητας και ελέγχου, επιδεικνύοντας συνεχή συµµόρφωση µε υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας στα 
προϊόντα τους. 
Η εξαιρετική ποιότητα, η αξιοπιστία πάνω από το µέσο όρο και η ανώτερη απόδοση διακρίνουν τα δοµοστοιχεία Innova 
Solar. Για να συνεχίσουν να διατηρούνται καλά, οι ενότητες αποτελούν τακτικά µια σειρά εµπεριστατωµένων δοκιµών 
και δοκιµών, όχι µόνο στην ποιότητα της Ε & Α και του εργοστασίου, αλλά και µέσω ανεξάρτητων ινστιτούτων 
πιστοποίησης. 
Στην Solar Innova, η αποδοτικότητα της παραγωγής και η ανώτατη ποιότητα συµβάλλουν αποφασιστικά στην υψηλή 
διεθνή ανταγωνιστικότητα. 

   

Η αποτελεσµατικότητα και η αριστεία σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής µας 
είναι η κύρια εγγύηση που εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα ηλιακών 
µονάδων Innova. 
Το εργοστάσιο παραγωγής µας (πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 
9001: 2008, ISO 14001: 2004 και OHSAS 18001: 2007) πληροί τις 
αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας που ο οργανισµός µας έχει θέσει: πλήρη 
εποπτεία σε κάθε µεµονωµένη φάση της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Η CE ή η ευρωπαϊκή συµµόρφωση είναι ένα ευρωπαϊκό σήµα για ορισµένες οµάδες υπηρεσιών ή βιοµηχανικών 
προϊόντων. Βασίζεται στην οδηγία 93/68 / ΕΟΚ, 2002/95 / ΕΚ, 2004/108 / ΕΚ και 2006/95 / ΕΚ. Δηµιουργήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η µαρτυρία του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις ελάχιστες νοµικές απαιτήσεις και 
την τεχνική ασφάλεια των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 
 

Solar Innova Αποτελείται από µια οµάδα υψηλά ειδικευµένων και ειδικευµένων στην 
ανανεώσιµη ενέργεια δέσµευση για την εφαρµογή καθαρής ενέργειας που θα επιτρέψει την 
αειφόρο ανάπτυξη και ένα καλύτερο µέλλον για όλους, χωρίς να ξεχνάµε τη δίκαιη απόδοση 
των επενδυτών και των πελατών της. 

 
Το κύριο πλεονέκτηµα ότι η αναφορά των υπηρεσιών Solar Innova προέρχεται από την 

επαγγελµατική και εξειδικευµένη διαχείριση της, η οποία επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερων και 
ασφαλέστερων αποδόσεων, τη µείωση των κινδύνων, τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισµό 
των διαδικασιών και κυρίως την αποφυγή ενοχλήσεων και ανησυχιών στους πελάτες τους. 
Έχετε το ίδιο πλεονέκτηµα, κάθε εταιρεία ή άτοµο µε µικρή επένδυση, θα έχετε πρόσβαση σε 
επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανεξάντλητες και καθαρές. 

 
Solar Innova, που γεννήθηκε µε σκοπό να συµβάλει σε ένα πιο βιώσιµο µέλλον. Η 

εξοικονόµηση ενέργειας είναι ο πρώτος τρόπος για την καταπολέµηση των αλλαγών που 
συµβαίνουν στον πλανήτη µας. 

 
Η εναλλακτική ενέργεια, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί ως ένας βιώσιµος τρόπος 

διατήρησης του περιβάλλοντος, είναι η µόνη λύση για την εξάλειψη της ρύπανσης και του CO2. 
 
Ο κόσµος χρειάζεται συστήµατα βασισµένα στην ηλιακή ενέργεια µε βελτιωµένη ποιότητα 

και αποτελεσµατικότητα. Αυτή είναι η οριστική απάντηση σε µια καθαρότερη ενέργεια που 
µετατοπίζει το παράδειγµα, βιώσιµη και οικονοµικά. 

 
Εκτός από το να σκεφτόµαστε πώς να παράγουµε καθαρή ενέργεια, πρέπει να µάθουµε να 

κάνουµε προτεραιότητα την ορθολογική χρήση της ενέργειας. 
 
Η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη είναι η δέσµευσή µας, και αφιέρωσε εκατό τοις εκατό 

του χρόνου και της προσπάθειάς µας. Παρακολουθούµε καθηµερινές επιδόσεις και ποιότητα σε 
προϊόντα και υπηρεσίες. 

 
Διαθέτουµε αυστηρό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο προκειµένου να προσφέρουµε στον 

πελάτη την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. 
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 έµπορος 
 

 
 

Θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι η ηλιακή σας εµπειρία είναι απόλυτα ικανοποιητική. Αυτός 
είναι ο λόγος που επιλέξαµε εξειδικευµένους αντιπροσώπους και εγκαταστάτες σε όλο τον 
κόσµο. Οι επίσηµοι έµποροι και οι εγκαταστάτες µας θα σας προσφέρουν µια επαγγελµατική 
εγκατάσταση και µια υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών. 

 
Σύµφωνα µε τη δέσµευσή µας να προωθήσουµε τις υπάρχουσες απαιτήσεις ποιότητας, 

έχουµε συντάξει έναν Χάρτη ποιότητας για τους αντιπροσώπους και τους εγκαταστάτες, ο 
οποίος καθορίζει µια σειρά κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας 
υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες σπιτιού που επιλέγουν τα προϊόντα Solar Innova. Έχοντας 
υπογράψει τον Χάρτη ποιότητας µας, οι επίσηµοι έµποροι και οι εγκαταστάτες αποδεικνύουν ότι 
µοιράζονται το ίδιο όραµα ποιότητας µε εµάς και αναλαµβάνουµε την ευθύνη για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών µας. 

 
Οι επίσηµοι αντιπρόσωποί µας και οι εγκαταστάτες µας έχουν προχωρήσει ένα ακόµη 

βήµα, που επισηµοποιήθηκε µε την υπογραφή της Letter of Commitment της Solar Innova. 
Έχοντας τα προϊόντα Solar Innova εγκατεστηµένα από έναν επίσηµο εγκαταστάτη, µπορείτε να 
απολαύσετε τα πλεονεκτήµατα του οικιακού φωτοβολταϊκού σας συστήµατος µε απόλυτη 
σιγουριά. 

 
Θέλουµε η ηλιακή ενέργεια να αναγνωριστεί ως η κύρια επιλογή για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και πιστεύουµε ότι η ικανοποίηση όλων των πελατών µας είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. 
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 ΔΙΕΘΝΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 

 
 
 
 
ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΙΑ 
  
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΙΝΑ 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
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