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EMPRESA

Solar Innova é uma companhia global do setor de Energia Renovável, no campo de Solar
Fotovoltaica, permitindo que nossos clientes melhore a eficiência energética de suas
instalações enquanto reduzem o impacto no meio ambiente.
A tecnologia desempenha um papel chave na Solar Innova.
Nós desenvolvemos produtos com tecnologias avançadas que nos permitem sermos mais
competitivos, respeitando o meio ambiente. Nós nos comprometemos a provar a nossos
clientes a alta qualidade de nossos serviços de forma a atender as suas expectativas,
garantindo a completa satisfação.
Nós temos uma rede de distribuição em constante crescimento para prover um serviço rápido
de máxima qualidade.
Nós queremos estar presentes em todas as áreas onde esteja o desenvolvimento de energias
alternativas, adicionando valor a nossos produtos e serviços tais como:
√
√
√
√
√
√

Aconselhamento
Competitividade
Sustentabilidade
Profissionalismo
Serviço de qualidade
Certificados por laboratórios internacionalmente conhecidos

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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BIPV
INTEGRAÇAO ARQUITECTÓNICA
A "integração arquitectónica de módulos fotovoltaicos", também chamado de "Arquitetura
Solar" ou "BIPV" (Building Integrated Photovoltaics) é definida como a instalação desses
módulos fotovoltaicos têm uma dupla função; energia e arquitectónico (revestimento, esgrima
ou sombreamento) e também substituir edifício convencional ou são elementos constitutivos
de elementos de composição de arquitetura.
A linha de Módulos Fotovoltaicos BIPV Solar Innova foi desenvolvido tendo em conta
Engenheiros e Arquitetos de lhes proporcionar módulos que integram fachadas e coberturas
funcionais e esteticamente em, onde servem ao mesmo tempo como o material de construção
arquitectónica e gerador de energia.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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ARQUITETURA EFICAZ
Os últimos avanços da tecnologia em materiais fotovoltaicos permitem integrar painéis
fotovoltaicos sobre as fachadas das edificações bem como a outros elementos de diversas
construções, permitindo o desenvolvimento de novas aplicações fotovoltaicas, chamadas de
sistemas de integração de instalações fotovoltaicas em edificações, mais conhecido pelo
acrônimo em inglês de BIPV (Building Integrated Photovoltaics).
O vidro solar fotovoltaico é uma inovação tecnológica construída com material de alta
tecnologia, integrando perfeitamente células fotovoltaicas em estruturas de vidro.
Substitui materiais de construção tradicionais; BIPV é um sistema de produção integrado em
edificações, onde ao mesmo tempo que fornece energia limpa, representa uma excelente
alternativa de redução de custo das energias convencionais.
Os sistemas fotovoltaicos em BIPV começam com uma grande vantagem sobre as demais
fontes de geração de energia renovável para as cidades, pois além de gerarem energia limpa
não produzem ruídos. Considerando estes fatores combinados a crescente conscientização das
pessoas sobre o meio ambiente, o futuro dos sistemas fotovoltaicos em BIPV são realmente
promissor.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TECNOLOGIA
A Solar Innova mostra as últimas vantagens tecnológicas no campo da integração
fotovoltaica, com isso pretendemos cobrir toda as necessidades de nossos clientes e prover
uma solução customizada.
No setor fotovoltaico, sistemas BIPV são classificados completamente diferentes das
instalações tradicionais on-grid (plantas fotovoltaicas sobre coberturas e sobre solo com ou
sem seguimento solar). Embora elas compartilhem características comuns, elas diferem no
propósito para a qual são projetadas.
No sistema fotovoltaico tradicional está a ideia de um produto financeiro, que requer
investidores, que pagam e recebem um retorno em um certo período de tempo sobre o capital
investido. Toda a energia gerada é injetada na rede e comprada pelo mercado. Essa energia
crua é indiscutivelmente subsidiada pela instalação, que a torna um produto viável e rentável.
Por outro lado, nas instalações de BIPV existem outros valores que predominam sobre o do
desempenho econômico, tais como: a inovação, a modernidade, a integração com o meio
ambiente e o estético.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PROJETO
Nossos módulos de BIPV são feitos sob medida de acordo com as especificações
individuais de cada cliente, com um desenho customizado na forma, na cor e no visual.
Diferente dos módulos fotovoltaicos padronizados, esses módulos podem desempenhar as
mesmas funções que os anteriores em qualquer área das fachadas das edificações e não
somente sobre coberturas ou superfícies planas.
As fachadas e claraboias projetadas pela Solar Innova além de gerar energia com
eficiência, minimizam o impacto visual dos sistemas fotovoltaicos integrando-os a
arquitetura existente e provendo novas possibilidades estéticas para a edificação.
Os módulos da Solar Innova asseguram o cumprimento com os mais altos padrões de
qualidade em termos de conforto, segurança e design.
A transparência dos módulos fotovoltaicos tem duas vantagens principais: deixam a luz
entrar e acoplam-se nas estruturas das edificações. O sistema se aplica para qualquer tipo
de construção, em especial edificações novas para fins comerciais, que requeiram
instalações de energia solar fotovoltaica e/ou térmica.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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MODULOS FOTOVOLTAICOS BIPV
VIDRO
A frente do módulo contém um vidro solar com alta transparência, alta transmitância, baixa
refletividade e baixo teor de ferro.
O vidro forma a terminação frontal do módulo fotovoltaico e protege os componentes alojados
no interior do laminado de intempéries e estresse mecânico.
Ao mesmo tempo, serve como material de apoio no processo de laminação.
Uma alta transmitância aumenta a eficiência das células fotovoltaicas e tem, portanto, uma
influência direta na potência e no desempenho do módulo final. Um baixo teor de ferro na
composição do vidro e um revestimento antirreflexo reduzem a absorção de energia radiante.
Eles têm uma camada anti-reflexiva hidrofóbica que aumenta a absorção de luz e reduz o
acúmulo de poeira na superfície.
Eles alcançam excelente resistência contra estresse mecânico e mudanças de temperatura
graças à pré-carga do fabricante.

Vidro laminado
O vidro laminado é um tipo de vidro seguro que se mantém unido quando se quebra. No caso
de quebra ele é mantido no lugar por um laminado interno, conhecido como butiral de polivinil
(PVB), que fica entre as diversas camadas de vidro. O laminado interno mantém as camadas
de vidro unidas mesmo quando quebradas, e sua elevada resistência impede que o vidro se
quebre em pedaços grandes afiados. Isso produz um fracionamento padrão do vidro deixandoo com a forma de uma “teia de aranha”, quando o impacto não é suficientemente grande para
furar o vidro completamente.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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O vidro laminado é normalmente utilizado quando existe o risco de impacto humano ou
quando o vidro pode cair se for destruído. Claraboias de vidro e para-brisas de automóveis
tipicamente usam vidros laminados. Em regiões geográficas onde as construções precisam ser
resistentes a furações, vidros laminados são frequentemente utilizados no fachadas das lojas,
em cortinas de vidro e janelas. A laminado interno de PVB também fornece ao vidro um maior
grau de isolamento sonoro, devido ao efeito de amortecimento. Além disso, também bloqueia
99% da radiação UV recebida.
A espessura do vidro embutido depende do tipo de construção, bem como da legislação do
local onde será implantado.
A espessura do vidro poderá ser escolhida dentro da faixa de 2 a 10 mm.
Vidro float temperado
O vidro float é uma placa de vidro fabricado pela flutuação da camada fundida em uma lata de
vidro derretido. Este método dá a vidro com uma espessura uniforme e uma superfície muito
plana, de modo que o vidro é mais comummente usado na construção.
É transparente e oferece alta transmissão de luz visível e radiação ultravioleta baixo.
ESG temperado vidro de segurança
O hot vidro ESG temperado pré-esforço tem uma elevada resistência mecânica, que a
propriedade é obtido por tratamento térmico do processo de fabricação.
Em caso de quebra do vidro estilhaça em um monte de pequenos pedaços sem bordas afiadas.
VSG de vidro de segurança laminado
O vidro temperado VSG tem alta resistência mecânica, que a propriedade é obtido por
tratamento térmico do processo de fabricação.
Altamente resistente à ruptura. Em caso de quebra o vidro se estilhaça em um monte de
pequenos pedaços sem bordas afiadas, e permanece preso à folha.
Camada de baixa emissividade
É um partículas pulverizadas camada de partículas de óxido e metais nobres, principalmente,
prata, sobre um lado do vidro que dão propriedades especiais esta reflexão manter a sua
aparência incolor.
Vidros de baixa emissividade deve sempre ser usado em uma unidade de vidro duplo (UVA) e
tratado o rosto em contacto com o ar oxida rapidamente, deteriorando-lo ambas as
propriedades físicas e estéticas.
Este revestimento de baixa emissividade permite que a maioria da radiação de ondas curtas do
sol do sol passa através do vidro enquanto refletindo a maior parte da radiação de onda longa
que produzem, entre outras fontes, sistemas de aquecimento, preservando este de modo que
o calor no interior ambientes.
É recomendado para áreas frias em que é necessário para maximizar o calor gerado dentro e
fora, que vem do sol e obter o máximo aproveitamento da luz natural.
Uma de suas principais aplicações é a habitação esmalte, onde, na maioria dos casos, esmaltes
transparentes incolores utilizados. Quando usado em unidades de vidro isolante consistindo de
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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um vidro de controle solar exterior, colorida ou reflexivo também melhora controle solar
desempenho em cerca de 15%.
- O valor da transferência de calor para unidades com uma câmara de ar de 12 mm de
largura, com vidro normal, é K=2,8 W/m2K e com baixa emissividade de vidro K=1,8 W/m2K.
- É usado exclusivamente como um vidro interior unidades de vidro isolante,
melhorando em 35% o seu isolamento térmico.
- Também ajuda a reduzir a carga, porque a radiação solar que entra através do vidro
isolante.
- Se o vidro é temperado baixa emissão, mantém as mesmas características como o
vidro temperado sem tratamento afeta as propriedades de baixa emissividade.
- Se vidro de baixa emissividade é laminado, que mantém as mesmas características
como o laminado de vidro sem tratamento afeta as propriedades de baixa emissividade.
Dependendo das necessidades de dois tipos de isolamento de baixa emissiva vidro:
- Zonas frias, o vidro tratado é colocado no edifício, com a face especial para a câmara
de ar Duplos. Assim, a radiação de comprimento de onda longo (de aquecimento, por
exemplo) reflecte-se no vidro, retornando para dentro e para reduzir as perdas de energia. A
seguinte tabela pode ser visto como o valor "L" consideravelmente melhorado ao longo
vidraças convencionais.
- As regiões mais quentes, o vidro tratado é colocado para o exterior do edifício, com o
lado tratado de frente para a câmara de ar Duplos. Desta forma consegue-se reduzir a
transmissão da energia do sol (calor) para o quarto, reduzindo os custos de ar condicionado,
ar condicionado, etc.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PROJETO E COLORAÇÃO DO VIDRO
Antirreflexo

Nós podemos customizar e padronizar o design do painel do vidro escuro para alcançar a
diferentes estilos e transparência de acordo com os requisitos arquitetônicos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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VIDROS-CORES
As cores são obtidas usando vidros coloridos ou usando vidros translúcidos com encapsulantes
coloridos.
IMAGEN

NOME

HEXADECIMAL

RGB DECIMAL

Amarelo
puro
(ou quase puro)

#ffff00

R: 255
G: 255
B: 0

Laranja
puro
(ou quase puro)

#ff9900

R: 255
G: 153
B: 0

Vermelho
puro
(ou quase puro)

#ff0000

R: 255
G: 0
B: 0

Verde
lima
muito
suave

#a7e7a2

R: 167
G: 231
B: 162

Verde
lima
moderado

#5ec35c

R: 94
G: 195
B: 92

Verde
lima
moderado
oscuro

#428940

R: 66
G: 137
B: 64

Azul
leve
acinzentado

#d1e4ef

R: 209
G: 228
B: 239

Azul
muito
suave

#9ac5db

R: 154
G: 197
B: 219

Azul
suave

#5a8bdb

R: 90
G: 139
B: 219

Adul
escuro
moderado

#456aa8

R: 69
G: 106
B: 168

Magenta
escuro
moderado

#a83fa3

R: 168
G: 63
B: 163

Preto

#000000

R: 0
G: 0
B: 0

Branco

#ffffff

R: 255
G: 255
B: 255

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.

CMYK
C: 0
M: 0
Y: 1
K: 0
C: 0
M: 0.4
Y: 1
K: 0
C: 0
M: 1
Y: 1
K: 0
C: 0.28
M: 0
Y: 0.3
K: 0.09
C: 0,52
M: 0
Y: 0,53
K: 0,24
C: 0,52
M: 0
Y: 0,53
K: 0,53
C: 0,13
M: 0,05
Y: 0
K: 0,06
C: 0,3
M: 0,1
Y: 0
K: 0,14
C: 0,59
M: 0,37
Y: 0
K: 0,14
C: 0,59
M: 0,37
Y: 0
K: 0,34
C: 0
M: 0,63
Y: 0,03
K:0,34
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 1
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

DECIMAL
16776960

16750848

16711680

11003810

6210396

4360512

13755631

10143195

5934043

4549288

11026339

0

16777215
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ESTRUTURA CELULAR
Na parte da célula o vidro torna-se opaco fazendo com que a luz seja naturalmente filtrada. A
quantidade de luz que passará entre as células e módulos será definida nos projetos de
arquitetura.
São nos projetos que também se melhor avalia onde devem ficar expostos os módulos
fotovoltaicos de forma a assegurar a melhor estética arquitetônica.
En este tipo de módulos es posible seleccionar el tipo de células, haciendo estos módulos
apropiados para ubicaciones donde el resultado estético acepte este tipo de instalaciones.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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CÉLULAS-TIPOS
O aspecto final do módulo estará diretamente relacionado às células utilizadas em sua
composição. A grande variedade de cores e formas das células permite que os arquitetos
trabalhem com maior liberdade na elaboração de seus projetos individuais.
Os módulos da Solar Innova cumprem os mesmos objetivos funcionais e estéticos dos vidros
convencionais e não necessitam de manutenção.
Para tirar o máximo de cada edificação, são disponibilizadas uma grande variedade de células
com diferentes estruturas, tamanhos, formas, cores e eficiências.
A seleção das células fotovoltaicas é flexível e é feita de acordo com as necessidades de cada
projetos. São feitas de acordo com as medidas passadas pelos projetistas ou arquitetos e
permitem que sejam adaptadas a uma grande variedade de especificações.
As características técnicas dos módulos serão feitas de acordo com as especificações de cada
projeto. Essas características e o nível de produção do arranjo dependerão primariamente da
quantidade de células fotovoltaicas, da forma como estarão distribuídas nos módulos e das
interligações entre elas.

BIFACIAL MONOCRISTALINO 125 MM/5”
COR: Preto
DESCRIPÇÃO: Célula bifacial permite geração de eletricidade em
ambos os lados, frontal e posterior. Produz de 10% a 50% mais
energia quando comparada com um modulo BIPV simples de mesmo
tamanho. É adaptável para uso em instalações verticais e unidades de
isolamento sonoro.
MONOCRISTALINO 125 MM/5”
COR: Preto
DESCRIPCION: Possui uma cor uniforme, fácil ajustá-lo ao projeto
arquitetônico. É adequado para áreas ensolaradas.
MONOCRISTALINO 156 MM/6”
COR: Preto
DESCRIPÇÃO: Possui uma cor uniforme, fácil ajustá-lo ao projeto
arquitetônico. É adequado para áreas ensolaradas.

POLICRISTALINO 125 MM/5”
COR: Azul escuro
DESCRIPÇÃO: Passa uma visão especial do edifício. É adequado para
áreas ensolaradas.

POLICRISTALINO 125 MM/6”
COR: Azul escuro
DESCRIPÇÃO: Passa uma visão especial do edifício. É adequado para
áreas ensolaradas.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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CÉLULAS-CORES
A escolha da cor do módulo BIPV é um fator muito importante para o projeto de arquitetura.
Considerando isso, disponibilizamos uma grande variedade de cores para as células dos
módulos BIPV em vidros duplos.
Importante ressaltar que quanto mais clara a cor da célula menor será a eficiência do módulo.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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CAIXAS DE CONEXÃO
As conexões elétricas podem ser acopladas aos terminais de conexão na parte lateral ou
traseira dos módulos. Em todos os casos os diodos precisam ser incorporados para proteger as
células contra superaquecimento. Estes díodos, em princípio, irão ser colocados no interior do
laminado, de modo a obter maior flexibilidade no momento de sua colocação.
As nossas caixas de conexão têm tratamento antienvelhecimento, são resistentes aos raios UV
e possuem resistência elétrica de até 1.000 V. Cumprem com IP-65 de proteção, e funcionam
em temperaturas entre -40º e +85° C.
De acordo com a condição do módulo de potência ea aplicação de concepção do projecto e
exigências estéticas, você pode instalar diferentes tipos de caixas de junção.
Se instalado com o conjunto de quadro ou moldura de semi-exposto, a caixa de junção irá ser
instalada na extremidade do módulo.
Se esta é uma caixa escondida pode ser instalado na parte de trás do módulo é necessário.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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ISOLAMENTO
Os isolamentos dos painéis BIPV da Solar Innova são feitos através da inserção de um gás
inerte (argônio) na montagem do vidro, melhorando seu desempenho nos seguintes aspectos:
- Melhor isolamento térmico, pois os gases usados filtram melhor a condutividade
térmica do que o ar.
- Melhor isolamento acústico, pela escolha apropriada da quantidade e qualidade de
misturas gasosas na montagem do sistema, atingindo uma melhoria no isolamento acústico de
aproximadamente 3 dB.
- Proteção adicional nas camadas metálicas das janelas de energia, que diferente do
modelo padrão, recebe um tratamento químico com misturas de gases puros.
O tratamento de gás argônio no isolamento do vidro ocorre em função dos seguintes aspectos:
- É incolor, não tóxico e se mantém inalterado na faixa de temperado a que o vidro é
submetido.
- Mantém a estabilidade e compatibilidade química com os vários componentes do vidro
isolante. O argônio (gás nobre) cumpre essa função com um efeito protetor.
- Mantém adequada taxa de difusão do gás e a solubilidade do selante para não
comprometer o nível de permeabilidade do sistema.

1 CÂMARA (Ar/Argônio)

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.

2 CÂMARAS (Ar/Argônio)
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FORMATOS
Solar Innova provê uma ampla variedade de formas: retangular, quadrada, redonda,
triangular, trapezoidal ou qualquer outra.
Além de ter uma ampla gama de formatos comuns pode fazer formatos especiais, permitindo a
realização de edifícios com design muito sofisticado.
A composição padrão do módulo fotovoltaico é como se segue:
- Face frontal: vidro extra-branco temperado com borda de segurança polida.
- Encapsulamento: EVA ou PVB.
- Células fotovoltaicas.
- Encapsulamento: PVB (butiral de polivinil).
- Face posterior: vidro incolor temperado com borda de segurança polida.
Estes módulos fotovoltaicos são adequados para instalação em qualquer sistema de fachada
convencional, tanto por fijación en los cuatro lados como fijación puntual en sistemas
abotonados.
Possíveis acabamentos de módulo também são múltiplos:
- Impressão de telas na parte anterior e/ou posterior do vidro.
- Tamanhos variados de vidros na parte anterior e posterior.
- Transparência dos módulos de acordo com o grau de proteção solar e transmissão da
luz.
- Módulo com coloração no fundo e encapsulado (EVA ou PVB) entre módulos de
coloração translúcida.
- Vidro esmaltado gerando diferentes efeitos na coloração de fundo dos módulos.
- Combinação de células com características diferentes: monocristilinas, policristalinas e
semi-perfuradas.
- Isolamento térmico e acústico.
- Visando melhor desempenho para locais com climas muito intensos.
De acordo com o sistema de montagem requerida deve realizar trabalho mecânico necessário,
por exemplo, os orifícios adequados para a fixação com um sistema abotoado.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TAMANHOS E FORMAS
Solar Innova provê uma ampla variedade de tamanhos de módulos fotovoltaicos:
- As dimensões mínimas são 180 x 180 mm.
- As dimensões máximas para módulos retangulares são 4500 x 2500 mm.
- Um tratamento mecânico é realizado para atender a requisitos diferenciados no
sistema de montagem, por exemplo, nos furos dos sistemas de fixação do tipo abotoadura.

Solar Innova provê uma ampla variedade de formas: retangular, quadrada, redonda,
triangular, trapezoidal ou qualquer outra.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TIPOS
VIDRO/VIDRO
Os módulos fotovoltaicos de vidro/vidro de BIPV são feitos de duas lâminas de vidros
temperados incluindo em seu interior células solares fotovoltaicas, que permitem o acesso a
luz dependendo da distância que são encapsuladas.
De acordo com a EN 14449:2005 pode ser chamado de “Vidro Laminado de Segurança”.
O material utilizado no encapsulamento é EVA (Etil Vinil Acetato) ou PVB (Butiral de Polivinil)
que é tradicionalmente utilizado em vidro de segurança laminado pelas suas vantagens em
robustez.
Materiaias:
- Vidro
- EVA ou PVB
- Células
- EVA ou PVB
- Vidro
* EVA PVB (opcional)
* Vidro (opcional)

Tipo 1 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tipo 2 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tipo 3 (Ug = 5 Wm2K)

Tipo 4 (Ug = 5 Wm2K)

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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VIDRO/VIDRO/ISOLAMENTO TÉRMICO
Os módulos são projetados com isolamento térmico para uso na parte externa dos edifícios.
Eles possuem um arranjo semitransparente de vidro/vidro, formados por células mono ou
policristalinas com uma estrutura de vidro temperado e encapsulado por EVA (Etil Vinil
Acetato) ou PVB (Butiral de Polivinil).
A parte frontal é composta por um vidro altamente transparente, que garante a perfeita
passagem da luz.
A parte intermediária é composta de uma câmara preenchida com um gás inerte que
proporciona um elevado isolamento térmico.
A parte posterior é composta por uma lâmina de vidro isolante junto com um vidro suave de
segurança com uma camada de baixa transmissão térmica.
Materiais:
- Vidro
- EVA ou PVB
- Célula
- EVA ou PVB
- Vidro
- Cámara com gás argönio
- Vidrio
* EVA ou PVB (opcional)
* Vidro (opcional)
Tipo 1 (Ug = 1 Wm2K)

Tipo 2 (Ug = 1 Wm2K)

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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Tipo 3 (Ug = 0,9 Wm2K)

Tipo 4 (Ug = 0,9 Wm2K)

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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VIDRO/VIDRO/ISOLAMENTO ACÚSTICO
Da mesma forma que são tratados para isolamento térmico os módulos são projetados para
atender aos requisitos de isolamento acústico conforme os requisitos dos projetos
arquitetônicos.
Os módulos com isolamento acústico estão projetados para serem usados na estrutura externa
dos edifícios.
Têm uma disposição vidro/vidro semitransparente, constituído de células mono e
policristalinas, com uma estrutura de vidro temperado e um encapsulamento de EVA (Etil Vinil
Acetato) ou PVB (Butiral de Polivinil).
A parte frontal consiste em um vidro de alta transparência, que garante a perfeita passagem
da luz.
A parte intermediária é composta de duas câmaras preenchidas de um gás inerte que
proporciona um alto nível de isolamento acústico.
A parte posterior é composta por uma lâmina de vidro isolante junto com um suave vidro de
segurança além de duas camadas de baixa transmissão de energia e som.
Indicado para paredes e fachadas que necessitam isolamento acústico. Absorção de som está
relacionado a espessura das lâminas de vidro, na faixa de 38 a 40 dB, ou mesmo maior.
Materiais:
- Vidro
- EVA o PVB
- Célula
- EVA o PVB
- Vidro
- Cámara de gâs argönio
- Vidro
- Cámara de gâs argönio
- Vidro
* EVA o PVB (optional)
* Vidro (optional)
Tipo 1 (Ug = 0,8 Wm2K)

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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Tipo 2 (Ug = 0,8 Wm2K)

Tipo 3 (Ug = 0,7 Wm2K)

Tipo 4 (Ug = 0,7 Wm2K)

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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FATOR SOLAR (G)
O fator solar indica que porcentagem de toda a radiação solar (300 a 2500 nm) é utilizável
como energia por trás de um copo.
No momento de determinar a transmitância térmica de uma fachada, um dos parâmetros que
deve ser considerado é o fator de incidência solar normal nas partes semitransparentes da
fachada (normalmente vidros de janelas ou claraboias).
Este parâmetro se define como o cociente entre a energia total que entra no local através da
vidraça e a energia total incidente na superfície exterior de forma perpendicular.
A energia total que entra através da vidraça é a soma da energia transmitida e a absorvida
pelos vidros e, em seguida, propagada para dentro do local por convecção.

Factor solar (g): (B+C)/A
A: fluxo de energia solar incidente (100%)
B: % fluxo de energia solar diretamente transmitido para dentro do prédio
C: % fluxo de energia solar absorvida pelo vidro e enviado para dentro do edifício
D: % fluxo de energia solar reflectida pelo que colide sobre o vidro
E: % fluxo de energia solar absorvida pelo vidro e enviados para fora do edifício
O fator solar é representado pela letra “g” e seus valores variam entre 0 e 1. O método de
cálculo está descrito no padrão ISO 15099:2003.
Quando a radiação solar atinge um vidro, uma parte dela é refletida para o exterior, outra
parte vai diretamente para o interior e o restante é absorvido pelo próprio vidro, do qual as
partes de 2/3 são irradiadas para o exterior e o 1/3 restante vai para o recinto que delimita.
Quanto menor o fator de solar maior a fração de energia solar incidente que é refletida pelo
vidro externo reduzindo a necessidade de demanda de energia para resfriamento. Os vidros
que possuem baixos valores de fator solar são considerados de baixa emissividade.
Os cristais que possuem valores mais baixos do fator solar são os chamados baixos emissores.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TRANSMITÂNCIA TÉRMICA (U)
O isolamento térmico de um invólucro de vidro depende do coeficiente de condutividade
térmica dos materiais componentes e da espessura em que são utilizados.
O coeficiente de transferência térmica "U" representa a unidade de medida para determinar a
perda de calor num elemento de construção.
Exprime a quantidade de calor que passa através de um metro quadrado de um elemento de
construção por segundo, para uma diferença de temperatura de 1º C entre o ar interno e
externo.
Quanto mais baixo for o valor, maior é o isolamento térmico.
A condutividade térmica (lambda) do vidro é de 1,05 W/mK.
A resistência térmica de um vidro transparente de 6 mm de espessura é R=0,19 mK/W e a
transmitância térmica K=1/R. W/m2K.
Durante uma noite de inverno U-valores são calculados utilizando as seguintes condições:
- Temperatura do ar exterior -17,8º C (0º F).
- Temperatura do ar interior 21º C (70º F).
- Ar velocidade fora 15 mph (6,7 m/s).
- A velocidade do ar a 0 m/s (0 mph).
- Solar intensidade 0 W/m2 (0 BTU/hora/pé quadrado).
Durante um dia de verão U-valores são calculados utilizando as seguintes condições:
- Temperatura do ar exterior de 32º C (89º F).
- Temperatura do ar interior 24º C (75º F).
- Velocidade do ar exterior 3,4 m/s (7,5 mph).
- A velocidade do ar a 0 m/s (0 mph).
- Solar intensidade 783 W/m2 (248 BTU/hora/ pé quadrado).
O melhor recurso para melhorar o isolamento térmico de uma superfície envidraçada, é usar
unidades de vidro isolante compostas por dois vidros, separados uns dos outros por uma
câmara de ar ou outro gás seco e impermeável (argônio), que é o que proporciona a melhoria
de isolamento térmico.
O valor K para um módulo isolante com uma câmera de 12 mm de largura é de 2,80 W/mK,
com uma câmera de 9 mm é de 3 W/m2K e uma câmera de 6
mm é de 3,20 W/m2K. Usando um vidro de baixa emissividade
em um módulo, é possível reduzir o valor do coeficiente de
transmitância térmica K para 1,8 W/m2K.
Quanto menor o valor do coeficiente K, maior a capacidade de
retardar o fluxo de calor entre os espaços que separam uma
superfície envidraçada. Um bom isolamento térmico evita a
condensação da umidade no vidro e elimina a sensação de
"parede fria" em sua superfície durante o inverno.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TRANSMITÂNCIA ÓPTICA (LT)
Indica que porcentagem da radiação solar na faixa de luz visível (380-780 nm) passa
diretamente a través do vidro.
A potência do módulo de acordo com a transmitância é definida conforme abaixo:

Transmitância - Poder
A saída de potência do módulo aumenta juntamente com a diminuição da transmitância da luz.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS MONOCRISTALINOS
Coeficiente de temperatura corrente de curto-circuito α (Isc)
%/º C
Coeficiente de temperatura tensấo de circuito aberto β (Voc)
%/º C
Coeficiente de temperatura de potência γ (Pmpp)
%/º C
Coeficiente de temperatura potência máxima (Impp)
%/º C
Coeficiente de temperatura tensấo de máxima potência (Vmpp)
%/º C
NOCT (Temperatura de Funcionamiento Nominal da Célula)
ºC

+ 0,0814
- 0,3910
- 0,5141
+ 0,10
- 0,38
+ 47 ± 2

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS POLICRISTALINOS
Coeficiente de temperatura corrente de curto-circuito α (Isc)
%/º C
Coeficiente de temperatura tensấo de circuito aberto β (Voc)
%/º C
Coeficiente de temperatura de potência γ (Pmpp)
%/º C
Coeficiente de temperatura potência máxima (Impp)
%/º C
Coeficiente de temperatura tensấo de máxima potência (Vmpp)
%/º C
NOCT (Temperatura de Funcionamiento Nominal da Célula)
ºC

+ 0,0825
- 0,4049
- 0,4336
+ 0,10
- 0,38
+ 47 ± 2

Temperatura de trabalho
Tensão isolamento dieléctrico
Umidade relativa
Resistência ao vento

TOLERANCIAS
ºC

ºF
Volts
%
m/s

kg/m2
Pa
libras/pés2
kg/m2
Pa
libras/pés2
Pa
Classe

Resistência mecánica
Resistência ao fogo

- 40 ~ + 85
3.000
0 ~ 100
60
245
491,56
551
75,2
C

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

MEDIÇÕES EFECTUADAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM STANDARD TEST METHOD E1036,
CORRIGIDA PARA AS CONDIÇÕES DE TESTE PADRÃO (STC)
Qualidade do ar/Distribuição espectral
AM
1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Intensidade luminosa/Radiação
W/m2
1000
Temperatura da célula
ºC
25
MEDIÇÕES REALIZADAS EM SIMULADOR SOLAR
AAA (conforme IEC 60904-4)
Classificação
±3%
Incerteza de medição de energia

Células
Condutores Elétricos
Soldagem
Laminado

Caixa de Junção

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS
Alta eficiência camada anti-reflexo de Nitreto de Silício.
Plano de Cobre (Cu) embebido em uma liga de Estanho (Sn) e Prata (Ag), o que melhora a
soldabilidade.
Celulares e motoristas em parcelas para liberar o estresse.
Composta por fachada de vidro ultra claro temperado, encapsulante EVA células
incorporação termofixas e isolação elétrica na parte traseira formada por um composto de
Tedlar e poliéster.
Com rápida conexão e mangueiras anti-erro. Inclui um diodo bypass, graças
intercambiáveis para o sistema de fiação não tem soldas, todos os contatos elétricos são
feitos por pressão, evitando assim a possibilidade de juntas de solda fria.

CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO
- O poder das células solares é variável no final do processo de produção. As especificações de energia diferentes
destes módulos refletem essa dispersão.
- Células cristalinas durante os primeiros meses de exposição à luz, poderá ocorrer uma degradação da luz, o que
poderia diminuir o valor da potência máxima do módulo de até 3 %.
- As células, em condições normais de funcionamento, chegar a uma temperatura acima as condições padrão de
medição de laboratório. TONC é uma medida quantitativa do aumento. TONC medição é realizada nas seguintes
condições: radiação de 0,8 kW/m2, temperatura ambiente de 20º C e velocidade do vento de 1 m/s.
- Os dados eléctricos refletem valores típicos dos módulos e laminados, medido no terminal de saída no final do
processo de fabricação.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SUPORTES
SISTEMAS DE MONTAGEM LINEAR
FACHADAS DE ESQUADRIAS
Construções em esquadrias consistem em estruturas verticais e horizontais para fixação das
fachadas. As estruturas verticais recebem a carga principal e as horizontais agem como
escoramento. Os módulos solares são encaixados nas esquadrias como elementos de
preenchimento. Os trilhos são apertados no lado externo das esquadrias onde são fixados os
módulos.
Os perfis circunferenciais de sustentação dos módulos solares podem sombreá-los além de ser
potencial fonte de acumulo sujeiras. Estes fatores devem ser levados em consideração no
momento da elaboração dos projeto solar. Os custos de manutenção e limpeza também devem
ser levados em conta, em especial, para aplicações de telhados.
As dimensões das fachadas variam de projeto para projeto e módulos solares customizados
são normalmente requeridos.
Fachadas do tipo esquadrias contam com um isolamento térmico e seus perfis se mantém
separados. Nestas situações os módulos fotovoltaicos são construídos para serem integrados a
estrutura de vidro da edificação com isolamento térmico.

VIDROS COLADOS (SSG)
Com fachadas de vidros colados, os módulos solares são fixados no local sobre a estrutura de
metal por meio de ligações de carga de transferência circunferencial. Isso produz uma fachada
com aparência homogênea e lisa. Como não têm partes externas salientes estas estruturas
não geram sombreamento e nem sujeira sobre os módulos fotovoltaicos, promovendo uma
maior eficiência de suas células.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SISTEMAS DE FIXAÇÃO DE PONTOS
Projetos que requeiram maior nível de refinamento podem ser conseguidos com sistemas de
fixação de pontos. Tipicamente, sistemas de fixação de pontos são compostos por braçadeiras
de fixação, painéis de vidro perfurado e sistemas de fixação âncora rebaixadas.
Embora o sistema de fixação de pontos causem quase nenhum sombreamento em comparação
com o sistema de esquadrias e são menos propensos a acumular sujeiras, eles só podem ser
usados com alguns tipos de módulos solares.
Uma vez que os furos no vidro deve manter uma distância mínima a partir de sua borda e o
local de fixação perfurado sempre gera uma sombra mínima no módulo, apenas os módulos
solares que podem ser usados neste sistema são aqueles que permitem que os recortes sejam
feitos naquelas áreas dentro dos domínios dos módulo e que permitam que os painéis
perfurados sejam utilizados de forma independente da produção das células.
SISTEMAS DE LOCAL PERFURADO
Os componentes deste sistema são utilizados para painéis de vidro com pontos de fixação. São
compostos por dois discos de metal e um parafuso que são inseridos através de um furo
cilíndrico perfurado no painel de vidro para ligar os dois discos. Estas almofadas circulares
devem medir pelo menos 50 mm de diâmetro e estarem deslocadas da borda do vidro em 12
mm.

BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
Os ganchos de fixação metálicos são suportes em formato de U que se encaixam na borda da
vidraça e dispensam a necessidade de furos no vidro. As braçadeiras de fixação devem
sobrepor-se ao vidro em pelo menos 25 mm e módulo deve ser maior que 1.000 mm2.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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FIXAÇÕES DE ANCORAGEM REBAIXADAS
Fixações de ancoragem rebaixadas são pontos de fixação mecânicos que permanecem
invisíveis, já que o vidro não é completamente perfurado. Isso permite mais eficiência no uso
da área de superfície do painel fotovoltaico. Essas fixações geram maior tensão devido a
reduzida área de contato de seus furos cilíndricos. Por este motivo devem ser utilizados vidros
temperados, semi-temperados ou laminados.

SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS
A função do revestimento de sistemas de fachadas ventiladas é fornecer proteção climática e
também para servir como um elemento de design arquitetônico. Este revestimento exterior é
fixado na parte posterior de uma parede de apoio, usando um sistema de fixação de grampos
e/ou trilhos.
Uma camada de ar entre a parede de apoio (ou a camada de isolamento ligada a ela) e o
edifício ventila a retaguarda dos módulos solares e pode ser utilizado para o assentamento de
componentes eléctricos e tomadas.
Muitos tipos diferentes de materiais, tais como gesso, azulejos de cerâmica, tijolos, vidro ou
metal podem ser usados para este tipo de edificação. Fachadas podem assim ser criadas
usando uma grande variedade de combinações de materiais, juntamente com os módulos
fotovoltaicos.
Estes sistemas são especialmente considerados em projetos de energia renovável de fachadas
eficientes.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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APLICAÇÕES
FACHADAS
Integração de módulos fotovoltaicos em construções podem ser executado de diversas formas
e resulta em uma grande variedade de soluções.
As fachadas são a primeira visão de um edifícios aos seus visitantes. É o meio frequentemente
utilizado pelos arquitetos e designers de transmitir a ideia do edifício e os desejos do cliente,
através da linguagem das formas e cores. Projetos que precisam passar uma imagem
inovadora, sofisticada e verde, devem pensar em utilizar os materiais fotovoltaicos.

As tecnologias empregadas nos módulos fotovoltaicos de instalações de BIPV são
multifuncionais. Ou seja, além de gerar energia elétrica, também cumprem com todos os
requisitos das fachadas convencionais, tais como: proteção climática, isolamento térmico e
acústico. Além disso, os painéis de BIPV possuem um carácter estético e de inovação maior
quando comparados com fachadas convencionais.
Atualmente nós destacamos dois tipos mais comuns de projetos de BIPV sobre fachadas:
- A primeira é a integração de módulos fotovoltaicos convencionais sobre a fachada do
edifício já existente. Neste caso se utilizam sistemas de fixação tradicional e não é necessário
tratamento especiais sobre os painéis para proteção contra intempéries climáticas, por
exemplo.
- A segunda forma possível de integração é utilizar os módulos fotovoltaicos de BIPV
como material primário das fachadas das construções. Nesta situação os painéis tornam-se
parte integrante da estrutura do edifício e, como tal, devem possuir características de
resistência e de proteção sobre a fachada do edifício contra ação de agentes externos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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Os módulos fotovoltaicos podem ser usados tanto com ou sem ventilação traseira nas
fachadas, claraboias ou sótãos, proporcionando maior liberdade na concepção do projeto e
permite desenvolver uma fachada atraente e com um acabamento exterior uniforme.

Além de todas as características técnicas, os projetos de arquitetura conseguem obter
fachadas limpas e bem organizadas com a utilização de painéis fotovoltaicos de BIPV, graças
as diversas possibilidades de personalização de suas formas e tamanhos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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COBERTURAS
Nossos painéis estão integrados em muitas aplicações sob a forma de um telhado esmaltado.
O vidro fotovoltaico da Solar Innova está perfeitamente integrado nos edifícios, preservando
sua estética. Isto é graças à grande variedade de configurações possíveis em tamanho, cor,
transparência, forma, etc.
Ao incorporar telhados existentes, os níveis de economia de energia só podem ser alcançados
por novos edifícios.
Em telhados fotovoltaicos, a ecologia combina-se com habitabilidade e eficiência, resultando
em edifícios ambientalmente amigáveis que cuidam das pessoas que os habitam.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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CLARABOIAS
Clarabóias
localização
obstáculos
maximizar
iluminação

são locais ideais em edifícios para integrar sistemas fotovoltaicos, dada a sua
no convés e disponível horizontal ou ligeiramente inclinado, o que permite ter
superfície livre significativos que podem lançar sombras sobre os painéis, pode
a radiação incidente solar, ao mesmo tempo que cumprem uma dupla função de
e dos espaços interiores.

Os sistemas fotovoltaicos são de preferência usados em tais aplicações são semi-transparente,
uma vez que estes, além de fornecer energia eléctrica e protecção contra agentes externos,
permitir a passagem de luz para dentro do edifício.
Com módulos de integração Solar Innova em lucernarios criar efeitos impressionantes são
alcançados além de adotar um notável senso de espaço, acrescentando luz natural para
qualquer sala.
Como cobertura semitransparente servir como protecção térmica, energia solar, brilho e contra
o tempo, para além de proporcionar a utilização selectiva de luz natural. Grandes superfícies
com ângulos de inclinação otimizados também garantem altos rendimentos solares.
As claraboias Solar Innova permitem-lhe obter resultados extraordinários em qualquer edifício,
espaços deslumbrantes e ambientes com grande força visual. O uso de sistemas BIPV em
clarabóias também proporciona um toque de exclusividade e elegância.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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VARANDAS
Varandas fotovoltaicos permitem tirar o máximo partido desta parte da superfície de um
apartamento ou de um edifício exposto à luz solar e, ao mesmo tempo, são uma maneira de
melhorar sua aparência.
Muitas vezes, é caracterizada por uma elegância excepcional, pelo qual eles se tornam
elementos arquitectónicos que tentam enfatizar, em vez de esconder as células que produzem
energia.
O módulo fotovoltaico é um componente da parte inferior da grade varanda. Usamos laminado
PV vidro de segurança com as mesmas características físicas e estruturais do que um painel
tradicional, mas com possibilidades de design quase ilimitadas, aplicáveis a ambas as novas
varandas edifícios em varandas de apartamentos ou edifícios existentes.
Para fabricar as varandas e balaustradas usar vidro fotovoltaica transparente ou semitransparente com células coloridas, tipicamente mono ou policristalino. Estes têm uma textura
irregular, que geralmente melhora a aparência visual do terraço.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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ESTUFAS
As estufas são locais onde a temperatura, a umidade e outros fatores ambientais precisam ser
preservados para ajudas na produção de culturas agrícolas. Elas estão sempre localizadas em
áreas abertas onde recebem grandes quantidades de radiação solar.
As estufas normalmente utilizadas na agricultura estão localizadas longitudinalmente norte-sul
para reduzir a radiação solar excessiva durante o meio-dia. O resultado geral de um sistema
de cultivo busca manter um perfil de temperatura ótima, evitando picos que podem ser
prejudiciais ao processo de cultivo.
As estufas da Solar Innova são calculadas e construídas para resistir ao seu próprio peso e
outras cargas como chuva, vento e, em alguns casos, granizo.
A estrutura metálica em estufas solar Innova é obtido por repetição de um módulo de base,
cujo chão e as dimensões de elevação foram especificamente concebidos de modo a que a
instalação do sistema fotovoltaico é completamente apto. Sua estrutura de cristal e metal é
perfeito para a integração de painéis solares e de um ponto de vista estético não tem qualquer
impacto no ambiente circundante.
Nós temos várias alternativas para atender a diferentes necessidades:
- Telhado multi-galpão: Esta estrutura é especialmente indicada para grandes
superfícies, evita impactar o efeito estufa e traz a possibilidade de produção de eletricidade,
maximizando a produtividade das culturas.
- Telhado completo: Este modelo permite que a cobertura total de uma superfície para
a instalação do sistema fotovoltaico, conseguindo um grande produção de energia eléctrica.
- Telhado parcial: Semelhante ao anterior, porém com um dos lados da superfície do
telhado sem cobertura de painéis solares, permitindo uma maior luminosidade caso seja
necessário para as culturas.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PARKING
A Solar Innova desenvolveu uma solução que consiste de uma estrutura de estacionamento
fotovoltaico onde a geração de energia é garantida dentro do próprio espaço do
estacionamento.
O projeto é baseado em módulos de estacionamento para dois carros com painéis fotovoltaicos
integrados sobre uma cobertura com inclinação de 8o em relação ao solo e com a variável de
orientação azimutal dependente das necessidades específicas da área onde o estacionamento
estiver localizado.
O senso estético desta solução alcança a máxima produção possível, além de assegurar a
proteção contra condições adversas de chuvas, ventos e, em alguns casos, granizo.
A cobertura tem uma inclinação mínima capaz de drenar facilmente a água da chuva e é
versátil para ser instalada em qualquer orientação.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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BARREIRA ACÚSTICA
Fotovoltaicos estão se expandindo para novos segmentos de mercado.
Um abordagem promissora é a exploração do potencial de integração dos módulos
fotovoltaicos em barreiras acústicas. As barreiras acústicas fotovoltaica (PVNB), como são
comumente conhecidas, permitem a redução do ruído de forma eficaz e a produção simultânea
de energia elétrica renovável.
A instalação de módulos fotovoltaicos em barreiras acústicas ao longo das rodovias e ferrovias
é uma alternativa interessante para aplicações de BIPV.
PVNB é uma das aplicações mais econômicas de projetos de módulos fotovoltaicos conectados
a rede, devido a possibilidade de construção de grandes plantas de produção de energia sem a
necessidade de arrendamento extra de terrenos. Assim como no caso dos edifícios, nenhuma
área de terra adicional é necessária e as estruturas de suporte já estão no local.
O ruído do tráfego foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos
principais fatores que contribuem para a poluição ambiental. Além de causar incômodo, tem
impactos negativos à saúde, especialmente nas populações que vivem perto das rodovias e
ferrovias.
Além de ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, a adoção de
PVNB traz outros benefícios econômicos, sociais e ambientais.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PERGULAS
Pergulas fotovoltaicos são uma forma alternativa para substituir os materiais utilizados
tradicionalmente na construção para gerar sombras.
Uma das grandes vantagens do fotovoltaico de vidro BIPV Solar Innova está agindo como um
filtro para radiação ultravioleta e infravermelha, ambos prejudiciais à saúde, além de
proporcionar edifícios energia limpa e livre do sol.
Estas instalações têm vários aspectos:
- Ajudar a aumentar a consciência de cidadania transmitir o compromisso com a
utilização e promoção das energias renováveis.
- A integração das energias renováveis em áreas urbanas.
- Capitalizar áreas não utilizadas.
- Demonstrar que esta utilização racional de energia pode ser feita rentável
economicamente.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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BEIRAIS
A Solar Innova oferece produtos e soluções adaptadas às necessidades do setor da construção,
oferecendo aos arquitetos e engenheiros a possibilidade de incorporar a instalação fotovoltaica
na estética do edifício.
Os painéis fotovoltaicos BIPV são uma solução perfeita para a formação de beirais, pois
constituem uma gama de vidros tecnológicos ativos que têm a propriedade de gerar energia
elétrica e podem ser utilizados tanto em novos edifícios como em reformas.
Esses tipos de soluções são perfeitos para unir design e funcionalidade, mesclando design e
instalação elétrica. Os beirais são transformados graças aos painéis em elementos integrais da
instalação elétrica do prédio.
O uso de painéis BIPV na formação de beirais permite não apenas alcançar o efeito desejado
com o vidro, mas também simultaneamente um controle solar e uma produção elétrica.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO
Com a sustentabilidade do solo fotovoltaica e arquitetura se reúnem para criar espaços únicos
que podem gerar eletricidade livre, sem sacrificar o espaço útil que ocupa.
As possibilidades de integração são multiplicadas por poder personalizar este produto com uma
infinidade de cores e texturas.
O piso fotovoltaico e anti-derrapante é aceitável, está em conformidade com os regulamentos
anti-derrapante que suporta 400 kg nos testes e oferece uma carga pontual semelhante ao
outro eficiência soluções construtivas.
O chão fotovoltaica é muito atraente, que pode ser integrado em qualquer projecto sem
envolver comprometer desenho ou a estética da mesma, enquanto que combina elementos
passivos (para evitar as emissões de CO2) com elementos activos (geração de energia),
reduzindo significativamente impacto do edifício sobre o meio ambiente.
As soluções da Solar Innova são multifuncionais, pois combinam propriedades ativas e
passivas, dando inúmeras vantagens aos edifícios que as incorporam.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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PAVIMENTO
Com o pavimento fotovoltaico, a sustentabilidade e a arquitetura se unem para criar espaços
únicos onde podemos gerar eletricidade gratuita sem sacrificar o espaço útil que ela ocupa.
As possibilidades de integração são multiplicadas por poder personalizar este produto com uma
infinidade de cores e texturas.
O piso fotovoltaico é passável e antiderrapante, cumpre os regulamentos antiderrapantes,
suporta 400 kg nos testes de carga pontual e oferece uma eficiência semelhante ao resto das
soluções construtivas.
O piso fotovoltaico é muito atraente, pode ser integrado em qualquer projeto, sem sacrificar
design ou estética, combinando elementos passivos (evitando emissões de CO2) com
elementos ativos (geração de energia), reduzindo consideravelmente o impacto do edifício
sobre o meio ambiente.
As soluções da Solar Innova são multifuncionais, pois combinam propriedades ativas e
passivas, dando inúmeras vantagens aos edifícios que as incorporam.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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GARANTIAS DE QUALIDADE
Produtos Solar Innova são feitos com os mais altos componentes de qualidade e tecnologia de ponta, graças à
excelente equipamento e controle de todo o processo de fabricação de fábrica. Além disso, nossos produtos
oferecem um design e excelente acabamento.
Solar Innova tem uma vasta gama de painéis solares fotovoltaicos, que cobrem todas as necessidades do mercado
a injeção isolada de rede e instalações. Além de oferecer os painéis que desenvolver, fabricar e comercializar, nós
damos-lhe e sua empresa a possibilidade de aconselhá-lo em tudo o que você pode exigir, através do nosso
departamento de engenharia.
Eficiência e excelência em todos os nossos processos de fabricação são a principal garantia que assegura a maior
qualidade de módulos solares Innova.
Nossa produção em Espanha (certificado de acordo com ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001) atende aos
rigorosos requisitos de qualidade que a nossa organização se propôs: supervisão completa em cada fase do
processo de produção.

A marca CE ou da conformidade é uma marca europeia para certos grupos de serviços ou produtos industriais.
Baseia-se na Directiva 93/68/CEE. Foi estabelecido pela Comunidade Europeia e do testemunho pelo fabricante que
o produto cumpre os requisitos legais mínimos e segurança técnica dos Estados-Membros da União Europeia.

Todos os nossos painéis são fabricados sob rigoroso controle de qualidade e classificação. Certificados IEC 61215 e
IEC 61730 e relatórios de caracterização feitas em laboratórios de ensaio com base nessas normas, certificar que
todos os nossos painéis de passar com êxito os testes que foram e são adequados para uso em qualquer tipo de
instalação.
O MCS (Esquema Microgeração Certificação) de certificação é um sistema de EN45011, que certifica os módulos
Solar Innova fotovoltaicos para uso em sistemas fotovoltaicos no Reino Unido.
O MCS é um conjunto de garantia de qualidade reconhecido internacionalmente que demonstra a qualidade e
confiabilidade dos produtos certificados para os padrões mais exigentes.
O certificado MCS envolve avaliação de produtos, processos de fabricação, materiais, procedimentos e treinamento
de pessoal. É também uma exigência de mercado fotovoltaico mercado no Reino Unido no âmbito do programa de
apoio financeiro do governo.
Padrão UL 1703 refere-se painéis fotovoltaicos que atendem o Código Elétrico Nacional (NEC) e da Associação
Nacional de Prevenção de Incêndios (NFPA) nos Estados Unidos da América.
O norte-americano National Standards Institute ANSI/UL 1703 abrange os requisitos norte-americanos para a
concepção e teste de módulos fotovoltaicos na classificação da operação elétrica e mecânica segura durante toda a
sua vida útil esperada. Os testes demonstram também que a eficiência dos painéis é testado e confirmado para
atingir 90% ou mais da potência indicada pelo fabricante.
Um módulo fotovoltaico é dia reciclável hoje 80% em um consentimentos tratamento adequados recuperar
matérias-primas, contribuindo para poupar os recursos naturais.
A maior parte dos materiais que compõem um módulo fotovoltaico pode ser recuperado e reutilizado no final da
vida dos módulos, reduzindo significativamente as quantidades destinadas a se tornarem resíduos.
Os painéis solares Solar Innova estão dentro de requisitos regulamentares baseados em testes de toxicidade
Toxicidade Característica Lixiviação Procedimento (TCLP) e não são considerados resíduos perigosos.
Solar Innova obteve na sua fábrica de uma multiplicidade de organismos de normalização de qualidade e controle
distintivos independentes, demonstrando continuou a conformidade com os elevados padrões de segurança e
qualidade em seus produtos.
excelente qualidade, confiabilidade desempenho acima da média e superior distinguir módulos Solar Innova. Para
este para continuar a manter assim, os módulos são regularmente sujeitos a uma série de testes detalhados e
testes não só no R&D e qualidade fábrica, mas também através dos institutos de certificação independente.
Solar Innova, a eficiência da produção e qualidade suprema contribuir decisivamente para o elevado grau de forma
internacional competitividade.
Fabricação de garantia de defeito: 12 anos
Garantia de Performance:
Minimal potência nominal (%/Anos)
90 % em 10 anos,
80 % em 25 anos

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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A fabricação de módulos fotovoltaicos de alta qualidade requer muita precisão na escolha de todos os materiais
individualmente. Nosso compromisso com a precisão vai além da fabricação e entrega de produtos aos nossos
clientes correta. Nós oferecemos todo o conhecimento sobre nossos produtos a distribuidores, técnicos e
instaladores, com quem mantemos uma estreita cooperação para o crescimento sustentável a longo prazo. Todos os
nossos produtos são fabricados em nossas próprias instalações de produção e estão sujeitos aos mais elevados
padrões de qualidade. Em nosso próprio laboratório, testamos módulos para garantir a conformidade com todas as
normas internacionais e para garantir a qualidade e estável desempenho dos nossos produtos.
Nós aplicamos a gestão de qualidade mais rigorosos em toda a sequência de produção, e realizar as seguintes
inspeções: visual, micro-óptica, mecânica e elétrica, garantindo continuamente a qualidade ideal de painéis
fotovoltaicos. entrega garantia Innova Solar dos módulos em estado impecável, nossos pacotes são calculados para
um transporte seguro e prevenir danos mecânicos durante o transporte, o que pode provocar novas quedas no
desempenho. Todos os módulos são fabricados em nossas próprias instalações de produção em nossa sede em
Espanha e enviados de lá para nossas subsidiárias em todo o mundo. Solar Innova cuida de toda a logística para os
usuários finais que garantam a rastreabilidade dos módulos. Nós monitorar o processo de produção e fluxo de cada
módulo e garantir a alta qualidade dos nossos módulos.
As células solares convertem a luz solar diretamente em eletricidade e são módulo gerador DC.
A qualidade das células influencia directamente as características de um módulo solar e, por
conseguinte, a composição de silicone utilizada é essencial. Solar Innova usa apenas células
altamente eficientes, com variações mínimas no processo de produção e optimizar a
reprodutibilidade da separação de células. É um fator determinante para a qualidade da
constante para obter benefícios factor de células estáveis. Caixas de velocidades e alto fator de
preenchimento das células utilizadas resistências de fornecer uma boa fonte de energia,
especialmente com baixa radiação.
Cada célula é testado, calibrado e electricamente classificadas antes da interligação para
optimizar o desempenho do módulo.
Vidro temperado desde 2 a 10 mm de espessura, com as seguintes características:
✔ Estrutura de superfície microprismática.
✔ A transmissibilidade elevada.
✔ Baixa refletividade.
✔ Baixo teor de ferro.
Os nossos módulos fotovoltaicos estão equipados com caixas de junção para módulos solares de acordo com a
norma DIN V VDE V 0126-5 são usados como uma interface entre as células solares e fotovoltaicos instalação.
Nossas caixas são selados e estão preparados para o exterior com proteção IP65, o que proporciona o isolamento
contra a humidade, intempéries, sujeira e radiação ultravioleta.
Dentro dos díodos de bypass para proteger os módulos fotovoltaicos se sombras são produzidos foram instalados.

Nossos módulos fotovoltaicos estão equipados com plugues e tomadas MC-T4 100% compatível com os conectores e
soquetes utilizados para a ligação de sistemas elétricos. Apenas compatível MC-T4 ou cabos e conectores especiais
solares pode ser usado para alongar os cabos conectados ao módulo. Estes devem atender a requisitos de projeto
elétrico de Interligação.
Solar Innova oferece seus produtos fotovoltaicos para um máximo certeza de um bom desempenho produto de
qualidade. No decurso da sua vida útil de 25 anos ou mais módulos fotovoltaicos eles são submetidos a condições
ambientais severas. Mesmo com granizo, neve ou calor, eles devem continuamente gerar o máximo de
desempenho, a fim de obter o máximo benefício. Para conseguir isso, o uso de componentes de alta qualidade é
crucial. Solar Innova usar apenas os melhores materiais e de qualidade superior, fornecedores de intempéries e de
componentes certificados líderes de mercado. Solar Innova cada componente é entregue intensivamente analisado,
garantindo vida longa e alta performance atual de nossos módulos solares.
Todos os módulos solares Innova são caracterizadas por uma tolerância positiva de 0/+5 Wp de potência nominal, o
que garante elevados rendimentos de energia ao longo da vida, e a sua resistência a uma corrente inversa,
minimizando as necessidades de materiais interligação e tempo.
Este Innova solar padrão de qualidade é implementada através da utilização de células de grau "A" de alta eficiência.
As condições ideais para um sistema fotovoltaico é céu claro e radiação solar ideal. Infelizmente para a energia solar
não são as condições mais comuns. Cerca de dois terços da radiação solar anual média está na gama de luz fraca.
Luz fraca descreve a intensidade da radiação é consideravelmente menor do que 1.000 W/m². Claro, um sistema
fotovoltaico produz electricidade de qualquer maneira, no entanto, a eficiência de corrente decresce. Innova
módulos solares têm um desempenho superior com baixa radiação e uma eficiência média mais elevada, gerando
um desempenho adicional nestas condições.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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Toda as células solares perde desempenho quando exposto à luz solar. Innova módulos solares são caracterizadas
por uma degradação muito baixo assegurando um desempenho estável a longo prazo. A utilização de matériasprimas de elevada qualidade garante um mínimo de degradação da potência nominal dos módulos, particularmente
no início do período de vida operacional. Por esta razão, podemos oferecer um desempenho de garantia linear de 25
anos. No primeiro ano, Solar Innova garante um rendimento de pelo menos 97% da potência nominal. Nos próximos
24 anos, o Solar Innova garante a redução de desempenho máximo de 0,7% da potência nominal por ano. Com esta
garantia de boa execução, Solar Innova garante a qualidade eo bom funcionamento da sua própria produção e
fornece a segurança do investimento.
Nossos módulos não requerem nenhuma ou muito pouca manutenção, devido à sua própria configuração: sem
partes móveis e células e suas conexões internas são incorporados em várias camadas de material de protecção.
É aconselhável fazer uma inspeção geral 1 ou 2 vezes por ano para garantir que as conexões entre os painéis são
apertados e sem sinais de corrosão.
Na maioria dos casos, a acção da chuva elimina a necessidade de limpeza dos painéis; se necessário, basta usar
água e um detergente suave.
Um passo inovador e ecológico na fabricação permitiu Solar Innova, sem todo o chumbo normalmente exigido no
processo de soldagem, o que reduziu significativamente o teor de chumbo no módulo. O resultado é um ainda mais
respeitoso com o meio ambiente com o mesmo desempenho e confiabilidade do produto. Todos esses recursos
ajudam nossos módulos para atingir os objectivos ambientais para usuários residenciais, empresas e governos que
procuram reduzir sua pegada de carbono e economizar em custos de energia. Como parte do compromisso da
Innova Solar com o ambiente, que não são apenas os módulos de manufatura ainda mais amigo do ambiente, mas
também estamos implementando informações sobre melhores práticas integrando a sustentabilidade em todas as
nossas operações.
Com um teste especial de eletro-luminescência (um tipo de raio-X), Solar Innova garante 100% de qualidade de
células em seus módulos instalados. Ao examinar todas as células e o laminado acabado você pode conhecer
quaisquer danos internos, micro-fissuras, pontos quentes, erros de soldagem e outras imperfeições que não são
visíveis a olho nu.

Em fotovoltaicas, o efeito de ponto quente refere-se a um sobreaquecimento em uma área específica de um módulo
solar, o que pode causar um incêndio, em casos extremos. Solar Innova executar um teste de 100% de todas as
células por aplicação de uma corrente inversa. Este procedimento especialmente desenvolvido e definido, nos
permite identificar potenciais defeitos em células quentes e reduz o risco de incidentes.

Instalações de energia solar convencionais próprios têm diferenças de tensão entre a armação e o sistema de células
solares. Estas diferenças podem levar a correntes de fuga indesejadas, que reduzem a capacidade das células e
pode provocar uma perda de desempenho de 20% ou mais. Este efeito é chamado de degradação induzida por
alimentação (PID). O uso de materiais de encapsulamento de alta qualidade e aplicação de tecnologia de ponta em
fábricas Solar Innova garantir uma produção constante de módulos resistentes a PID.

Neve excesso de pressão é realmente uma das categorias mais importantes de danos para os sistemas fotovoltaicos,
com danos causados por tempestades e danos roubo, granizo sobretensão ou incêndio. O problema: Especialmente
em telhados inclinados, carga de neve em sistemas fotovoltaicos é desigualmente distribuída. Na verdade, a neve
desliza para baixo para a parte inferior da armação do módulo, com cargas extremas sobre os módulos e as peças
de montagem. O resultado: Isso faz com que uma maior incidência de efeitos graves sobre a estrutura e todas as
superfícies de vidro dos módulos não só em regiões montanhosas, também em áreas planas.

Todos os nossos módulos fotovoltaicos foram testados para verificar a sua resistência ao fogo da classe C e são
elegíveis para instalação em telhados Classe A, conforme determinado pela norma UL 1703.

Para eliminar a fadiga prematura e deformação do material, os nossos produtos são testados regularmente para
avaliar a sua resistência climática em condições molhadas e frias e mudanças bruscas de temperatura.
Os módulos solares Innova foram testados quanto à resistência a diferentes temperaturas para verificar a sua
resistência e operação correta em faixas de temperatura entre -40 e +85º C.
A geração de eletricidade através de painéis solares fotovoltaicos não produzem gases de efeito estufa diretamente.
Mas as emissões estão associadas com outras partes do ciclo de vida dos painéis tais como a fabricação dos mesmos
e transporte. Os principais componentes de painéis solares fotovoltaicos são feitos de silício cristalino. A fabricação
destes componentes é um processo intensivo de energia que representa uma elevada percentagem da energia total
utilizada para fazer painéis solares. A pegada de carbono exata de qualquer painel solar, em particular depende de
muitos factores, incluindo a origem dos materiais, a distância que eles têm de ser transportados e a fonte de energia
utilizada pelas plantas fabricação. A pegada de carbono de um painel solar fotovoltaica (o nível médio de emissões
de gases de efeito estufa que são responsáveis por mais de seu período de vida) é de cerca de 72 gramas de dióxido
de carbono equivalente por quilowatt-hora de eletricidade gerada (gCO2e/kWh).
Solar Innova temos aperfeiçoado todos estes conceitos para minimizar a pegada de carbono dos nossos produtos.
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.

46/52

CERTIFICADOS INTERNACIONAIS

Todos os nossos módulos fotovoltaicos são produzidos em um ambiente ISO 9001 e ISO 14001
e OHSAS 18001.

Todos os nossos módulos fotovoltaicos foram projetados, fabricados e aprovados para uso no
ambiente da União Europeia com a marca CE.

Todos os nossos módulos fotovoltaicos foram projetados e fabricados de acordo com os
padrões IEC/EN 61215 e estão em conformidade com os padrões de qualificação de segurança
de módulos fotovoltaicos IEC / EN 61730 Classe A (Classe II).

Todos os nossos módulos fotovoltaicos foram projetados e fabricados de acordo com as
padrões MCS 010-1.2 e MCS 005-2.3.

Todos os nossos módulos fotovoltaicos foram projetados e fabricados de acordo com as
padrões ANSI/UL 1703.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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Para atender a esses padrões internacionais, materiais de alta qualidade e durabilidade têm
sido utilizados. Além disso, Solar Innova estabeleceu uma série de controles de qualidade
rigorosos em cada fase do processo de produção e um controle final da potência de saída de
todos os módulos fabricados.
- Directiva 2006/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de
2006, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão.
- NP EN 1863-1, Vidro na construção. Vidro de silicato soda cálcico endurecido
termicamente. Parte 1: Definição e descrição.
- NP EN 1863-2, Vidro na construção. Vidro de silicato soda cálcico endurecido
termicamente. Parte 2: Avaliação da conformidade/Norma de produto.
- NP EN 12150-1, Vidro na construção. Vidro de segurança sílico-sodo-cálcico
temperado termicamente. Parte 1: Definição e descrição.
- NP EN 12150-2, Vidro na construção. Vidro de segurança sílico-sodo-cálcico
temperado termicamente. Parte 2: Avaliação da conformidade/Norma de produto.
- NP EN 12543-1, Vidro na construção. Vidro laminado e vidro laminado de segurança.
Parte 1: Definições e descrição dos componentes.
- NP EN 12543-2, Vidro na construção. Vidro laminado e vidro laminado de segurança.
Parte 2: vidro de segurança laminado.
- NP EN 12543-3, Vidro na construção. Vidro laminado e vidro laminado de segurança.
Parte 3: O vidro laminado.
- NP EN 12543-4, Vidro na construção. Vidro laminado e vidro laminado de segurança.
Parte 4: Métodos de ensaio para durabilidade.
- NP EN 12543-5, Vidro na construção. Vidro laminado e vidro laminado de segurança.
Parte 5: Dimensões e acabamento de borda.
- NP EN 12543-6, Vidro na construção. Vidro laminado e vidro laminado de segurança.
Parte 6: Aparência.
- NP EN 12600, Vidro no edifício. Teste pendular. Método de teste de impacto e
classificação de vidro plano: Classificação 1B1 teste de impacto, como resultado, o produto eo
processo de produção são CE de conformidade de acordo com a EN 12543, partes 1 a 6.
- NP EN 14449, Vidro na construção. Vidro laminado e vidro laminado de segurança.
Avaliação da conformidade/Norma de produto.
- NP EN 50380, Folhas de dados de informação e placas de identificação para módulos
fotovoltaicos.
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RECICLAGEM
A Solar Innova, seguindo o seu programa de melhoria contínua e eficiência ao nível da
qualidade e meio ambiente, está envolvida na reciclagem dos seus módulos fotovoltaicos.
A Solar Innova dá assim mais um passo na consciência dos aspectos ambientais, dando ao seu
produto um selo que o torna duplamente verde e oferecendo aos seus clientes uma solução
viável para os módulos que chegaram ao fim da sua vida útil.
O objetivo é a recolha e reciclagem de módulos fotovoltaicos em fim de vida instalados em
países da União Europeia e da AELC.
Da Solar Innova, a energia limpa e renovável passa a ser fornecida através do recurso natural
mais poderoso: o Sol, mas quer fechar o círculo e dar-lhe, através da reciclagem dos módulos,
uma saída não poluente até o destino final dos seus módulos.
Os módulos fotovoltaicos contêm materiais que podem ser recuperados e reutilizados, seja em
novos módulos fotovoltaicos ou outros novos produtos. Existem processos de reciclagem
industrial para módulos de filme fino e silício. Materiais como vidro, alumínio, bem como uma
variedade de materiais semicondutores, são valiosos quando recuperados.
Os módulos Solar Innova têm vida útil de 25 anos, exigem manutenção mínima e apresentam
baixa emissão de CO2 na atmosfera e, na hora do descarte, serão coletados para reciclagem.
A reciclagem não só beneficia o meio ambiente ao reduzir o volume de resíduos, mas também
ajuda a reduzir a quantidade de energia necessária para fornecer matéria-prima e, portanto,
os custos e impactos ambientais da produção de módulos fotovoltaicos.
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SERVIÇOS

Solar Innova é feito por uma equipe altamente qualificada e especializada em energia
renovável que está comprometida com a implementação de energia limpa para permitir o
crescimento sustentável e uma mais equilibrada para todos, sem esquecer o retorno justo dos
investimentos futuros investidores ambiental.
A principal vantagem que o relatório serviços Solar Innova vem de sua gestão profissional e
especializado, o que permite a obtenção de retornos mais elevados e mais seguros, reduzindo
os riscos, otimização e racionalização dos processos e, acima de tudo, evitando desconforto e
preocupações aos seus clientes. Tendo essa vantagem, qualquer empresa ou pessoa, com uma
intenção firme e um pequeno investimento, têm acesso a investimentos em energia renovável,
inesgotável e limpa.
Solar Innova, foi criado com o firme propósito de contribuir para um futuro mais sustentável.
Energy Saving é a primeira maneira de combater as mudanças que estão acontecendo no
nosso planeta. O, agora totalmente consolidado como um caminho viável para a preservação
do meio ambiente, energias alternativas são a única solução para eliminar a poluição e CO2. O
planeta precisa de energia renovável com base de alta eficiência, contribuindo para a melhoria
da qualidade dos sistemas de vida. Este é o caminho para uma mudança de modelo energético
mais sustentável e econômica.
Além de pensar sobre como produzir energia limpa, devemos também aprender a fazer uso
racional da energia como uma prioridade.
A satisfação do cliente é o nosso maior compromisso, e ele iria gastar todo o nosso tempo e
esforço. monitorizar regularmente a qualidade dos produtos e serviços prestados.
Temos rigorosos controlos de qualidade internos, a fim de oferecer ao cliente o melhor de nós
mesmos.
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PARCEIROS

Queremos garantir que a sua experiência solar seja totalmente satisfatória. É por isso que
selecionamos comerciantes e instaladores altamente qualificados em todo o mundo. Nossos
parceiros e instaladores oficiais fornecerão um trabalho de instalação profissional e um serviço
ao cliente de alto nível.
De acordo com o nosso compromisso de promover os requisitos de qualidade existente, que
elaboraram uma Carta de Compromisso com a Qualidade de distribuidores e instaladores, que
define um conjunto de regras para garantir a melhor qualidade de serviço aos clientes que
escolhem produtos Solar Innova. Depois de assinar a nossa Carta de Compromisso com a
Qualidade, distribuidores e instaladores oficial compartilham a mesma visão de qualidade que
nós, e assumir a responsabilidade de oferecer aos clientes o melhor serviço profissional.
Nossos parceiros e agentes instaladores ter ido um passo adiante, formalizar o seu
compromisso ao assinar a Carta de Compromisso com a Qualidade Solar Innova. Dado seus
produtos solares instalados por um instalador oficial, você pode desfrutar dos benefícios de
uma instalação solar com a máxima tranquilidade.
Nós queremos a energia solar é reconhecida como uma excelente opção para geração de
eletricidade e acreditamos que a satisfação de todos e cada um dos nossos clientes é a melhor
maneira de alcançar este objetivo.
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ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS

EUROPE

ASIA

SPAIN

CHINA

Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante

Room A03, No. 333-2
YanXin Road
214174 - WUXI
Jiangsu

T: +34 965075767
F: +34 965075767

T: +34 965075767
F: +34 965075767

info@solarinnova.net

info@solarinnova.net
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