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SPÓŁKA

Solar Innova to globalna grupa biznesowa, która działa w dziedzinie odnawialnych źródeł
energii w dziedzinie Energii Słonecznej.
Technologia odgrywa kluczową rolę dla Solar Innova.
Tworzymy produkty z zaawansowanych technologii, aby stać się bardziej konkurencyjne i
przyjazne dla środowiska i pozwala naszym klientom w celu poprawy efektywności
energetycznej ich urządzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym klientom produktów i usług wysokiej jakości,
aby sprostać Państwa oczekiwaniom i zapewnić ich pełną satysfakcję w realizacji ich projektów.
Mamy sieć dystrybucyjną w ciągłym rozwoju, w celu zapewnienia najwyższej jakości opieki i
prędkość.
Chcemy być obecni we wszystkich obszarach, gdzie rozwój alternatywnych źródeł energii
istnieją, przynoszących wartość dodaną do naszych produktów i usług, takich jak:
√
√
√
√
√
√

Doradcze
Konkurencyjność
Zrównoważony rozwój
Profesjonalizm
Jakość usług
Poświadczone przez międzynarodowo uznanych laboratoriach

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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BIPV
ZINTEGROWANY FOTOWOLTAICZNY
Moduły fotowoltaiczne architektoniczna integracyjne, również o nazwie "Solar Architektura" lub
"BIPV" (Building Integrated Fotowoltaika), jest definiowana jako instalacji tych modułów
fotowoltaicznych, które prowadzą podwójną funkcję; energiczny i architektonicznych
(powlekanie, obudowa lub cieniowanie) i zastąpienie konwencjonalnych elementów
konstrukcyjnych lub też może za składniki elementów architektonicznej kompozycji.
Moduły fotowoltaiczne Solar Innova BIPV linia została opracowana z uwzględnieniem
inżynierów i architektów, aby zapewnić im modułów, które mogą być zintegrowane
funkcjonalnie i estetycznie do fasad i dachów, gdzie jednocześnie służyć jako materiał
architektoniczny i generatora energii.
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SKUTECZNA ARCHITEKTURA
Najnowsze osiągnięcia technologiczne w fotowoltaiczne pozwalają obecnie możliwość
zintegrowania paneli fotowoltaicznych na powierzchni budynków i elementów budowlanych, co
prowadzi do nowej aplikacji fotowoltaicznych, zwany BIPV (Building Integrated
fotowoltaicznych).
Fotowoltaicznych szkło solarne jest innowacyjnym materiałem budowlanym
technologii; Idealnie Integracja ogniw fotowoltaicznych w strukturze szkła.

wysokiej

Zastępuje tradycyjne materiały budowlane; PV to zintegrowany system produkcji w
budynkach, zapewniając czysty prąd do budynku i dostosowanie energie alternatywne linie
produkcyjne do energii konwencjonalnej.
Systemy fotowoltaiczne mają BIPV wychodząc z wielką zaletę, że są one dzisiaj, produkcja
odnawialnej energii elektrycznej najlepiej nadaje się do miast i środowisk publicznych, dzięki
cichych cech produkcji i czyste. Zgodnie z tymi założeniami i biorąc pod uwagę rosnącą
świadomość na temat środowiska, w przyszłość, która obiecuje BIPV (Building Integrated
Fotowoltaika) Wyposażenie jest bardzo obiecujące.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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TECHNOLOGIA
Solar Innova technology przedstawia najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie
integracji fotowoltaicznej ten jest przeznaczony na pokrycie potrzeb wszystkich naszych
klientów oraz zapewnia niestandardowych rozwiązań.
W sektorze fotowoltaicznym, systemy BIPV są klasyfikowane jako całkowicie różni się od
konwencjonalnych urządzeń na siatce (roślin fotowoltaicznych na pokładzie i na ziemi, z lub
bez śledzenia słonecznego). Choć mają one pewne wspólne elementy, różnią się w celu, dla
którego są przeznaczone.
W konwencjonalnych systemach fotowoltaicznych jest idea produktu finansowego, którym
wypłacono inwestora kapitałowego, to płaci i dostaje zysk po pewnym okresie czasu. Cała
energia generowana jest wprowadzany do sieci oraz zakupiono od narzędzi. Ta surowa moc
jest niewątpliwie prawdą subwencja instalacji, co sprawia, że jest to opłacalne i wykonalne
produktu.
Natomiast w instalacjach BIPV istnieją inne wartości, które przeważają nad wyników
gospodarczych, takich jak innowacyjność, nowoczesność, integracji z otoczeniem, estetyka,
itp.
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PROJEkT
Solar Innova moduły są do pomiaru w zależności od indywidualnych wymagań klienta, z
niestandardowym projektowania zarówno pod względem kształtu, koloru i układ wizualnej. W
przeciwieństwie do standardowych modułów fotowoltaicznych, moduły te mogą pełnić te same
funkcje jak w poprzednim we wszystkich dziedzinach fasadach budynków, nie tylko w talii lub
na płaskiej powierzchni.
Fasady i świetliki Solar Innova, a także wydajne generatory mocy, minimalizują efekt wizualny
systemów PV zintegrowanych z konstrukcją budynku oraz zapewniających nowe możliwości
estetyczne.
Moduły słoneczne Innova zapewnienia zgodności z najwyższymi standardami w zakresie
bezpieczeństwa, komfortu i designu.
Te przezroczyste moduły fotowoltaiczne mają dwie główne zalety: wpada światło i
zintegrowane z budynku ze szkła. System odnosi się do dowolnej konstrukcji, jest szczególnie
odpowiednia do celów handlowych, wymagane do instalacji fotowoltaicznych i cieplną energię
słoneczną nowych budowach.
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MODUŁY FOTOWOLTAICZNE BIPV
SZKŁO
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.

Szkło laminowane
Szkło laminowane jest rodzajem szkła bezpiecznego, które trzyma się razem, gdy pęknie, tak
jest zwykle używany, gdy istnieje możliwość wpływu człowieka lub gdzie szkło może spaść
rozbita. W przypadku stłuczenia, jest utrzymywany na swoim miejscu za pomocą warstwy
pośredniej, na ogół EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu) i PVB (poliwinylobutyral),
pomiędzy dwoma lub więcej warstw szkła. Warstwa pośrednia posiada warstwy szkła
połączone nawet gdy uszkodzony, wysoką wytrzymałość i zapobiega pęknięcia szkła w duże
ostre kawałki. W ten sposób powstaje "pajęczyna" pękanie funkcję wzorca gdy wpływ nie
wystarczy, aby całkowicie Pierce szkło.
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Okna dachowe ze szkła i szyb samochodowych zazwyczaj korzystają z tego typu laminat /
szkła pieczenia. Na obszarach geograficznych wymagających budowy odporne na huragany,
jest on często wykorzystywany tego typu laminat / pieczenia szkła w oknach zewnętrznych,
ścian osłonowych i okien. Warstwa pośrednia z EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu) i
PVB (poliwinylobutyralu) również daje szkłu znacznie wyższą klasyfikacji pod względem izolacji
akustycznej z powodu efektu tłumienia, jak również klocki 99% promieniowania UV
przychodzących.
Grubość zintegrowanej kryształów zależy od rodzaju budowy, jak i przepisów do wykonania w
miejscu implantacji.
Grubość szkła może być wybrana w zakresie od 2,5 do 10 mm.
Szkło float
Szkło float jest płytka szklana wytwarzana przez pływające warstwy stopionego szkła na
stopioną cyną. Metoda ta nadaje szkłu jednolitej grubości i bardzo płaską powierzchnię, dzięki
czemu szkło jest najczęściej stosowane w budownictwie.
Jest przejrzysty i zapewnia
promieniowanie ultrafioletowe.

wysoką

przepuszczalność

światła

widzialnego

i

niskie

Hartowane szkło bezpieczne ESG
Sprężania gorąco ESG hartowane szkło ma wysoką wytrzymałość mechaniczną, która to
właściwość jest otrzymany przez obróbkę cieplną w procesie produkcyjnym.
W przypadku zerwania szkło rozpada się na wiele małych kawałków, bez ostrych krawędzi.
Laminowane szkło bezpieczne VSG
Hartowana szyba VSG ma wysoką wytrzymałość mechaniczną, która to właściwość jest
otrzymany przez obróbkę cieplną w procesie produkcyjnym.
To jest bardzo odporna na pękanie. W przypadku zerwania szkło pęka na wiele małych
kawałków bez ostrych krawędzi i pozostaje przymocowany do arkusza.
Niska emisyjność warstwę
Znajduje się warstwa cząstek rozpylonych tlenkami i metali szlachetnych, a zwłaszcza srebra,
po jednej stronie szyby, który daje ten szczególny utrzymanie jego właściwości odblaskowe
bezbarwny.
Szkła o niskiej emisyjności należy zawsze stosować w szybie zespolonej izolacyjnej (UVA) i
traktuje twarz w kontakcie z powietrzem utlenia się szybko pogarsza się to zarówno
właściwości fizyczne i estetyczne.
Ta niska emisyjność powłoki pozwala większość krótkofalowej promieniowania słonecznego od
słońce przechodzi przez szybę przy jednoczesnym uwzględnieniu większość promieniowania
długofalowego produkują one, między innymi, systemów grzewczych, zachowując tę tak ciepło
wewnątrz środowisk.
Zalecany jest do zimnych miejscach, gdzie jest to konieczne, aby zmaksymalizować ciepło
wytwarzane wewnątrz i na zewnątrz, co pochodzi od słońca i uzyskać maksymalne
wykorzystanie naturalnego światła.
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Jednym z jego głównych zastosowań jest obudowa glazury, gdzie w większości przypadków
wykorzystywane bezbarwne przezroczyste szkliwa. W przypadku zastosowania w szybach
zespolonych, na które składają się z zewnętrznej szkła przeciwsłonecznego, barwione lub
odblaskowe również poprawia wydajność kontroli słonecznej w około 15%.
- Wartość przenikania ciepła dla urządzeń z komory powietrznej szerokość 12 mm, z
normalnego szkła, to K=2,8 W/m2K oraz niskiej emisyjności szkła K=1,8 W/m2K.
- Jest on stosowany wyłącznie jako jednostki wewnętrzne szkło izolacyjne, 35%, aby
poprawić jego izolacyjność cieplną.
- Pomaga także zmniejszyć obciążenie,
wprowadzanych przez szkła izolacyjnego.

ponieważ

promieniowanie

słoneczne

- Jeśli szkło jest hartowane niskiej emisji, zachowuje te same właściwości jak szkło
hartowane bez leczenia niskiej emisyjności wpływających na ich właściwości.
- Jeśli niskiej emisyjności szkło laminowane, zachowuje te same właściwości jak
laminatu szklanego bez leczenia niskiej emisyjności wpływających na ich właściwości.
W zależności od potrzeb dwóch rodzajów izolacji niskiej emisyjnego szkła:
- W zimnych miejscach, obrobiony szkła umieszcza się w specjalnym budynku z twarzą
do komory powietrznej podwójne szyby. Tak więc, promieniowanie długiej długości fali (z
ogrzewaniem, na przykład), widoczne na oszklenia, wracając do wewnątrz i na zmniejszenie
strat energii. Poniższa tabela może być postrzegane jako "U" wartości znacznie ulepszone w
porównaniu z konwencjonalnymi przeszkleń.
- W ciepłym obszarach obrobiony szkło jest umieszczone na zewnątrz budynku, który
poddany obróbce skierowaną do komory powietrznej podwójne oszklenie. W ten sposób
uzyskuje się redukcję transmisji energii słonecznej (ciepło) do pomieszczenia, zmniejszając
koszty klimatyzacji, klimatyzacja itp.
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SZKŁO-PROJEKT
Antyrefleksyjny

Możemy dostosować i wzorce projektowe dla tylnego panelu szklanego, aby spełnić wymagania
różnych stylów architektonicznych oraz przejrzystości.
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SZKŁO-KOLORY
Kolory uzyskuje się za pomocą kolorowych szkieł lub wykorzystując półprzezroczyste szkła z
kolorowymi enkapsulantami.
OBRAZEK

SZESNASTKOWY

RGB
DZIESIĘTNY

Zółty
czysty
(lub prawie czysty)

#ffff00

R: 255
G: 255
B: 0

Pomarańczowy
czysty
(lub prawie czysty)

#ff9900

R: 255
G: 153
B: 0

Czerwony
czysty
(lub prawie czysty)

#ff0000

R: 255
G: 0
B: 0

Zielony
wapno
bardzo
miękki

#a7e7a2

R: 167
G: 231
B: 162

Zielony
wapno
umiarkowany

#5ec35c

R: 94
G: 195
B: 92

Zielony
wapno
umiarkowany
ciemny

#428940

R: 66
G: 137
B: 64

Niebieski
światło
szarawy

#d1e4ef

R: 209
G: 228
B: 239

Niebieski
bardzo
miękki

#9ac5db

R: 154
G: 197
B: 219

Niebieski
miękki

#5a8bdb

R: 90
G: 139
B: 219

Niebieski
ciemny
umiarkowany

#456aa8

R: 69
G: 106
B: 168

Purpurowy
ciemny
umiarkowany

#a83fa3

R: 168
G: 63
B: 163

Czarny

#000000

R: 0
G: 0
B: 0

Biały

#ffffff

R: 255
G: 255
B: 255

NAZWA

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

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

DZIESIĘTNY

16776960

16750848

16711680

11003810

6210396

4360512

13755631

10143195

5934043

4549288

11026339

0

16777215
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STRUKTURA OGNIWA
Za wybór wysokiej jakości kryształów dostępne rozmiary, formaty i style zróżnicowane: od
połączenia szkło/Tedlar modeli ze szkła lub nawet dźwiękoszczelne szyby zespolonej.
Ogniwo jest nieprzezroczysta, ale istnieją szczeliny między nimi, które pozwalają na wyciek
światła lokalnego, ilość światła przechodzącego przez moduł w zależności od separacji komórek
i ich rozmieszczenia.
W tego rodzaju modułach jest możliwy do zidentyfikowania komórek, co sprawia, że nadają się
do miejsc, w których efekt estetyczny akceptują tego rodzaju rozwiązania.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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OGNIWA-TYPY
Ostatnim aspektem modułu będzie bezpośrednio związana z komórek wykorzystywanych do
realizacji. Szeroka gama kolorów i kształtów komórek pozwala na dużą swobodę dla
architektów w poszczególnych konstrukcji budynku.
Moduł słoneczny Innova spełnia cele funkcjonalne i estetyczne wykonanych konwencjonalnym
oszklenia, ponieważ nie wymagają konserwacji.
Zindywidualizować najbardziej każdego projektu, Solar Innova ma najszerszy zakres komórek
o różnych strukturach, rozmiarach, kolorach i efektywności.
Wybór i rozmieszczenie komórek fotowoltaicznych jest elastyczny i jest wykonany zgodnie z
zamówieniem klienta. Są one wykonane na zamówienie zgodnie z zamówieniem klienta i
dostosowane do szerokiej gamy specyfikacji projektowych.
Konstrukcja charakterystyk elektrycznych modułu jest wykonany zgodnie z wymaganiami
klienta. Te właściwości zależą zasadniczo od rodzaju komórek fotowoltaicznych, dostępnej
ilości, rozmieszczenia i połączenia.

BIFACIAL MONOKRYSTALICZNE 125 MM/5”
KOLOR: Czamy
OPIS: Bifacial komórek fotowoltaicznych, który umożliwia efektywne
wykorzystanie przodu i z tyłu modułu do wytwarzania energii
elektrycznej. Występuje w 10% do 50% więcej energii w porównaniu z
tym samym rozmiarze Moduł integracji architektonicznej bok. Nadaje
się do wykorzystania w urządzeniach pionowych oraz izolacji
akustycznej.
MONOKRYSTALICZNE 125 MM/5”
KOLOR: Czamy
OPIS: To ma jednolity kolor, który doskonale komponuje się z estetyki
w projektowaniu architektonicznym..
MONOKRYSTALICZNE 156 MM/6”
KOLOR: Czamy
OPIS: To ma jednolity kolor, który doskonale komponuje się z estetyki
w projektowaniu architektonicznym.

POLIKRYSTALICZNE 125 MM/5”
KOLOR: Ciemnoniebieski
OPIS: Daje to specjalny widok budynkowi

POLIKRYSTALICZNE 156 MM/6”
KOLOR: Ciemnoniebieski
OPIS: Daje to specjalny widok budynkowi.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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OGNIWA-KOLORY
Dobór kolorów w
architektonicznym.

modułach

BIPV

jest

bardzo

ważnym czynnikiem w

projektowaniu

Oferujemy szeroką gamę kolorów dla naszych podwójnych modułów szklenie BIPV.
Jaśniejsze kolory mają komórki z niższą wydajnością.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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PUSZKA-ŁACZENIOWA
Połączenia elektryczne modułu może odbywać się w polu (-ach) lub z boku połączenia zacisków
tylnych. W każdym przypadku konieczne są włączone diody, aby chronić komórki przed
przegrzaniem. Te diody są umieszczone zasadniczo wewnątrz laminatu, w celu uzyskania
elastyczności w lokalizacji złącza krawędziowego zaprojektowany, by wewnątrz każdego siatki
umieszczonej w konwencjonalnych układach konstrukcyjnych.
Cechy skrzynka przyłączeniowa ma anti-aging, odporność na promieniowanie UV i odporność
elektryczną do 1.000 woltów. Ma IP65 oraz temperatury pracy od -40 do + 85º C.
Według stanu modułu zasilania i stosowania projektu i wymagań estetycznych, można
zainstalować różne modele skrzynek połączeniowych.
Jeśli instalowany razem z zestawem ramowej lub semiexpuestos
przyłączeniowej zostanie zainstalowany na krawędzi modułu.

ramki

skrzynki

Jeśli jest to ukryty pole może być zamontowany na tylnej stronie modułu jest wymagane.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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IZOLACJA
Poprzez napełnienie komory z gazem obojętnym, w szybach zespolonych to optymalizację
funkcji urządzenia w stosunku do standardowego systemu z komory powietrznej się tak:
- Lepsza izolacja termiczna, o przewodności cieplnej gazy stosowane powietrze.
- Lepsza izolacja dźwiękowa, a przez odpowiedni dobór ilości i jakości mieszanki
gazowej oraz odpowiedniego układu montażowego, poprawę izolacji akustycznej do uzyskania
około 3 dB.
- Ochrona metalicznej warstwy szkła energii jako wypełniaczem, w przeciwieństwie do
powietrza, przeprowadza się gazy lub mieszaniny gazów chemicznie czysty, jest również
funkcja ochronna dla szkła pokrytego warstwami metalowymi..
Napełnianie argonem w szyb zespolonych spełnia następujące kryteria:
- Jest bezbarwny i nietoksyczny i pozostają niezmienione zakresie temperatur, który
jest pod szybami.
- Przedstawia chemiczną trwałość i kompatybilność z różnymi składnikami szkła
izolacyjnego, z powodu różnych dziedzin zastosowania oszklenia izolacyjnego. Argon (gaz
szlachetny) spełnia ten efekt z funkcją ochronną. Ponadto, w celu uniknięcia reakcji z profili
dystansowych, z pochłaniaczem wilgoci lub uszczelniaczy.
- Przedstawia on odpowiednią szybkość dyfuzji, ponieważ system przenikania zależy
głównie od dwóch czynników: szybkości dyfuzji uszczelniacz i gazu rozpuszczalności w
związkach organicznych.

1 KAMERA (Powietrze/Argon)

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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FORMATY
Solar Innova dostarcza szerokiego zakresu kształtów: prostokątny, kwadratowy, okrągły,
trójkątny, trapezowy lub innych.
Oprócz posiadania szeroka gama popularnych formatów mogą być wykonane specjalne
formaty, umożliwiając realizację budynków o bardzo zaawansowanej konstrukcji.
Standardowy skład modułu fotowoltaicznego, jest następujący:
- Przód: szkło hartowane extra białe bezpieczeństwa z polerowanego krawędzi.
- Encapsulating: EVA lub PVB.
- Ogniw fotowoltaicznych.
- Encapsulating: EVA lub PVB.
- Tył: bezbarwne hartowane szkło bezpieczne z polerowanego krawędzi.
Te moduły fotowoltaiczne nadają się do montażu w dowolnym konwencjonalnego systemu
fasadowego, co ustalające cztery boki, jak guziki systemów punktowych mocujących.
Możliwe wykończenia są również wielokrotnością modułu fotowoltaicznego:
- Sitodruk projektu architektonicznego z tyłu, z przodu lub z oboma szkła.
- Różne rozmiary przedniej i tylnej szybie według specyfikacji architektonicznych.
- Translucency modułu fotowoltaicznego według stopnia ochrony przed słońcem i
przepuszczalności światła wymagane. Można grać z odległością pomiędzy komórkami i
wykończenia lub typu tylnej szyby.
- Tło w kolorze matowej lub moduł fotowoltaiczny kwasu porównanie, etc. Zarówno
obudowane (EVA lub PVB) z przezroczystego koloru jak raczej nieprzezroczyste szklista emalia
może osiągnąć różne efekty w dolnej części modułu.
- Różne komórki, monokrystaliczne lub polikrystaliczne, oferując ciekawe możliwości
projektowania architektonicznego.
- Projekt jak szkło dla lepszego zachowania termicznego.
- Konstrukcja z możliwością izolacji akustycznej.
- Projektowanie w celu poprawy wydajności w obszarach trudnych warunkach
pogodowych.
Według systemu montażu wymagane jest konieczna obróbka mechaniczna jest wykonana, na
przykład odpowiednie otwory do mocowania z zapiętym systemu.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

18/52

ROZMIARY
Solar Innova oferuje szeroką gamę rozmiarów:
- Minimalne wymiary wynoszą 180 x 180 mm.
- Maksymalne wymiary modułów prostokątnych są 4500 x 2500 mm.
- W ramach systemu montażu wymagana jest konieczna obróbka mechaniczna jest
przeprowadzana, na przykład odpowiednie otwory do mocowania z systemem guziki.

Solar Innova dostarcza szerokiego zakresu kształtów: prostokątny, kwadratowy, okrągły,
trójkątny, trapezowy lub innych.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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TYPY
SZKŁO/SZKŁO
Moduły fotowoltaiczne BIPV szkło/szkło wytwarza się przez dwa arkusze hartowanego szkła w
optymalnym punkcie pomiędzy ogniw fotowoltaicznych, umożliwiających dostęp światła do
określonej odległości pomiędzy każdym z ogniw, są zamknięte.
Zgodnie z normą EN 14449:2005 można nazwać "Zabezpieczenie szkła laminowanego".
Materiał kapsułkujący może być EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu) lub PVB
(poliwinylobutyral), materiał tradycyjnie wykorzystywane do bezpiecznego szkła laminowanego
o jego zaletach wytrzymałości i sprężystości.
Składniki:
- Szkło
- EVA lub PVB
- Ogniwa
- EVA lub PVB
- Szkło
* EVA lub PVB (opcjonalny)
* Szkło (opcjonalny)

Typ 1 (Ug = 5,3 Wm2K)

Typ 2 (Ug = 5,3 Wm2K)

Typ 3 (Ug = 5 Wm2K)

Typ 4 (Ug = 5 Wm2K)

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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SZKŁO/SZKŁO/IZOLACJA-CIEPLNA
Moduły fotowoltaiczne z izolacją cieplną są przeznaczone do stosowania na zewnątrz
budynków.
Mają półprzezroczystą układ szkło szkło, składającą się z komórek monokrystaliczne lub
polikrystaliczne, o strukturze szkła hartowanego i kapsułkowanej EVA (kopolimer etylenu z
octanem winylu) i PVB (poliwinylobutyralu).
Przednia składa się z wysoce przezroczystego szkła, co gwarantuje górnoprzepustowy światło.
Część pośrednia składa się z komory wypełnione gazem obojętnym, który zapewnia wysoką
izolację cieplną.
Tylna składa się z arkusza szkła izolacyjnego, wraz z hartowanego szkła bezpiecznego, a także
warstwę o niskiej wymiany ciepła.
Składniki:
- Szkło
- EVA lub PVB
- Ogniwa
- EVA lub PVB
- Szkło
- Komory z powietrzem lub gazem argonu
- Szkło
* EVA lub PVB (opcjonalny)
* Szkło (opcjonalny)
Typ 1 (Ug = 1 Wm2K)

Typ 2 (Ug = 1 Wm2K)

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Typ 3 (Ug = 0,9 Wm2K)

Typ 4 (Ug = 0,9 Wm2K)

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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SZKŁO/SZKŁO/IZOLACJA AKUSTYCZNA
Moduły fotowoltaiczne z izolacją cieplną są przeznaczone do stosowania na zewnątrz
budynków.
Mają półprzezroczystą układ szkło szkło, składającą się z komórek monokrystaliczne lub
polikrystaliczne, o strukturze szkła hartowanego i kapsułkowanej EVA (kopolimer etylenu z
octanem winylu) i PVB (poliwinylobutyralu).
Przednia składa się z wysoce przezroczystego szkła, co gwarantuje górnoprzepustowy światło.
Część pośrednia składa się z dwóch komór wypełnionych gazem obojętnym, które zapewniają
dobrą izolacyjność akustyczną.
Tył wykonany z arkusza szkła z hartowanego szkła bezpiecznego, a także izolacyjnych z dwóch
warstw o niskiej mocy transmisji i dźwięku.
Nadaje się do ścian i fasad z potrzebami w zakresie izolacji akustycznej. Pochłaniania dźwięku
z grubością arkusza szkła, mieści się w zakresie od 38 do 40 dB, a nawet większe.
W celu ochrony ścian, które poruszają się z północy na południe modułów może składać się z
komórek bifacial, które przekształcają światło w energię elektryczną po obu stronach,
osiągających wzrost energii układu.
Składniki:
- Szkło
- EVA lub PVB
- Ogniwa
- EVA lub PVB
- Szkło
- Komory z powietrzem lub gazem argonu
- Szkło
- Komory z powietrzem lub gazem argonu
- Szkło
* EVA or PVB (opcjonalny)
* Szkło (opcjonalny)
Typ 1 (Ug = 0,8 Wm2K)

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Typ 2 (Ug = 0,8 Wm2K)

Typ 3 (Ug = 0,7 Wm2K)

Typ 4 (Ug = 0,7 Wm2K)

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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CZYNNIK SŁONECZNA (G)
Współczynnik słoneczny wskazuje, jaki procent całego promieniowania słonecznego (od 300 do
2500 nm) można wykorzystać jako energię za szkłem.
Aby określić przepuszczalność termiczną elewacji jednego z parametrów, które muszą być
brane pod uwagę jest czynnikiem słoneczna wnioskach normalnym incedence części
półprzezroczystych jego (zazwyczaj szklanych okien i świetlików dachowych).
Ten parametr definiuje się jako stosunek całkowitej energii wchodzącej do domu przez
oszklenie i całkowitą wypadku prostopadle energii na swojej zewnętrznej powierzchni.
Całkowitej energii wchodzącej lokalnego przez oszklenie jest sumą przesyłanej energii i energii
absorbowanej przez szybę i następnie transmitowany wewnątrz lokalnego przez konwekcję.

Czynnik słoneczna (g): (B+C)/A
A: 100% incydent strumień energii słonecznej
B: % strumienia energii słonecznej przesyłane bezpośrednio do budynku
C: % strumienia energii słonecznej zaabsorbowanej przez szkło i wysłany do budynku
D: % strumienia energii słonecznej odbijane przez padające na szybie
E: % strumienia energii słonecznej pochłaniana przez szkło i wysyłane na zewnątrz budynku
Jest on reprezentowany na literę “g”, a jego wartość wynosi od 0 do 1. Metoda obliczeń
przedstawiona jest w normie ISO 15099:2003 standardowych.
Kiedy promieniowanie słoneczne uderza w szkło, jego część odbija się w kierunku na zewnątrz,
inna część przechodzi bezpośrednio do wnętrza, a reszta jest pochłaniana przez samo szkło, z
którego 2/3 części są napromieniowane na zewnątrz a pozostała 1/3 przechodzi do osłony,
która ogranicza.
Gdy współczynnik słoneczny jest niższa, bardziej bezpośredniej energii słonecznej jest odbijana
przez panel na zewnątrz, co sprzyja spadek zapotrzebowania na energię do chłodzenia.
Okulary mają niższe wartości nazywane są niskiej emisyjności.
Kryształy, które mają niższe wartości współczynnika energii słonecznej, są tak zwanymi niskimi
emisjami.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U)
Izolacja cieplna szklanej obudowy zależy od współczynnika przewodności cieplnej materiałów
składowych i grubości, w jakiej są stosowane.
Współczynnik przenikania ciepła "U" jest jednostką miary dla określania strat ciepła w
elemencie budowlanym.
Wyraża ilość energii cieplnej, która przechodzi przez jeden metr kwadratowy powierzchni
elementu budowlanego na sekundę na różnicę temperatury pomiędzy 1º C powietrza
wewnętrznego i zewnętrznego.
Im niższa wartość, tym większa izolacja termiczna.
Przewodność cieplna (lambda) szkła wynosi 1,05 W/mK.
Opór cieplny przezroczystego szkła o grubości 6 mm wynosi R=0,19 mK/W, a współczynnik
przenikania ciepła K=1/R. W/m2K.
Podczas
-

zimowej nocy wartości U oblicza się stosując następujące warunki:
Temperatura zewnętrzna powietrza -17,8º C (0º F).
Temperatura powietrza wewnątrz 21º C (70º F).
Odkryty prędkość powietrza z 6,7 m/s (15 mph).
Prędkość powietrza w pomieszczeniach z 0 m/s (0 mph).
Intensywność słonecznego 0 W/m2 (0 BTU/godzina/stóp kwadratowych).

Lato dziennych wartości U oblicza się stosując następujące warunki:
- Temperatura zewnętrzna powietrza 32º C (89º F).
- Temperatura powietrza wewnątrz 24º C (75º F).
- Odkryty prędkość powietrza z 3,4 m/s (7,5 mph).
- Prędkość powietrza w pomieszczeniach z 0 m/s (0 mph).
- Intensywność słonecznego 783 W/m2 (248 BTU/godzina/stóp kwadratowych).
Najlepszym surowcem do poprawy izolacji termicznej oszklonej powierzchni jest zastosowanie
izolacyjnych szyb zespolonych składających się z dwóch szklanek, oddzielonych od siebie
komorą powietrzną lub innym suchym i wodoodpornym gazem (argonem), który zapewnia
poprawę izolacja termiczna.
Wartość K dla modułu izolacyjnego z kamerą o szerokości 12 mm wynosi 2,80 W/mK, a
kamera 9 mm to 3 W/m2K, a kamera 6 mm to 3,20 W/m2K.
Dzięki zastosowaniu w module szkła o niskiej emisyjności
możliwe jest obniżenie wartości współczynnika przenikania
ciepła K do 1,8 W/m2K.
Im niższa wartość współczynnika K, tym większa zdolność do
spowalniania przepływu ciepła między przestrzeniami, które
oddzielają oszkloną powierzchnię. Dobra izolacja termiczna
zapobiega kondensacji wilgoci na szkle i eliminuje uczucie
"zimnej ściany" na swojej powierzchni w okresie zimowym.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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TRANSMITANCJA OPTYCZNA (LT)
Wskazuje, jaki procent promieniowania słonecznego w zakresie światła widzialnego (380-780
nm) przechodzi bezpośrednio przez szkło.
Moduł mocy zgodnie z pożądaną przepuszczalność wynosi:

Transmitancja - Moc
Moc wyjściowa modułu wzrasta wraz ze spadkiem przepuszczalności światła.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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CECHY TECHNICZNE
CECHY TERMICZNE MONOKRYSTALICZNY
Współczynnik temperaturowy natężenia zwarciowego α (Isc)
Współczynnik temperaturowy napięcia otwartego obwodu β (Voc)
Współczynnik temperaturowy mocy maksymalnej γ (Pmpp)
Współczynnik temperaturowy natężenia mocy maksymalnej (Impp)
Współczynnik temperaturowy napięcia mocy maksymalnej (Vmpp)
NOCT (Znamionowa Temperatura Pracy Ogniwa)

%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
ºC

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

CECHY TERMICZNE POLIKRYSTALICZNY
Współczynnik temperaturowy natężenia zwarciowego α (Isc)
Współczynnik temperaturowy napięcia otwartego obwodu β (Voc)
Współczynnik temperaturowy mocy maksymalnej γ (Pmpp)
Współczynnik temperaturowy natężenia mocy maksymalnej (Impp)
Współczynnik temperaturowy napięcia mocy maksymalnej (Vmpp)
NOCT (Znamionowa Temperatura Pracy Ogniwa)

%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
ºC

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

Temperatura pracy
Napięcie izolacji dielektrycznej
Wilgotność względna
Odporność na wiatr

Zdolność obciążenia mechanicznego
Odporność ogniowa

TOLERANCJE
ºC

ºF
Wolty
%
m/s

kg/m2
Pa
funty/stopy2
kg/m2
Pa
funty/stopy2
Pa
Klasa

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

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

POMIARY WYKONANE ZGODNIE ZE STANDARDOWYMI METODAMI TESTÓW ASTM E1036,
POPRAWIONE DO WARUNKÓW STANDARDOWYCH PRÓB (STC)
Jakość atmosfery/Dystrybucja spektralna
AM
1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Intensywność świetlna/Radiacja
W/m2
1.000
Temperatura ogniwa
ºC
25

Klasa
BŁąd pomiaru mocy

Ogniwa
Przewody elektryczne
Spawy
Laminat

Puszka łączeniowa

POMIARY WYKONANE W SYMULATORZE SOLARNYM
AAA (zgodnie z IEC 60904-4)
±3%
CECHY KONTRUKCYJNE
O wysokiej sprawności z warstwą anty odblaskową z azotku krzemu.
Z miedzi (Cu) płaskie powlekane stopem cyny (Sn) i srebra (Ag) co poprawia lutowność.
Odcinkami z ogniw i przewodów, w celu zapobieżenia naprężeniom.
Złożony ze szkła wysoko przezroczystym hartowanym od frontu, hermetyzowany termo stabilnym materiałem EVA, nasiąkając ogniwa oraz izolator elektryczny w tylnej części
mieszanką z Tedlaru i Poliestru.
Z końcówkami szybkiego połączenia –„anty pomyłkowe”. Zawierają 1 diodę jako by-pass,
wymienialny dzięki temu, że system nie ma łączy lutowanych, wszystkie połączenia
elektryczne są wykonywane zaciskami unikając w ten sposób zimne spawy.

CECHY PRACY
- Moc ogniw słonecznych jest nierówna na wyjściu procesu generacji. Różne specyfikacje mocy tych modułów
pokazują tę dyspersję.
- Ogniwa krystaliczne, przez pierwsze sześć miesięcy wystawienia na działanie światła, mogą ulec pewnej degradacji
fotonicznej, która mogła by spowodować obniżenie wartości mocy maksymalnej modułu do 3 %.
- W normalnych warunkach pracy, ogniwa osiągają temperaturę większą niż w standardowych warunkach
laboratoryjnych. TONC to jest pomiar ilościowy tego wzrostu. Pomiary TONC są przeprowadzane w następujących
warunkach: radiacja 0,8 kW/m2, temperatura otoczenia 20º C, oraz przy szybkości wiatru 1 m/s.
- Dane elektryczne pokazują charakterystyczne wartości modułów i laminatów, mierzonych na wyjściu końcówek, na
końcu procesu produkcji.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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STOJAKI
LINIOWE SYSTEMY MONTAZOWE
FASADY SŁUPOWO RYGLOWE
Konstrukcje słupowo-ryglowe składa się z pionowych słupów i poziomych rygli. Słupów
przenieść główne obciążenia i rygle pełnić funkcję wzmocnienia poziome. Moduły słoneczne są
ustawione w tej strukturze ramowej jako elementy wypełnienia. Szyny mocujące są
wyposażone od zewnątrz jak mocowań liniowej dla modułów.
Obwodowe profile mogą jednak odcień moduły słoneczne, a także prowadzić do gromadzenia
się brudu i śniegiem. Konstrukcja modułu powinny być dostosowane do tego cieniowanie pod
uwagę. Koszty konserwacji i czyszczenia powinny być również brane pod uwagę, tam gdzie ma
to zastosowanie, zwłaszcza do pokryć dachowych.
Wymiary elewacji siatki różnią się w zależności od danego projektu oraz moduły słoneczne
muszą być dostosowywane.
Fasady słupowo-ryglowe i-liczy się jako "ciepłe" lub izolujących termicznie fasadach. W
konsekwencji, nie tylko muszą być profile termicznie rozdzielone, ale wartości U elementów
wypełniających musi być odpowiednio niska. Z tego powodu moduły fotowoltaiczne są często
zintegrowane w izolacji termicznej struktury szyby.

SZKLENIA STRUKTURALNEGO (SSG)
Fasady uszczelniacz do szklenia strukturalnego, moduły słoneczne są zamocowane na miejscu
za pomocą linki metalowej ramy przelewem ładunku w obwodzie. To daje jednorodną fasad i
gładka. Ponadto, SSG zewnętrzne elewacje mają żadnych wystających części, co oznacza, że
zacienionym i zanieczyszczenia profile akumulacji unika.
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PUNKTUALNY SYSTEMY MOCOWAN
Szczególnie delikatne wzory można osiągnąć stosując systemy fasadowe punktowych stałe.
Typowe systemy punktowe mocowania jest mocowanie zaciskowe, wiercone szyb z
wywierconym mocowania punktowego i podciętych systemów mocowania kotwicy.
Chociaż systemy punktowe mocowania powoduje prawie żadnego cieniowania w stosunku do
ramy systemów i są mniej podatne na gromadzenie brudu, mogą być wykorzystywane jedynie
za pomocą kilku rodzajów modułu solarnego.
Ponieważ otwory wywiercone w szkle musi się znajdować w odpowiedniej odległości od
krawędzi szkła, ponieważ temperatura utrwalania zawsze perforowana odcień modułu, tylko
moduły słoneczne, które mogą być tu stosowane są takie, które umożliwiają otwory wykonane
w obszary te w module projektowania i pozwalają perforowane panele mogą być używane
niezależnie od produkcji komórek.
SYSTEMY PUNKTOWE PERFOROWANE
Punkty mocowania są wiercone elementów budowlanych wykorzystywanych do punktów
mocowania szkło. Że składająca się z dwóch płyt metalowych i śrubę do wprowadzenia przez
cylindryczny otwór wywiercony w płycie szklanej do łączenia dwóch dysków. Te okrągłe
podkładki musi wynosić co najmniej 50 mm i są odsunięte od zewnętrznej krawędzi 12 mm.

KLAMRA MOCUJACA
Mocowanie z klipów są uchwyty w kształcie litery U, które pasują wokół krawędzi szkła i
zwalnia z konieczności dokonania w nich otwory. Mocowania szklane powinny pokrywać co
najmniej 25 mm, a obszar zaciskowy musi być większa niż 1000 mm2.
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MOCOWANIA PODCIECIE KOTWIACE
Wiązania podcięte kotwiące są wykonywane przez mechaniczne punktów mocowania, które
pozostają niewidoczne, ponieważ szkło nie jest przebite bezpośrednio. Pozwala to na bardziej
efektywne wykorzystanie powierzchni modułu fotowoltaicznego. Ustawienia te generują wyższe
napięcia z powodu zmniejszonej powierzchni styku z otworów wierconych jego cylinderstożkowaty, co oznacza, że należy użyć szkła hartowanego, semitemplados szkła hartowanego
lub klejonego bezpieczeństwa.

PRZEWIETRZANE SYSTEMY SCIAN OSŁONOWYCH
Zadaniem okładzin wentylowanych systemów ścian osłonowych) jest zapewnienie ochrony
pogody i służyć jako element projektu architektonicznego. Ta zewnętrzna okładzina jest
przymocowana do tylnej ściany nośnej z wykorzystaniem systemu mocującego (agraffes i / lub
szyn).
Warstwa powietrza między ścianą nośną (lub warstwy izolacyjnej dołączonym do niego) i
przegród zewnętrznych wentyluje modułów słonecznych z tyłu i może być używany do
układania elementów elektrycznych i gniazd.
Istnieje wiele różnych rodzajów materiałów, takich jak gips, płytek ceramicznych, cegieł, szkła
lub metalu, mogą być wykorzystywane do tego rodzaju konstrukcji. Fasady może więc być
utworzone za pomocą wielu różnych kombinacji materiału wraz z modułów fotowoltaicznych.
Przede wszystkim, systemy ścian osłonowych wentylowane są brane pod uwagę w projektach
energetycznych aktualizacji wydajny elewacyjnych.
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APLIKACJE
FASADY
Integracja modułów fotowoltaicznych w budynkach może być wykonywane na wiele różnych
sposobów i prowadzi do szerokiego zakresu rozwiązań.
Elewacje stanowią pierwszy rzut oka budynek gościa. Jest to medium, które zwykle zatrudniają
architektów i projektantów, aby przekazać ideę budowy i życzeń klienta za pośrednictwem
języka form i kolorów. Jeśli jesteś zainteresowany w projektowaniu futurystyczny,
wyrafinowany i ekologiczny wizerunek, materiały fotowoltaiczne będą bardzo pomocne.

Technologia integracji modułów fotowoltaicznych Innova stosowane w instalacjach BIPV są
wielofunkcyjne. Oznacza to, że oprócz wytwarzania energii elektrycznej, a także spełniają
wszystkie wymagania stawiane przez konwencjonalne elewacjach: ochronę przed warunkami
atmosferycznymi i czynników akustycznych, termoizolacyjnych. Z drugiej strony, są nowością
charakterze estetycznym w odniesieniu do konwencjonalnych elewacji.
Obecnie możemy rozróżnić dwa rodzaje instalacji na elewacji:
- Pierwszym z nich jest integracja konwencjonalnych modułów fotowoltaicznych na
elewacji już zbudowany. Bezpośrednio zaangażować tradycyjnych systemów mocujących i nie
ma obowiązku dostarczenia panel ochrony przed niepogodą. Z osiąga ten rehabilitacje dnia
uzyskania również możliwości biznesowych poprzez zintegrowanie aktywnej zawodowo
element.
- Druga możliwa forma integracji jest skonfigurowanie elewacji budynku przy użyciu
modułów fotowoltaicznych jako materiał budowlany. Panele się integralną część konstrukcji
budynku i jako takie muszą zapewnić odpowiednie cechy wytrzymałościowe i ochrony przed
czynnikami zewnętrznymi..
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Fakt, że moduły fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane zarówno do elewacji z lub bez tylnej
wentylacji, na przykład balustrady lub na strychach, zapewnia większą swobodę projektowania
i umożliwia wykonywanie fasad poziomie atrakcyjną powierzchnię o jednolitym wykończeniem
zewnętrznym.

W odniesieniu do projektowania architektonicznego, fasada nabiera bardzo czysty i schludny,
dzięki doskonały zespół osiąga pomiędzy panelami, rzadki wzór trudne do osiągnięcia z innymi
materiałami estetyki.
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DACHY
Nasze panele są zintegrowane w wielu zastosowaniach w postaci oszklonego sufitu.
Okulary fotowoltaiczne Solar Innova integrują się doskonale w budynkach, zachowując ich
estetykę. To dzięki dużej różnorodności możliwych konfiguracji, wielkości, koloru,
przezroczystości, kształtu itp.
Dzięki włączeniu istniejących dachów poziomy oszczędności można osiągnąć jedynie dzięki
nowym budynkom.
Na dachach fotowoltaicznych ekologia łączy się z mieszkalnością i wydajnością, tworząc
przyjazne dla środowiska budynki, które zajmują się ludźmi, którzy je zamieszkują.
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SWIETLIKI DACHOWE
Świetliki to idealne miejsca w budynkach do integracji systemów fotowoltaicznych, biorąc pod
uwagę jego położenie na pokładzie oraz dostępne poziomej lub lekko nachylonej, co pozwala
na znaczące przeszkody wolnych powierzchni, które mogą rzucać cienie na panelach, można
zmaksymalizować promieniowanie Padające słońce, w tym samym czasie, gdy spełniają
podwójną funkcję iluminacji i wnętrza.
układy fotowoltaiczne są korzystnie stosowane w takich zastosowaniach jest półprzezroczysta,
ponieważ te, oprócz dostarczania energii elektrycznej i ochrony przed czynnikami
zewnętrznymi, umożliwić przejście światła do budynku.
Z modułów integracyjnych Solar Innova w lucernarios tworzyć wspaniałe efekty uzyskuje się
dodatkowo do przyjęcia niezwykłe poczucie przestronności, dodanie naturalnego światła do
każdego pomieszczenia.
Półprzezroczysta pokrywa służy jako ochrona termiczna, słoneczna, przeciwodblaskowa i
ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a ponadto zapewnia selektywne
wykorzystanie naturalnego światła. Duże powierzchnie o zoptymalizowanych kątach nachylenia
zapewniają również wysoką wydajność solarną.
Świetliki Solar Innova pozwolą Ci uzyskać niezwykłe efekty w każdym budynku, olśniewających
przestrzeniach i środowiskach o doskonałej sile wizualnej. Zastosowanie systemów BIPV w
świetlikach również zapewnia odrobinę ekskluzywności i elegancji.
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BALKONY
Fotowoltaiczne balkony pozwalają w pełni wykorzystać tej części powierzchni mieszkania lub
budynku narażone na działanie promieni słonecznych, a w tym samym czasie, są sposobem na
poprawę ich wyglądu.
Jest to często charakteryzują się wyjątkową elegancją, dzięki którym stają się one elementy
architektoniczne, które starają się podkreślać, zamiast ukrywania komórek, które wytwarzają
energię.
Moduł fotowoltaiczny jest składnikiem elementu dna balustrady. Używamy laminowane szkło
bezpieczne PV posiadająca te same właściwości fizyczne i strukturalne niż tradycyjnego panelu,
ale niemal nieograniczone możliwości projektowania, mających zastosowanie zarówno do
nowych budynków, balkonów na balkonach mieszkań lub budynków istniejących.
Do produkcji balkony i balustrady użyć przezroczystą lub półprzezroczystą fotowoltaiczny szkło
z kolorowymi komórek, zwykle monokrystaliczne lub polikrystaliczne. Te mają nieregularną
fakturę, która zazwyczaj poprawia wygląd tarasie.
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SZKARNIE
Szklarnie są załączniki, w których pozostają niezmienne temperatury, wilgotności i innych
czynników środowiskowych w celu promowania upraw rolnych. Są one zawsze znajduje się w
otwartych przestrzeniach, gdzie otrzymują duże ilości promieni słonecznych.
Szklarnie, które są powszechnie stosowane w rolnictwie, mają przekrój łuku i znajdują się
wzdłużnie północ-południe w celu zmniejszenia nadmiernego promieniowania w środku dnia.
Łączny wynik w hodowli charakteryzuje optymalnego profilu temperatury, w którym może być
szkodliwe wyeliminowano występowanie pików.
Solar Innova szklarnie słoneczne są obliczane i skonstruowane tak, aby wytrzymać z
uwzględnieniem także ciężar własny dachu z modułów fotowoltaicznych, innych opłat, takich
jak deszcz, wiatr i śnieg.
Konstrukcja metalowa w szklarniach słonecznych Solar Innova uzyskuje się poprzez
powtarzanie modułu podstawowego, którego wymiary w planie i elewacji są zaprojektowane
specjalnie do instalacji systemu fotowoltaicznego jest w pełni zintegrowany z całością. Jego
konstrukcja ze szkła i metalu, jest idealnym miejscem dla integracji paneli słonecznych oraz z
estetycznego punktu widzenia nie mają wpływu na otaczające środowisko.
Mamy różne opcje do własnych potrzeb:
- Z ząbkowanym dachem: Jest to struktura nadaje się do dużych powierzchni, które
łączy w sobie potrzebę, aby nie zmniejszyć produkcję i potrzeby produkcji energii elektrycznej
maksymalizacji wydajności upraw rolnych.
- Jednostronne dachu: Model ten umożliwia pełne pokrycie powierzchni montażu układu
fotoelektrycznego, a zatem pozwala na największej produkcji energii elektrycznej.
- Budka dach: Podobnie jak wyżej, ale z osłoną wody odsłonięte, aby umożliwić więcej
światła na razie potrzeby do ich uprawy.
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PARKING
Solar Innova opracowała rozwiązanie fotowoltaiczne parking zawierający strukturę gdy
instalacja fotoogniw gwarancje wytwarzania energii na miejscu.
Konstrukcja oparta na parkingu modułu na dwa samochody z integracją fotowoltaicznego na
pokładzie nachylonej 8º względem płaszczyzny poziomej, ze zmienną orientacją względem
azymutu, w zależności od konkretnych potrzeb działki, gdzie się znajduje.
Estetyczne sens tego rozwiązania ma maksymalną możliwą produkcję energii i maksymalną
ochronę przed niekorzystnymi warunkami, takimi jak deszcz, śnieg lub pogody wiatrowej.
Pokrywa ma minimum, zdolną do odprowadzania wody gładko deszcz lub śnieg, a co z kolei
jest wszechstronny w każdym stoku orientacji.
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BARIERA AKUSTYCZNA
Fotowoltaiczna energia ekspansję na nowe segmenty rynku.
Jednym z obiecujących podejść jest wykorzystanie potencjału integracji modułów
fotowoltaicznych bariery hałasu. Fotowoltaiczne ekrany akustyczne (PVNB), ponieważ są one
powszechnie znane, pozwala na redukcję szumów być połączone z jednoczesną produkcję
energii odnawialnej.
Integracja modułów fotowoltaicznych barier dźwiękowych wzdłuż autostrad i linii kolejowych
jest interesującą alternatywą dla integracji budowy. Bariery hałasu fotowoltaicznych (PVNB)
wzdłuż autostrad i kolejowego dzisiaj pozwala jednym z największych zastosowań
gospodarczych energii fotowoltaicznej podłączonych do sieci, wraz z dodatkowymi korzyściami
roślin na dużą skalę bez dodatkowego zużycia gruntowych. Podobnie jak w przypadku
budynków i terenu, każdej konstrukcji nośnej jest już zainstalowany jest zużywana.
Hałas ruchu została uznana przez Światową Organizację Zdrowia jako ważny czynnik
przyczyniający się do zanieczyszczenia środowiska. Oprócz powodując dyskomfort, znaczące
negatywne skutki dla zdrowia na populacje żyjące w pobliżu infrastruktury drogowej.
Ponadto, aby pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, przyjęcie PVNB
zapewnia również szereg innych pozytywnych korzyści ekonomicznych, społecznych i
środowiskowych.
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PERGOLA
Fotowoltaiczne trzpienie są alternatywne możliwości zastąpienia tradycyjnych materiałów
stosowanych w budownictwie do generowania cieni.
Jedną z wielkich zalet szkła BIPV fotowoltaika Solar Innova działa jako filtr ultrafioletu i
promieniowania podczerwonego, zarówno szkodliwe dla zdrowia, oprócz zapewnienia
budynkom czyste i darmową energię ze słońca.
Urządzenia te mają kilka aspektów:
- Przyczynić się do podniesienia świadomości obywatelskiej transmitującej zobowiązanie
do stosowania i promowanie odnawialnych źródeł energii.
- Integracja odnawialnych źródeł energii na obszarach miejskich.
- Zainwestuj niewykorzystane obszary.
- Wykazać, że racjonalne wykorzystanie energii może być opłacalne ekonomicznie.
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GZYMS
Solar Innova oferuje produkty i rozwiązania dostosowane do potrzeb branży budowlanej,
zapewniając architektom i inżynierom możliwość włączenia instalacji fotowoltaicznej w estetykę
budynku.
Panele fotowoltaiczne BIPV są idealnym rozwiązaniem do zastosowania w formowaniu okapów,
ponieważ stanowią one szereg aktywnych szkieł technologicznych, które mają właściwość
generowania energii elektrycznej i mogą być stosowane zarówno w nowych budynkach, jak iw
renowacjach.
Tego typu rozwiązania są idealne, aby zjednoczyć projekt i funkcjonalność, łącząc w ten
sposób projekt i instalację elektryczną. Okapy są przekształcane dzięki panelom w integralne
elementy instalacji elektrycznej budynku.
Zastosowanie paneli BIPV w formowaniu okapów, pozwala nie tylko osiągnąć pożądany efekt
ze szkłem, ale także jednocześnie kontrolę nasłonecznienia i produkcję elektryczną.
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PODŁOGA
Podłoga fotowoltaiczna, zrównoważony rozwój i architektura łączą się, tworząc wyjątkowe
przestrzenie, w których możemy wytwarzać darmową energię elektryczną bez poświęcania
użytecznej przestrzeni, którą zajmuje.
Możliwości integracji są zwielokrotniane przez możliwość personalizacji tego produktu za
pomocą wielu kolorów i faktur.
Podłoga fotowoltaiczna jest przejezdna i antypoślizgowa, spełnia wymagania antypoślizgowe,
obsługuje 400 kg w testach punktualnego obciążenia i oferuje wydajność podobną do reszty
rozwiązań konstrukcyjnych.
Podłoga fotowoltaiczna jest bardzo atrakcyjna, można ją zintegrować z dowolnym projektem,
nie rezygnując przy tym z estetyki i designu, łącząc elementy pasywne (unikając emisji CO2) z
elementami aktywnymi (wytwarzanie energii), znacznie zmniejszając wpływ budynku na
środowisko.
Rozwiązania Solar Innova są wielofunkcyjne, ponieważ łączą właściwości aktywne i pasywne,
dając wiele korzyści budynkom, które je zawierają.
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BRUK
Bruk fotowoltaiczna, zrównoważony rozwój i architektura łączą się, tworząc wyjątkowe
przestrzenie, w których możemy wytwarzać darmową energię elektryczną bez poświęcania
użytecznej przestrzeni, którą zajmuje.
Możliwości integracji są zwielokrotniane przez możliwość personalizacji tego produktu za
pomocą wielu kolorów i tekstur.
Podłoga fotowoltaiczna jest przejezdna i antypoślizgowa, spełnia wymagania antypoślizgowe,
wytrzymuje obciążenie 400 kg w punktowych testach obciążenia i oferuje wydajność podobną
do reszty rozwiązań konstrukcyjnych.
Podłoga fotowoltaiczna jest bardzo atrakcyjna, można ją zintegrować z dowolnym projektem,
bez uszczerbku dla projektu czy estetyki, łącząc elementy pasywne (unikając emisji CO2) z
elementami aktywnymi (wytwarzanie energii), znacznie zmniejszając wpływ budynku na
środowisko.
Rozwiązania Solar Innova są wielofunkcyjne, ponieważ łączą właściwości aktywne i pasywne,
dając wiele korzyści budynkom, które je zawierają.
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GWARANCJE JAKOŚCI
Solar Innova products are made with the highest quality components and the latest technology, thanks to the
excellent factory equipment and control of the entire manufacturing process. In addition, our products offer
excellent design and finishes.
Solar Innova has a wide range of photovoltaic solar panels that cover all market needs both feeding operation as
isolated facilities. Besides offering panels that develop, manufacture and market, we give you and your company
the opportunity to advise you on everything you may require, through our engineering department.
The effectiveness and excellence in all our manufacturing processes are the main guarantee that ensures the
highest quality solar modules Innova.
Our production factory (certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001) meets stringent quality
requirements that our organization has set: full supervision in each individual phase of the production process.

The CE or European Conformity is a European brand for certain groups of services or industrial products. It relies on
the directive 93/68/EEC, 2002/95/EC, 2004/108/EC and 2006/95/EC. It was established by the European
Community and the testimony by the manufacturer that the product meets the minimum legal requirements and
technical security of the Member States of the European Union.

All our panels are manufactured under strict quality control and classification. Certificates IEC 61215 and IEC 61730
and characterization reports made in testing laboratories based on these standards, certify that all of our panels
successfully pass the tests that have been and are suitable for use in any type of installation.

The MCS (The Microgeneration Certification Scheme) certification is a system of EN45011, which certifies the Solar
Innova PV modules for use in photovoltaic systems in the UK.
The MCS is a set of internationally recognized quality assurance demonstrating the quality and reliability of products
certified to exacting standards.
The MCS certificate involves evaluation of products, manufacturing processes, materials, procedures and staff
training. It is also a requirement to market photovoltaic market in the UK within the program of government
financial support.
Standard UL 1703 refers photovoltaic panels that meet the National Electrical Code (NEC) and the National Fire
Prevention Association (NFPA) in the United States of America.
The American National Standards Institute ANSI/UL 1703 covers North American requirements for the design and
testing of PV modules on the rating of the safe electrical and mechanical operation throughout their expected
lifetime. The tests also demonstrate that the efficiency of the panels is tested and confirmed to reach 90 % or more
of the power indicated by the manufacturer.
A photovoltaic module is recyclable day today to 80% by an adequate treatment in conscious recover raw materials,
thus contributing to saving natural resources.
Most of the materials that make up a photovoltaic module can be recovered and reused at the end of life of
modules, reducing significantly the amounts destined to become waste.
Solar Innova panels are within the regulatory requirements of toxicity based on Toxicity Characteristic Leaching
Procedure (TCLP) testing and are not considered hazardous waste.
Solar Innova has obtained in its factory a multitude of distinctive quality independent standardization bodies and
control, demonstrating continued compliance with high standards of safety and quality in their products.
Outstanding quality, reliability above average and superior performance distinguish the Innova Solar modules. For
this to continue to keep well, the modules are regularly a series of thorough tests and trials not only in the R & D
and factory quality, but also through independent certification institutes.
In Solar Innova, production efficiency and supreme quality contribute decisively to the high degree of international
competitiveness.
Manufacturing defects: 12 years
Performance:
Minimal Rated Power (%/Years)
90 % at 10 years,
80 % at 25 years.
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Producing high-quality PV modules requires much precision in selecting all the materials individually. Our
commitment to precision goes beyond manufacturing right through to delivering the products to our customers. We
offer all the knowledge about our products to distributors, technicians and installers, with which we have close
cooperation for long-term sustainable growth. All of our products are manufactured on our own production facilities
and are subject to the highest quality standards. In our own laboratory we test modules to ensure compliance with
all international standards and to ensure stable quality and performance of our products.
The strictest quality management is applied throughout the complete production sequence to a visual, microoptical, mechanical, and electrical final inspection continuously insuring the premium quality of photovoltaic panels.
Solar Innova guarantees you faultless module delivery and avoids drops in performance as a result of mechanical
damage through proper module packaging. All modules are manufactured on our own production facilities at our
headquarters and delivered from there to our worldwide subsidiaries. Solar Innova takes over the entire logistics to
the end customer thus guaranteeing the traceability of the modules. We monitor the production process and flow of
each module and ensuring the high quality of our modules.
Solar cells directly convert sunlight into direct current electrical energy and the generator are of
the module. The quality of cells directly influences the characteristics of a solar module is
therefore essential silicon composition used.
Solar Innova cells used exclusively highly efficient with minimal variations in the process of
optimizing the production reproducibility of the separation of cells. Is a determining factor for
the quality of the cell constant for stable profits. The high resistance multipliers and fill factors
used cells provide a good source of energy radiation especially low.
Each cell is checked, and classified electrically calibrated prior to interconnection to optimize the
behavior of the module.
Prismatic tempered glass with the following characteristics:
✔

Microprism surface structure.

✔

High transmissivity.

✔

Low reflectivity.

✔

Low iron.

Our PV modules are equipped with junction boxes for solar modules DIN V VDE V 0126-5 is used as an interface
between the solar cells and photovoltaic system.
Our boxes are sealed and are ready for the elements with degree of protection IP67, which provides the insulation
against moisture, inclement weather, dirt and ultraviolet radiation.
Inside are installed bypass diodes to protect the PV modules if they are under shade.

Our PV modules are equipped with connectors and sockets MC-T4 100 % compatible with the connectors and
sockets used to connect electrical systems. Only MC-T4 connector or compatible and special solar cables may be
used to lengthen the cables connected to the module. These must meet the electrical requirements of the
interconnection design.

Solar Innova offers its products for maximum performance photovoltaic sure of a good quality product Over the
course of their lifespan, of 25 years or more, photovoltaic modules are subjected to severe environmental
conditions. Come hail, snow or heat, they need to continually deliver peak performance in order to achieve
maximum profits. In order to achieve this, the use of high-quality components is crucial. At Solar Innova we only
use the best materials and first-class, weatherproof components from certified suppliers and market leaders. At
Solar Innova each delivered component is checked intensively, ensuring long life and high yields.
All Solar Innova modules are characterized by a positive tolerance of 0/+5 Wp of rated power, which guarantees
high energy yield over the life, and resistance to the return current, which minimizes material needs
Interconnection and time.
This quality standard is implemented by Solar Innova cell use grade "A" of high efficiency.

The ideal conditions for a photovoltaic system is blue sky and sunshine. Unfortunately for solar these are not the
most common conditions. About two-thirds of the average annual radiation is in the range of weak light. Weak light
describes the intensity of radiation that is considerably lower than 1000 W/m². Of course, a photovoltaic system
produces electricity anyhow, however the current yield decreases. Solar Innova modules have superior weaklight
performance with an above average efficiency, generating you extra yeild in these conditions.
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Each solar cell loses performance when being exposed to the sun. Solar Innova modules are characterized by a
very low degradation securing you a permanently stable yield. The use of high-quality raw materials ensures the
low degradation of the nominal power of our modules, particularly at the beginning of the operating life. For this
reason, we can offer a 25 year linear performance guarantee. In the first year, Solar Innova guarantees a
performance of at least 97 % of the nominal power. In the following 24 years, Solar Innova guarantees a
maximum performance reduction of 0.7 % of the nominal power per year. With this performance bond, Solar
Innova guarantees quality and performance from its own production and provides you with security in your
investment.
Our modules require no or very little maintenance due to its own configuration: no moving parts and cells and their
internal connections are encapsulated in several layers of protective material.
You should make a general inspection 1 or 2 times a year to ensure that the connections between panels are tight
and free of corrosion.
In most cases, the action of rain eliminates the need for cleaning of the modules, but if necessary, simply using
water and a mild detergent.
An innovative and eco-friendly step in manufacturing has enabled Solar Innova ignore all the lead normally
required in the welding process, which has significantly reduced the lead content in the module.
The result is an even more respectful of the environment with the same performance and reliability product.
All these features help our modules to achieve the environmental objectives for residential users, businesses and
governments looking to reduce their carbon footprint and save on energy costs.
As part of the commitment of Solar Innova with the environment, we are not only making modules even more
respectful of the environment, but we are also implementing best practices information integrating sustainability
into our operations.

With a special electro-luminescence test, a type of X-ray, Solar Innova ensures 100 % cell quality. By examining all
cells and finished laminates for any internal damage, micro-cracks, hot spots, soldering errors and other
imperfections, which are not visible to the naked eye, are eliminated.

In photovoltaics, the hot-spot effect refers to an overheating of a specific area of a solar module which can result in
a fire in extreme cases. Solar Innova executes a 100 % test of all cells by applying a reverse current. This specially
developed and defined procedure, allows us to identify potentially defective hot-spot cells and reducing the risk of
incidents occuring.

Conventional solar systems inherently have differences in voltage between the system framework and solar cells.
These differences can lead to unwanted leakage currents which reduce the capacity of the cells and can cause a
loss of yield of 20 % or more. This effect is called Potential-Induced Degradation (PID). The use of high-quality
encapsulation materials and state-of-the-art plant technology at Solar Innova ensures a consistent production of
PID-resistant modules.
Excessive snow pressure is actually one of the most important damage categories for photovoltaic systems,
alongside storm damage and damage due to theft, overvoltage, hail or fire. The problem: Especially on sloping
roofs, the snow load on photovoltaic systems is unevenly distributed. In fact, the snow slides down to the bottom
part of the module frame, causing extreme loads on the modules and mounting parts here. The consequence: “This
causes an increased occurrence of serious damage especially to the frame and glass surfaces of the modules – and
not just in mountainous regions, but also in flat areas”.

All our photovoltaic modules have been tested to meet Class C fire resistance and eligible for installation on roofs
Class A, as determined by UL Standard 1703.

To eliminate premature fatigue and deformation of the material, our products are regularly tested to assess their
weather resistance in wet and cold conditions and extreme temperature changes.
Solar Innova pv modules have been tested for resistance to different temperatures to test their endurance and
proper operation in temperature ranges from -40 to +85º C.
Generating electricity using solar PV panels does not produce greenhouse gases directly. But emissions are
associated with other parts of the panels life cycle: manufacturing and transporting them, for example.
The main components of solar PV panels are made from crystalline silicon. Manufacturing these components is an
energy-intensive process that represents a high percentage of the total energy used to make solar panels. The
exact carbon footprint of any particular solar panel depends on many factors, including the source of the materials,
the distance they have to be transported and the energy source used by the manufacturing plants.
The carbon footprint of a solar photovoltaic (PV) panel (the average level of greenhouse gas emissions it is
responsible for over its lifetime) is about 72 grams of carbon dioxide-equivalent per kilowatt-hour of electricity
generated (gCO2e/kWh).
In Solar Innova we optimized all these concepts to minimize the carbon footprint of our products.
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MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY

Wszystkie nasze moduły fotowoltaiczne produkowane są w środowisku ISO 9001, ISO 14001 i
OHSAS 18001.

Wszystkie nasze moduły fotowoltaiczne są zaprojektowane, wyprodukowane i dopuszczone do
użytku w środowisku Unii Europejskiej z oznakowaniem CE.

Wszystkie nasze moduły fotowoltaiczne są projektowane i produkowane zgodnie z normą
IEC/EN 61215 i spełniają normy bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych IEC/EN 61730
Klasa A (klasa II).

Wszystkie nasze moduły PV są projektowane i produkowane zgodnie z zasadami MCS 010-1.2 i
MCS 005-2.3.

Wszystkie nasze moduły PV są projektowane i produkowane zgodnie z ANSI/UL 1703.

Aby spełnić te międzynarodowe standardy, stosowano wysokiej jakości materiały i trwałość.
Ponadto firma Solar Innova przeprowadziła szereg rygorystycznych kontroli jakości na każdym
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etapie procesu produkcyjnego i ostatecznej kontroli produkcji wszystkich produkowanych
modułów.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2006/95/WE Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
- PN-EN 1863-1, Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowowapniowo-krzemianowe. Definicje i opis.
- PN-EN 1863-2, Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowowapniowo-krzemianowe. Ocena zgodności / zgodność wyrobu z normą.
- PN-EN 12150-1, Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło
sodowo-wapniowo-krzemianowe. Definicje i opis.
- PN-EN 12150-2, Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło
sodowo-wapniowo-krzemianowe. Ocena zgodności wyrobu z normą.
- PN-EN 12543-1, Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło
warstwowe. Definicje i opis części składowych.
- PN-EN 12543-2, Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło
warstwowe. Bezpieczne szkło warstwowe.
- PN-EN 12543-3, Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło
warstwowe. Szkło warstwowe.
- PN-EN 12543-4, Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło
warstwowe. Metody badań odporności.
- PN-EN 12543-5, Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło
warstwowe. Wymiary i wykończenie obrzeża.
- PN-EN 12543-6, Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło
warstwowe. Wygląd.
- PN-EN 12600, Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i
klasyfikacja szkła płaskiego.
- PN-EN 14449, Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe.
Ocena zgodności / zgodność wyrobu z normą.
- EN 50380, Karta katalogowa i tabliczka informacji karcie Moduły fotowoltaiczne
Określa i informacji na tabliczce znamionowej dla non-koncentrujących modułów
fotowoltaicznych.
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RECYKLINGU
Solar Innova, kontynuując program ciągłej poprawy i efektywności pod względem jakości i
środowiska, jest zaangażowany w recykling modułów fotowoltaicznych.
Solar Innova i idzie o krok dalej w świadomości kwestii związanych z ochroną środowiska,
dając produktowi pieczęć, która czyni go podwójnie zielonym i zapewnia klientom opłacalne
rozwiązanie dla tych modułów, które dobiegały końca.
Celem jest zbieranie i recykling modułów fotowoltaicznych po zakończeniu ich życia
zainstalowanych w krajach UE i EFTA.
Z Solar Innova zapewnia czystą, odnawialną energię dzięki najpotężniejszym zasobom
naturalnym, słońcu, ale chce zamknąć krąg i dać, poprzez recykling modułów, czyste miejsce
docelowe swoich modułów.
Moduły fotowoltaiczne zawierają materiały, które można odzyskać i ponownie wykorzystać,
zarówno nowe moduły PV, jak i inne nowe produkty. Recykling procesów przemysłowych
istnieje zarówno dla cienkich folii jak i krzemu dla modułów. Materiały takie jak szkło,
aluminium i wiele materiałów półprzewodnikowych są cenne podczas ich odzyskiwania.
Moduły Solar Innova mają żywotność 25 lat, wymagają minimalnej konserwacji i są niską
emisją CO2 do atmosfery, gdy nadejdą czas, by je wyrzucać zostaną zebrane do recyklingu.
Recykling nie tylko przynosi korzyści środowisku naturalnym poprzez redukcję ilości odpadów,
ale również pomaga zredukować ilość energii niezbędnej do zapewnienia surowców, a tym
samym kosztów i wpływu na środowisko produkcji modułów fotowoltaicznych.
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USŁUGI

Solar Innova składa się z zespołu wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych w
zakresie zaangażowania w energię odnawialną w zakresie wdrażania czystej energii, aby
umożliwić zrównoważony wzrost i lepszą przyszłość wszystkim, nie zapominając o uczciwym
zwrotie dla inwestorów i klientów.
Główną zaletą, jaką świadczą usługi Solar Innova, wynika z profesjonalnego i
specjalistycznego zarządzania, co pozwala uzyskać wyższe i bezpieczniejsze wyniki, zmniejszyć
ryzyko, optymalizować i usprawniać procesy, a przede wszystkim uniknąć kłopotów i obaw
wobec swoich klientów. Mają taką samą korzyść, jakąkolwiek firmę lub osobę o małej
inwestycji, będziesz mieć dostęp do inwestycji w energię odnawialną, niewyczerpane i czyste.
Solar Innova, urodzony z myślą o przyczynieniu się do bardziej zrównoważonej przyszłości.
Oszczędność energii jest pierwszym sposobem na zwalczanie zmian zachodzących na naszej
planecie.
Energia alternatywna, obecnie w pełni skonsolidowana jako realny sposób na zachowanie
środowiska, jest jedynym rozwiązaniem eliminującym zanieczyszczenie i CO2.
Świat potrzebuje systemów opartych na energii słonecznej z poprawą jakości i efektywności.
Jest to ostateczna odpowiedź na zmianę paradygmatu poprzez czystszą energię, trwałą i
ekonomiczną.
Oprócz myślenia o tym, jak produkować czystą energię, musimy nauczyć się racjonalnego
wykorzystywania energii jako priorytetu.
Pełna satysfakcja naszych klientów to nasze zaangażowanie, a on poświęcił sto procent
naszego czasu i wysiłku. Monitorujemy codzienne wyniki i jakość produktów i usług.
Mamy rygorystyczną wewnętrzną kontrolę jakości, aby zaoferować klientowi najlepszą obsługę.
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DEALERY

Chcemy mieć pewność, że Twoje doświadczenie słoneczne jest w pełni satysfakcjonujące.
Dlatego wybraliśmy wysoko wykwalifikowanych dealerów i instalatorów na całym świecie. Nasi
oficjalni dystrybutorzy i instalatorzy zapewnią Ci profesjonalną pracę instalacyjną i wysoką
jakość obsługi klienta.
Zgodnie z naszym zobowiązaniem do popierania istniejących wymagań jakościowych
opracowaliśmy Kartę Jakości dla sprzedawców i instalatorów, która definiuje szereg reguł
mających na celu zagwarantowanie najlepszej jakości usług właścicielom domów,
wybierających produkty Solar Innova. Po podpisaniu Karty Jakości, Oficjalnych Sprzedawców i
Instalatorów, udowodnimy, że dzielimy się tą samą wizją jakości jak nas i dbając o
zapewnienie swoim klientom lepszej obsługi.
Nasi oficjalni dystrybutorzy i instalatorzy poszli o krok dalej, sformalizowany podpisem listu
zaangażowania Solar Innova. Posiadanie produktów Solar Innova zainstalowanych przez
oficjalnego instalatora pozwala cieszyć się zaletami domowego systemu fotowoltaicznego z
całkowitym spokój.
Chcemy, aby energia słoneczna została uznana za główny wybór dla wytwarzania energii
elektrycznej i uważamy, że satysfakcja każdego z naszych klientów jest najlepszym sposobem
na osiągnięcie tego celu.
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MIĘDZYNARODOWE BIURO

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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