looking for the future

LUETTELOT
AURINKOPANEELIT
BIPV
RÄÄTÄLÖITYJÄ

INDEKSI
sivut
YHTIÖ .........................................................................................................................3
BIPV .........................................................................................................................4-7
Aurinkosähköä Integroitu ...............................................................................................4
Ehokas Arkkitehtuuri .....................................................................................................5
Tekniikka .....................................................................................................................6
Suunnittelu ..................................................................................................................7
AURINKOPANEELIT BIPV ........................................................................................... 8-28
Lasit ....................................................................................................................... 8-10
Lasit-Suunnittelu ......................................................................................................... 11
Lasit-Värit .................................................................................................................. 12
Solurakenne ............................................................................................................... 13
Aurinkokennot-Tyyppi .................................................................................................. 14
Aurinkokennot-Värit .................................................................................................... 15
Kytkentärasia ............................................................................................................. 16
Eristys ....................................................................................................................... 17
Formaatit ................................................................................................................... 18
Koot ja muodot ........................................................................................................... 19
Tyyppi .................................................................................................................. 20-24
Aurinkokerroin (G) ...................................................................................................... 25
Lämmönläpäisevyys (U) ............................................................................................... 26
Valonläpäisevyys (Lt)................................................................................................... 27
Tekniset Ominaisuudet................................................................................................. 28
TUKEE .................................................................................................................. 30-32
Lineaarinen Editointi Järjestelmä ................................................................................... 30
Pistekiinnike Järjestelmät ........................................................................................ 30-31
SOVELLUKSET ....................................................................................................... 32-42
Julkisivut .............................................................................................................. 32-33
Katojjen ..................................................................................................................... 34
Kattoikkunat ............................................................................................................... 35
Parvekke.................................................................................................................... 36
Kasvihuoneet .............................................................................................................. 37
Pysäköinti .................................................................................................................. 38
Akustiikkaräjähdys ...................................................................................................... 39
Pergolat ..................................................................................................................... 40
Räystäs ..................................................................................................................... 41
Maaperän ................................................................................................................... 42
Jalkakaytava .............................................................................................................. 43
LAATUA KOSKEVAT TAKUUT .................................................................................... 44-46
KANSAINVÄLISET TODISTUKSET .............................................................................. 47-49
Kierrätetty ................................................................................................................. 49
PALVELUT .................................................................................................................. 50
JÄLLEENMYYJÄT .......................................................................................................... 51
KANSAINVÄLISET TOIMIPISTEET ................................................................................... 52

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2/52

YHTIÖ

Solar Innova on maailmanlaajuinen yritys uusiutuvan energian alalla, pääasiassa Solar fiel,
sekä Aurinkosähkö ja Thermal Energy, jonka avulla asiakkaat voivat parantaa tehokkuutta tilat
ja energiaa ja vähentää ympäristövaikutuksia.
Teknologia on keskeinen rooli Solar Innova.
Kehitämme tuotteita kehittynyttä teknologiaa, joiden avulla voimme olla kilpailukykyisiä ja
kunnioittaa ympäristöä. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita palveluita
vastaamaan odotuksiin ja takaa täydellisen tyytyväinen.
Meillä on jakeluverkosto jatkuva kasvu, tarjota palvelua mahdollisimman laatua ja nopeutta.
Haluamme olla läsnä kaikilla alueilla, joilla on vaihtoehtoisten energialähteiden, jotka tarjoavat
lisäarvoa tuotteita ja palveluita, kuten:
√
√
√
√
√
√

Neuvoja
Kilpailukyky
Kestävyys
Ammattimaisuus
Palvelun laatu
Sertifioitu kansainvälisesti tunnustettu laboratoriot
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BIPV
AURINKOSÄHKÖÄ INTEGROITU
Aurinkomoduulien arkkitehtoninen integraatio, myös nimeltään "Solar Architecture" tai "BIPV"
(Rakennus-integroitu aurinkosähkö), määritellään asennuksen näiden aurinkosähkömoduulien
jotka pitävät kaksoistoiminto; energinen ja arkkitehtoninen (pinnoitus, kotelo tai varjostus) ja
korvaa perinteisen rakentavia elementtejä liian tai voi olla ainesosia elementtejä
arkkitehtonista koostumuksesta.
Solar Innova BIPV aurinkomoduulien linja on kehitetty ottaen huomioon insinöörien ja
arkkitehtien tarjota heille moduulien, jotka voidaan integroida toiminnallisesti ja esteettisesti
osaksi julkisivuihin ja kattoihin, joissa samanaikaisesti toimia arkkitehtoninen aineen ja
energian generaattori.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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EHOKAS ARKKITEHTUURI
Uusinta teknistä kehitystä aurinkosähkö sallivat nykyään mahdollista integroida
aurinkopaneeleista pinnoille ja rakennuselementit, johtaa uuteen aurinkosähkö sovellus, jota
kutsutaan BIPV (Rakennus-integroitu aurinkosähkö).
Aurinkosähköä aurinko lasi on innovatiivinen rakennusmateriaali
Täydellisesti integrointi aurinko aurinkokennojen lasi rakenne.

korkean

teknologian;

Korvaa perinteisen rakennusaineet; PV on integroitu tuotantojärjestelmä rakennuksissa,
puhtaan valta rakennukseen ja tuo tuotantokustannuksia vaihtoehtoja energiansa perinteisen
energian.
Aurinkosähkölaitteet on BIPV aloittaen suuri etu, että ne ovat nykyään uusiutuvan energian
sähköntuotannon soveltuu parhaiten kaupungeissa ja julkisissa tiloissa, kiitos sen hiljainen
ominaisuuksia tuotannon ja puhdas. Näiden oletusten ja harkitsee kasvava tietoisuus
ympäristöstä, tulevaisuus joka lupaa BIPV (Rakennus-integroitu aurinkosähkö) tilat on todella
lupaava.
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TEKNIIKKA
Solar Innova tekniikka näyttää viimeisin tekninen kehitys alalla aurinkosähkö integraatio, tämä
on tarkoitettu kattamaan kaikki asiakkaiden tarpeet ja tarjota räätälöidyn ratkaisun.
Vuonna aurinkosähkö alalla, BIPV järjestelmät luokitellaan täysin erilainen tavanomaisiin tilojaverkkoon (aurinkosähkön kasveja kannella ja maalla tai ilman auringon seuranta). Vaikka
joitain yhteisiä piirteitä, ne eroavat tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.
Tavanomaisissa aurinkosähkölaitteet on ajatus taloudellinen tuote, joka maksaa
pääomasijoittaja, se maksaa ja saa voiton jälkeen ajan. Kaikki tuotettu energia syötetään
sähköverkkoon ja ostamien apuohjelmia. Tämä raaka voima on epäilemättä totta tuki
asennuksen, mikä tekee siitä kannattava ja kannattava tuote.
Sen sijaan, että BIPV laitoksissa on muitakin arvoja, jotka ovat ensisijaisia taloudellista
suorituskykyä, kuten innovaatio, nykyaikaisuus, integrointi ympäristöä, estetiikkaa, jne.
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SUUNNITTELU
Solar Innova moduulit ovat mittatilaustyönä mukaan yksittäisen asiakkaan tiedot, tilaustyönä
olipa kyse muodon, värin ja ulkoasun. Toisin kuin tavallisissa aurinkomoduulien, nämä
moduulit voidaan suorittaa samat toiminnot kuin edellisessä kaikilla alueilla julkisivuja, ei vain
kansilla tai tasaisia pintoja.
Solar Innova julkisivut ja kattoikkunat tehokkaan energiantuotannon lisäksi minimoivat
aurinkosähköasennusten visuaalisen vaikutuksen integroimalla rakennuksen muotoiluun ja
tarjoamalla uusia esteettisiä mahdollisuuksia.
Solar Innova moduulit varmistetaan korkeimmat laatuvaatimukset kannalta turvallisuus,
mukavuus ja muotoilu.
Nämä avoimet aurinkomoduulien on kaksi merkittävää etua: päästää valoa ja integroitu
lasirakennuksessa. Järjestelmä koskee kaikkia rakentamiseen, soveltuu erityisesti kaupallisten,
asentamiseen tarvitaan aurinkosähkö ja aurinkoenergian uusiin rakennustyömailla.
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AURINKOPANEELIT BIPV
ETULASI
Edessä moduuli sisältää aurinko lasi korkea läpinäkyvyys, korkea läpäisykyky, alhainen
heijastavuus ja alhainen rautapitoisuus.
Lasi muodostaa etupää aurinkosähkö moduulin ja suojaa komponentteja lepää laminaatin
säältä ja mekaanista rasitusta.
Samalla se toimii tukena materiaali liikkuvan prosessissa.
Korkea läpäisevyys tehostaa aurinkokennojen ja on siten suora vaikutus tehon ja
suorituskyvyn lopullisen moduulin. Pieni rautapitoisuus koostumuksessa lasin ja antireflective
pinnoite vähentää imeytymistä säteilyenergian.
Heillä on hydrofobinen heijastamaton kerros, joka lisää valon imeytymistä ja vähentää pölyn
kertymistä pinnalle.
Ne saavutetaan erinomaisesti
esijännitys valmistajalle.

mekaanista

rasitusta

ja

lämpötilan muutokset

johtuvat

Tasolasi
Laminaatti lasi paistaminen on turvalasityypin joka pitää yhdessä särkyessään niin käytetään
yleensä silloin, kun on olemassa mahdollisuus ihmisen vaikutuksesta tai jos lasi voi pudota
pirstaleina. Siinä tapauksessa, rikkoutumisen, se pysyy paikallaan välikerros, tyypillisesti EVA
(Ethylenvinylacetat) tai PVB (polyvinyylibutyraali), kahden tai useamman lasikerroksesta.
Välikerros pitää lasikerrosten sidottu vaikka rikki, lujuus ja estää lasi särkyy suuriksi
kappaleiksi. Tämä tuottaa "hämähäkinverkko" halkeamia kuvio ominaisuus, kun vaikutus ei
riitä täysin Pierce lasia.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Kattoikkunat lasi ja auton tuulilasit tyypillisesti käyttävät tällaisia laminaatti / lasi leivontaan.
Maantieteellisillä alueilla edellyttävät rakennuksen vastustuskykyisiä hurrikaanit, sitä käytetään
usein tämäntyyppistä laminaatti / lasi paistaminen on ulkoa ikkunat, seinät ja ikkunat.
Välikerroksen EVA (Ethylenvinylacetat) tai PVB (polyvinyylibutyraali) antaa myös lasi on paljon
suurempi luokituksen osalta äänieristys, koska vaimennus, ja estää myös 99% saapuvasta UVsäteilyä.
Paksuus integroidun kiteiden
implantaatiokohdasta.

riippuvat

rakentamisen

sekä

lainsäädäntö

noudatettava

Lasin paksuus voidaan valita alueella 2,5-10 mm.
Float karkaistu lasi
Float lasi on lasilevy valmistama kelluva sulan kerroksen lasi sulaa tinaa. Tämä menetelmä
antaa lasin tasainen paksuus ja erittäin tasainen pinta, joten lasi on yleisimmin käytetty
rakentamisessa.
Se on avoin ja tarjoaa korkean näkyvän valon läpäisykyky ja alhainen ultraviolettisäteilyä.
Karkaistua turvalasia ESG
Esijännitysyksikkö kuuma ESG karkaistu lasi on korkea mekaaninen lujuus, joka omaisuus
saadaan lämpökäsittelyn valmistusprosessin.
Mikäli rikkomalla lasi hajoaa paljon pieniä paloja ilman teräviä reunoja.
Laminoitu turvalasi VSG
Karkaistua lasia VSG on suuri mekaaninen lujuus, joka omaisuus saadaan lämpökäsittelyn
valmistusprosessin.
Se on erittäin kestävä rikkoutumista. Mikäli rikkomalla lasi hajoaa paljon pieniä paloja ilman
teräviä reunoja, ja jää kiinni levyn.
Matala emissiivisyys kerros
Se on kerros hiukkasia suihkutettiin oksidien ja jalometalleja, pääasiassa hopea, toisella
puolella lasia, jotka antavat erityisen heijastusominaisuudet säilyttää väritön ulkonäkö.
Matalaemissiokykyisiin lasit tulisi aina käyttää eristyslasisaumausaineiden Unit (UVA) ja
käsiteltiin kasvonsa kosketuksiin ilman hapettuu nopeasti, huononee sitä sekä fyysistä ja
esteettiset ominaisuudet.
Tämä matalaemissiokykyisiin pinnoite mahdollistaa useimmat auringon lyhytaaltoisen auringon
säteilyä läpäisee lasin taas heijastaa suurimman osan pitkäaaltoisen säteilyn ne tuottavat
muiden lähteiden, lämmitysjärjestelmät, säilyttäen tämä joten lämmön sisällä ympäristöissä.
Sitä suositellaan kylmässä paikassa, missä se on tarpeen maksimoida lämpö ulkopuolella, joka
tulee auringosta ja saada mahdollisimman käyttö luonnonvaloa.
Yksi sen tärkeimmistä sovelluksista on lasite kotelo, jossa useimmissa tapauksissa, väritön
läpinäkyvä lasitteet käytetään. Kun käytetään eristyslasilevyille koostuvat ulomman
auringonsuojalaseja lasia, värillistä tai heijastavaa myös parantaa suorituskykyä
auringonsuojalasit noin 15%
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- Arvo lämmönsiirto yksiköille, ilmakammion 12 mm leveä, normaali lasi, on K=2,8
W/m2K ja alhainen emissiviteetti lasi K=1,8 W/m2K.
- Sitä käytetään
lämpöeristystä.

yksinomaan

sisempi

lasi

Eristyslasilevyjen

35%

parantaa

- Se auttaa myös vähentää taakkaa, sillä auringon säteily kautta saapuvien eristyslasin.
- Jos lasi on karkaistu vähäpäästöinen, se säilyttää samat ominaisuudet kuin karkaistua
lasia ilman matalaemissiokykyisiin hoitoa vaikuttaa niiden ominaisuuksiin.
- Jos matalaemissiokykyisiin lasi on laminoitu, se säilyttää samat ominaisuudet kuin lasi
laminaatti ilman matalaemissiokykyisiin hoitoa vaikuttaa niiden ominaisuuksiin
Riippuen tarpeisiin kahden eristys alhainen emissiivisen lasi:
- Erittäin kylmässä käsiteltyä lasia sijoitetaan rakennuksen erityistä kasvot
ilmakammion Kaksoislasit. Siten säteilyn pitkän aallonpituuden (lämmityksestä, esimerkiksi)
heijastuu lasitus, palaavat sisäänpäin ja vähentää energiahäviöitä. Seuraavassa taulukossa
voidaan nähdä "U" -arvo parantunut huomattavasti verrattuna perinteisiin lasien.
- Lämpimässä alueilla, käsiteltyä lasia sijoitetaan ulkopuolelle rakennuksen, jossa
käsitelty puoli ilmakammion Kaksoislasit. Tällä tavoin saadaan aikaan vähentämällä energian
siirto auringon (lämpö) huoneeseen, vähentää ilmastointi kustannuksia, ilmastointi jne.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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LASI-SUUNNITTELU
Heijastamaton

Voimme muokata ja suunnittelumalleja taka lasilevy täyttämään eri arkkitehtonisia tyylejä ja
läpinäkyvyyttä.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

11/52

LASI-VÄRIT
Värit saadaan käyttämällä värillisiä laseja tai käyttäen läpikuultavia lasit, joissa on värillinen
kapselointi.
KUVA

NIMI
Puhdas
keltainen
(tai lähes
puhdasta)
Puhdas
ORANSSI
(tai lähes
puhdasta)
Puhdas
punainen
(tai lähes
puhdasta)

HEKSADESIMAALI

RGB DECIMAL

#ffff00

R: 255
G: 255
B: 0

#ff9900

R: 255
G: 153
B: 0

#ff0000

R: 255
G: 0
B: 0

Erittäin
pehmeä
limenvihreä

#a7e7a2

R: 167
G: 231
B: 162

Kohtalainen
limenvihreä

#5ec35c

R: 94
G: 195
B: 92

Kohtalainen
tumma
limenvihreä

#428940

R: 66
G: 137
B: 64

Sininen
vaaleanharmaa

#d1e4ef

R: 209
G: 228
B: 239

Sininen
erittäin
pehmeä

#9ac5db

R: 154
G: 197
B: 219

Sininen
pehmeä

#5a8bdb

R: 90
G: 139
B: 219

Tummansininen
kohtalainen

#456aa8

R: 69
G: 106
B: 168

Violetti
kohtalainen
tumma

#a83fa3

R: 168
G: 63
B: 163

Musta

#000000

R: 0
G: 0
B: 0

Valkoinen

#ffffff

R: 255
G: 255
B: 255

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

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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SOLURAKENNE
Valintaan korkealaatuisia kiteet ovat saatavilla koot, muodot ja mallit vaihtelivat: lasin/Tedlar
yhdistelmä varustettuja malleja eristyslasin tai äänieristetty lasi.
Solu on läpinäkymätön lasi mutta niissä on aukkoja niiden välillä, jotka mahdollistavat
paikallisen valoa vuotaa, valon määrä kulkee läpi moduulin riippuu erottamista solujen ja
niiden järjestely.
Tämän tyyppinen moduulien on mahdollista tunnistaa solut, joten ne soveltuvat paikkoihin,
joissa cosmesis hyväksyä tämän tyyppistä järjestelyä.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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AURINKOKENNOT-TYYPPI
Viimeinen näkökohta moduuli on suoraan verrannollinen soluihin käytetään toteutumista. Laaja
valikoima värejä ja muotoja solujen mahdollistaa suuren vapauden arkkitehtien yksittäisten
rakennuksen suunnittelu.
Solar Innova moduuli täyttää toiminnalliset ja esteettiset maalit tavanomaisella lasitus koska
ne vaadi huoltoa.
Yksilöllisiä irti jokainen projekti, Solar Innova on laajin solujen erilaisten rakenteiden, kokoja,
värejä ja tehokkuutta.
Valinta ja jakelu aurinkokennojen on joustava ja on tehdä asiakkaan tilauksen. Ne on
mittatilaustyönä mukaan asiakkaan tilauksen ja mukautuva monenlaisia teknisiä
spesifikaatioita.
Suunnittelun sähköiset ominaisuudet moduulin tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Nämä
ominaisuudet riippuvat pohjimmiltaan tyypistä aurinkokennojen saatavilla, määrä, jakeluun ja
yhteenliittämistä.

BIFACIAL YKSIKITEINEN 125 MM/5”
VÄRI: Musta
KUVAUS: Bifacial aurinkokenno, joka mahdollistaa tehokkaan käytön
etu- ja taka-moduulin sähkön tuottamiseen. Se esiintyy 10%: sta 50%
enemmän energiaa verrattuna samaan moduuli koko integroitumista
arkkitehtuuriin toisella puolella. Se sopii käytettäväksi pysty- laitteistot
ja äänieristys.
YKSIKITEINEN 125 MM/5”
VÄRI: Musta
KUVAUS: On yhtenäinen väri, se sopii esteettinen arkkitehtuurin
suunnitteluun.
YKSIKITEINEN 156 MM/6”
VÄRI: Musta
KUVAUS: On yhtenäinen väri, se sopii esteettinen arkkitehtuurin
suunnitteluun.

MONIKITEISIÄ 125 MM/5”
VÄRI: Tummansininen
KUVAUS: Se tarjoaa erityisen näkökulman rakennukseen ja sopii
täydellisesti arkkitehtisuunnittelun estetiikkaan.

MONIKITEISIÄ 156 MM/6”
VÄRI: Tummansininen
KUVAUS: Se tarjoaa erityisen näkökulman rakennukseen ja sopii
täydellisesti arkkitehtisuunnittelun estetiikkaan.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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AURINKOKENNOT-VÄRIT
Valinta värit BIPV moduulit on erittäin tärkeä tekijä arkkitehtonisen suunnittelun.
Tarjoamme erilaisia värejä meidän kaksinkertaiset ikkunat BIPV moduuleja. Vaaleampaa ovat
soluja, joilla on alhaisempi hyötysuhde.
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KYTKENTÄRASIA
Sähkökytkennät Moduulin voi tapahtua laatikko (t) tai toiselle taka liitännät. Kaikissa
tapauksissa tarvittavat diodit on sisällytetty suojaamaan soluja ylikuumenemiselta. Nämä
diodit periaatteessa ovat sijoitettu laminaatin saadakseen joustavuuden sijainnin reunan
liitettäessä mennä sisälle tahansa verkkoon sijoitetaan tavanomaisissa rakennejärjestelmiä.
Kytkentärasia ominaisuuksia on anti-aging, UV kestävyys ja sähköinen vastus jopa 1000
volttia. Se on IP65 ja käyttölämpötila -40 + 85º C.
Mukaan kunto tehomoduulin ja soveltaminen hankkeen
vaatimuksia, voit asentaa eri malleja liitäntärasioissa.

suunnitteluun

ja

esteettisiä

Jos asennetaan kehyksen setti tai semiexpuestos runko, kytkentärasia asennetaan reunaan
moduulin.
Jos tämä on piilotettu laatikko voidaan asentaa takana moduulin on tarpeen.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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ERISTYS
Täyttämällä kammio inerttikaasulla eristyslaseissa on optimoida tuotteen toimintoja verrattuna
standardi järjestelmän ilmakammioiden jo niin:
- Parempi lämpöeristys, jolla kaasut käytetty alempi lämmönjohtavuus kuin ilmaa.
- Parempi äänieristys, kuten valitsemalla sopivat määrän ja laadun kaasuseoksen ja
sopivalla asennusjärjestelmä, parannettu äänieristys saavutettavissa on noin 3 dB.
- Suojan metallikerros energian lasia täyteaineena, toisin kuin ilmaa, suoritetaan
kaasuja tai kaasuseoksia kemiallisesti puhdas, on myös suojaava tehtävä lasin päällystetty
metallikerrosta.
Argonkaasun täyttämiseen Eristyslasialalla täyttää seuraavat kriteerit:
- Se on väritön ja myrkytöntä ja pysyvät muuttumattomina lämpötilakäyttöalueesta
joka on alle lasitus.
- Se esittelee vakautta ja kemiallinen yhteensopivuus eri komponenttien eristyslasi,
johtuen eri alojen soveltamista eristävän lasituksen. Argon (jalokaasu) täyttää tämän
vaikutuksen joilla on suojaava tehtävä. Lisäksi jotta vältettäisiin reaktioita välit profiilit,
kuivausaine tai massaa.
- Se esittelee riittävän diffusoitumisnopeutta koska läpäisyä järjestelmä riippuu lähinnä
kahdesta tekijästä: diffuusionopeutta tiivistysaineen ja kaasun liukoisuus orgaanisiin
yhdisteisiin.

1 KAMERA (Ilma/Kaasu)

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

2 KAMERAT (Ilma/Kaasu)
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FORMAATIT
Solar Innova tarjoaa laajan valikoiman
kolmikulmainen, puolisuunnikkaan tai muita.

muodoissa:

suorakulmainen,

neliö,

pyöreä,

Sen lisäksi, että erilaisia yhteisiä formaatteja voidaan tehdä erityisiä muotoja, jolloin toteutus
rakennusten erittäin hienostunut muotoilu.
Standardi koostumus aurinkosähkö moduuli on seuraava:
- Edessä: lasi extra-valkoinen karkaistu kiillotettu reuna.
- Encapsulant: EVA tai PVB.
- Aurinkokennojen.
- Encapsulant: EVA tai PVB.
- Takana: väritön karkaistua turvalasia kiillotettu reuna.
Nämä aurinkomoduulien soveltuvat asennettaviksi missä tahansa tavanomaisessa
julkisivujärjestelmän, mikä vahvistamisesta neljällä sivulla kuin napit kiinnityskohta
järjestelmiä.
Mahdollisia pinnat ovat myös useita moduuli:
- Silkkipaino arkkitehtonisen suunnittelun takana, edessä tai molemmat lasista.
- Erikokoisia etu- ja takalasi mukaan arkkitehtonisia vaatimuksia.
- Läpikuultavuus moduuli mukaan verran suojakerroin ja valonläpäisyn tarvita. Voit
pelata etäisyys solujen ja viimeistely tai tyypin takaisin lasia.
- Värillinen tausta moduuli, matta tai vertaus happo, jne. Molemmat kapseloitu (EVA tai
PVB) on läpikuultava väri melko läpinäkymätön emalipinnoitettu voi saavuttaa
erilaisia vaikutuksia alareunassa moduulin.
- Eri solut, yksi- tai monikiteisinä, joka tarjoaa mielenkiintoisia arkkitehtonisen
suunnittelun vaihtoehdot.
- Muotoilu lasi paremman termisen käyttäytymisen.
- Suunnittele ja mahdollisuus äänieristys.
- Suunnittelu parantaa suorituskykyä alueilla raskaan sääolosuhteissa.
Mukaan järjestelmän kokoonpano tarvita tarvittava mekaaninen käsittely
esimerkiksi asianmukaisia reikiä asennusta varten, joissa on napit järjestelmään.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

suoritetaan
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KOOT JA MUODOT
Solar Innova tarjoaa laajan valikoiman eri kokoja:
- Pienin mitat ovat 180 x 180 mm.
- Suurin mitat suorakulmainen moduulit ovat 4500 x 2500 mm.
- Under asennusjärjestelmä tarvitaan tarvittava mekaaninen käsittely suoritetaan
esimerkiksi sopivan reiät kiinnittämistä varten, jossa on napit järjestelmään.

Solar Innova tarjoaa laajan valikoiman
kolmiomainen, puolisuunnikkaan tai muita.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

muotoja:

suorakulmainen,

neliö,

pyöreä,
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TYYPPI
LASI/LASI
Aurinkomoduulien BIPV lasi/lasi on muodostettu kaksi karkaistua lasilevyä optimipisteessä
välillä aurinkokennoja päästämällä valoa ennalta määrätyn etäisyyden kunkin solut on
kapseloitu.
Standardin EN 14449:2005 voidaan kutsua "laminoitu turvalasi".
Kapselointimateriaali voi olla EVA (Ethylenvinylacetat) tai PVB (polyvinyylibutyraali) materiaalia
käytetään perinteisesti VSG sen edut lujuus ja sitkeys.
Komponentit:
- Lasi
- EVA tai PVB
- Aurinkokennojen
- EVA tai PVB
- Lasi
* EVA tai PVB (valinnainen)
* Lasi (valinnainen)

Tyyppi 1 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tyyppi 2 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tyyppi 3 (Ug = 5 Wm2K)

Tyyppi 4 (Ug = 5 Wm2K)

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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LASI/LASI/LÄMMÖNERISTYS
Aurinkosähköä moduulit lämpöeristetty on suunniteltu käytettäväksi ulko rakennusten.
Heillä on läpikuultavaa lasia lasi järjestely, joka muodostuu yksi- tai monikiteisinä soluja,
joiden rakenne karkaistua lasia ja kapseloitu EVA (Ethylenvinylacetat) tai PVB
(Polyvinyylibutyraali).
Edessä koostuu erittäin läpinäkyvää lasia, joka takaa korkean pass valo.
Väliosa koostuu kammiosta, joka on täytetty inertillä kaasulla, joka tarjoaa korkean
lämmöneristyksen.
Selkä koostuu eristysmateriaalikerroksella lasia yhdessä "karkaistu" turvalasia ja myös kerros
alhaisen lämmönsiirto.
Komponentit:
- Lasi
- EVA tai PVB
- Aurinkokennojen
- EVA tai PVB
- Lasi
- Kaasukammio Air tai Argon
- Lasi
* EVA tai PVB (valinnainen)
* Glass (valinnainen)
Tyyppi 1 (Ug = 1 Wm2K)

Tyyppi 2 (Ug = 1 Wm2K)

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tyyppi 3 (Ug = 0,9 Wm2K)

Tyyppi 4 (Ug = 0,9 Wm2K)

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

22/52

LASI/LASI/ÄÄNIERISTYS
Aurinkosähköä moduulit lämpöeristetty on suunniteltu käytettäväksi ulko rakennusten.
Heillä on läpikuultavaa lasia lasi järjestely, joka muodostuu yksi- tai monikiteisinä soluja,
joiden rakenne karkaistua lasia ja kapseloitu EVA (Ethylenvinylacetat) tai PVB
(Polyvinyylibutyraali).
Edessä koostuu erittäin läpinäkyvää lasia, joka takaa korkean pass valo.
Väliosa koostuu kahdesta kammiosta, joka on täytetty inertillä kaasulla, jotka tarjoavat hyvän
äänieristyksen.
Selkä koostuu eristysmateriaalikerroksella lasia yhdessä "karkaistu" turvalasia ja myös kaksi
kerrosta pieni voimansiirron ja ääni.
Soveltuu seinissä ja julkisivuissa tarpeiden äänieristykseen. Äänen absorption liittyy paksuus
lasilevyn, on alueella 38-40 dB, ja jopa suurempi.
Suojelemiseksi seinien siirtyä etelästä pohjoiseen moduuleita voi koostua bifacial soluja, jotka
muuntavat valon sähköksi molemmin puolin, paranemisen energia järjestelmän.
Komponentit:
- Lasi
- EVA tai PVB
- Aurinkokennojen
- EVA tai PVB
- Lasi
- Kaasukammio Air tai Argon
- Lasi
- Kaasukammio Air tai Argon
- Lasi
* EVA tai PVB (valinnainen)
* Lasi (valinnainen)
Tyyppi 1 (Ug = 0,8 Wm2K)

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tyyppi 2 (Ug = 0,8 Wm2K)

Tyyppi 3 (Ug = 0,7 Wm2K)

Tyyppi 4 (Ug = 0,7 Wm2K)

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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AURINKOKERROIN (G)
Aurinko-tekijä kertoo, mikä prosenttiosuus kaikista auringon säteilystä (300-2500 nm) voidaan
käyttää energiana lasin takana.
Kun määrittää lämmönläpäisykerroin julkisivun yksi parametreistä pidettävä on auringon tekijä
tavanomainen ilmaantuvuus puoliläpinäkyvällä osat (yleensä ikkunat ja kattoikkunat).
Tämä parametri määritellään suhde kokonaisenergian tiloihin saapuvien lasin läpi ja
kokonaisenergia tapaus sen ulkopinnalla kohtisuorassa.
Tuleva paikallinen kokonaisenergia lasin läpi on summa lähetetty teho ja energia imeytyy lasin
ja lähetetään sitten paikallisessa konvektion.

Aurinkokerroin (g): (B+C)/A
A: 100% of aurinkoenergia virtaus
B: % aurinkoenergian vuo siirtyy suoraan rakennukseen
C: % aurinkoenergian vuo lasin absorboima ja lähettää rakennukseen
D: % aurinkoenergian vuo heijastuu törmää lasille
E: % aurinkoenergian vuo lasin absorboima ja lähetetään rakennuksen ulkopuolella
Sitä edustaa kirjaimella "g" ja sen arvo on välillä 0 ja 1. laskentamenetelmä kuvaillaan
standardin ISO 15099:2003 -standardin mukaisesti.
Kun auringon säteily osuu lasille, osa siitä heijastuu ulkopuolelta, toinen osa menee suoraan
sisätilaan ja loput itse imeytyy lasia, josta 2/3 osaa säteilytetään ulkopuolelle ja loput 1/3
menee suljettuun koteloon.
Alempi aurinko tekijä suurempi osa aurinkoenergia heijastuu ulkopuolelta lasi johtaa
vähenemiseen energiantarve jäähdytykseen. Kiteet, jotka ovat alhaisemmat aurinkotekijä
arvoja kutsutaan alhainen emissiviteetti.
Kiteet, joiden aurinkokeräimen alemmat arvot ovat ns. Matalaa emissiota.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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LÄMMÖNSIIRTOKERROIN (U)
Lasikotelon
lämpöeristys
riippuu
paksuudesta, jolla niitä käytetään.
Lämmönsiirron
kerroin
rakennuselementissä.

"U"

komponenttimateriaalien
on

mittayksikkö

lämmönjohtavuudesta

lämpöhäviön

ja

määrittämiseksi

Ilmaisee lämmön määrä kulkee läpi neliön rakennuselementin sekunnissa lämpötilaero on 1°
C: n välillä sisäisen ja ulkoisen ilman.
Mitä pienempi arvo on, sitä suurempi lämpöeristys.
Lasin lämmönjohtavuus (lambda) on 1,05 W/mK.
6 mm: n paksuisen läpinäkyvän
lämmönläpäisevyys K=1/R. W/m2K.

lasin

lämmönkestävyys

on

R=0,19

mK/W

ja

Annetaan kertoimien pintavastus ilmaa lasin kohtaat kotiäidit arvo K 4 mm: n lasin K=5,70
W/m2K saadaan.
Aikana talviyönä U-arvot lasketaan käyttäen seuraavia olosuhteita:
- Ilman lämpötila ulkopuolella -17,8º C (0º F).
- Sisäinen lämpötila 21º C (70º F).
- Ilmannopeus ulkopuolella 6,7 m/s (15 mph).
- Ilmannopeus sisällä 0 m/s (0 mph).
- Aurinko intensiteetti 0 W/m2 (0 BTU/h/neliö jalka).
Aikana kesäpäivänä U-arvot lasketaan käyttäen seuraavia olosuhteita:
- Ilman lämpötila ulkopuolella 32º C (89º F).
- Sisäinen lämpötila 24º C (75º F).
- Ilmannopeus ulkopuolella 3,4 m/s (7,5 mph).
- Ilmannopeus sisällä 0 m/s (0 mph).
- Aurinko intensiteetti 783 W/m2 (248 BTU/h/neliö jalka).
Paras resurssi lasitetun pinnan lämpöeristyksen parantamiseksi on käyttää eristyslasiyksiköitä,
jotka koostuvat kahdesta lasista, jotka on erotettu toisistaan ilmakammion tai muun kaasun
(argonkaasu) kuivalla ja tiiviällä tavalla, mikä parantaa sitä lämpöeristystä.
K-arvo on eristävä kammio moduuli 12 mm leveys on 2,80
W/mK, kamera 9 mm on 3 W/m2K ja kammio 6 mm 3,20
W/m2K. Käyttämällä lasi alhainen emission moduulin vähentää
lämmönläpäisyvastus K 1,8 W/m2K.
Mitä pienempi on kerroin K, sitä suurempi kyky hidastaa
lämmön virtausta väliseinien välillä, jotka erottavat lasitetun
pinnan. Hyvä lämmöneristys ehkäisee kosteuden tiivistymistä
lasille ja eliminoi tunne "kylmä seinä" pinnallaan talvella.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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VALONLÄPÄISEVYYS (LT)
Se ilmaisee, mikä prosentti auringon säteilystä näkyvän valon alueella (380-780 nm) kulkee
suoraan lasin läpi.
Tehomoduuli mukainen haluttu läpäisevyys on:

Valonläpäisevyys - Voima
Moduulin teho kasvaa valonläpäisevyyden vähentyessä.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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TEKNISET OMINAISUUDET
LÄMPÖTILARIIPPUVUUS YKSIKITEINEN
Oikosulkuvirta lämpötilakerroin α (Isc)
%/º C
Tyhjäkäyntijännite lämpötilakerroin β (Voc)
%/º C
Maksimiteho lämpötilakerroin γ (Pmpp)
%/º C
Maksimiteho sähkövirta lämpötilakerroin (Impp)
%/º C
Maksimiteho tehojännite lämpötilakerroin (Vmpp)
%/º C
Lämpötila (normaali käyttö)
ºC

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

LÄMPÖTILARIIPPUVUUS MONIKITEISIÄ
Oikosulkuvirta lämpötilakerroin α (Isc)
%/º C
Tyhjäkäyntijännite lämpötilakerroin β (Voc)
%/º C
Maksimiteho lämpötilakerroin γ (Pmpp)
%/º C
Maksimiteho sähkövirta lämpötilakerroin (Impp)
%/º C
Maksimiteho tehojännite lämpötilakerroin (Vmpp)
%/º C
Lämpötila (normaali käyttö)
ºC

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

Käyttölämpötila
Dielectrinen jänniteen kestävyys
Suhteelinen kosteus
Tuulikuorma

TOLERANSSIT
ºC

Mekaaninen kantavuus
Paloluokka

Ilmakehä
Säteily
Kennon lämpötila

ºF
Volttia
%
m/s

kg/m2
Pa
kiloa/jalkaa2
kg/m2
Pa
kiloa/jalkaa2
Pa
Luokka

Laminaatti
Kytkentäkotelo

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

ASTM E1036 MITTAUSTEN STANDARDITESTAUSMENETELMÄT,
KORJATTU VAKIOTESTAUSOLOSUHTEISSA
AM
1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
W/m2
1.000
ºC
25

MÄÄRITYKSISSÄ ON AURINKOSIMULAATTORIN
Luokka
Virta mittausepävarmuus on sisällä

Kennot
Johteet
Juotokset

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

AAA (mukaan IEC 60904-4)
±3%

RAKENNE ERITTELY
Heijastamaton pinnoite, Silicon Nitridiä.
Litteää kuparia (Cu) pinnoite tina (Sn) ja hopea (Ag) seos, joka helpottaa juotettavuutta.
Nopea juotosprosessi minimoi lämpöstressit.
Erikoisvalmisteinen kirkas, vähärautainen ja karkaistu lasi. Kennot on kapseloitu lämpöstabiloidun
EVA kerrosten väliin ja takana tedlar, polyester yhdiste.
Pikaliittimillä joissa napaisuussuoja. Sisältää myös ohitusdiodit. Johtimia ei ole juotettu vaan
liitokset on tehty puristustyökalulla. Jolloin vältytään kylmäjuotoksilta.

OMINAISUUDET
Aurinkopaneeleiden tehot vaihtelevat sallittujen toleranssien puitteissa.
Vuoden eriaikoina, myös auringon säteily on erilaista ja aurinkopaneeli tuottakin keskikesällä parhaiten. Joskin
parhaan tuoton saa kylmässä ja aurinkoisessa säässä. Paneelille luvataan tehopoikkeama 0/3%.
NOCT määritellään seuraavalla yhtälöllä: TNOCT = 20° C + Trise @ 800 W/m2, 1 m/s.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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TUKEE
LINEAARINEN EDITOINTI JÄRJESTELMÄ
MULLION-PERÄPEILIN FASADI
Pilari peräpeilin rakenteet koostuvat pystysuoria ja vaaka poikkipalkit. Pystytuet ja tärkeimmät
kuormat siirtyvät poikkiviivojen toimivat horisontaalinen vahvistaminen. Auringon moduulit
sijaitsevat tällä kehysrakenteessa pakkausmateriaalia. Kiristyselimen kiskot asennetaan
ulkopuolelta lineaarinen kiinnitys moduuleja.
Kehän profiilit voi kuitenkin varjostaa aurinkopaneelien ja johtaa myös lian kerääntymisen ja
lunta. Moduulin suunnittelu olisi mukautettava tämän varjostusta. Kustannukset huolto ja
puhdistus on myös otettava huomioon, mikäli sovellettavissa, erityisesti katettavissa.
Mitat ristikon julkisivun vaihtelevat kunkin hankkeen ja aurinkopaneelien tulee räätälöidä.
Julkisivut pystyssä crosspiece pidetään lämpöä eristävä. Näin ollen niitä ei vain lämpöä
eristävää profiileja, myös U arvot pakkaus elementit ovat vastaavasti alhaiset. Tämän vuoksi
aurinkomoduulien usein integroitu rakenne lämpöeristyksen ikkunat.

RAKENTEELLISELLA TIIVISTEELLÄ (SSG)
Julkisivut rakenteellisella tiivisteellä varustettujen, aurinkopaneelit kiinnitettynä paikoilleen
metallinen kehys kautta varauksensiirtoa linkkien ympärys. Tämä tuottaa homogeeninen
julkisivut ja sileä. Lisäksi SSG ulkoinen julkisivujen ei ole ulkonevia osia, mikä merkitsee sitä,
että tummennetut ja lian kerääntymistä profiilit vältetään.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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PISTEKIINNIKE JÄRJESTELMÄT
Erityisen herkkä malleja voidaan saavuttaa käyttämällä järjestelmiä piste-kiinteä julkisivu.
Points järjestelmät ovat tyypillisiä vahvistamista puristin kiinnittimet, porattu porattu
kiinnityskohdat kiteitä, kiinnitysjärjestelmät ja ankkuri reunahaavat.
Vaikka järjestelmät eivät aiheuta kiinnityskohta lähes varjostusta verrattuna kehystetty
järjestelmät ja ovat vähemmän alttiita lian kertymistä, voit käyttää vain muutamia eri
aurinkopaneelien.
Koska reiät porattu lasi on pidettävä vähintään etäisyydellä lasin reunaan ja koska
tallennuksesta piste aina rei'itetty varjossa moduulin, ainoa aurinkopaneelien, joita voidaan
käyttää tässä ovat ne, jotka sallivat tehtyihin reikiin näiden alueiden moduulin suunnittelu ja
mahdollistaa reikälevyt voidaan käyttää itsenäisesti tuotannon soluissa.
REI ITETTY NEULASUODATINJÄRJESTELMÄT
Kiinnityskohdat porataan rakennusosien käytetään kiinnityskohdat lasien. Ne käsittävät kaksi
metallista levyjä ja pultti työnnetään sylinterimäinen reikä porataan lasilevy yhdistää kaksi
levyä. Nämä pyöreä tyynyt on oltava vähintään 50 mm halkaisijaltaan ja siirtymään
ulkoreunasta 12 mm.

KIINNITINLIITTIMEN
Tallenteiden kanssa leikkeet ovat U-muotoinen kannattimet, jotka sopivat noin vanteen lasin ja
enää tarpeen tehdä reikiä. Kiinnikkeet lasi limitetään vähintään 25 mm ja Puristusalueen on
oltava suurempi kuin 1000 mm2.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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KIINNITYS ANKKURI KOVERRUKSIA
Vapaapisto ankkuri siteet suoritetaan mekaanisilla kiinnitys- kohdista, jotka ovat
näkymättömiä, koska lasi ei ole lävistetty suoraan. Tämä mahdollistaa tehokkaamman käytön
pinnan aurinkokennojen moduulin. Nämä asetukset tuottavat suurempia jännitteitä alentuneen
kontaktipinta reiät porattu sen sylinteri-kartiomainen, mikä tarkoittaa, että sinun tulisi käyttää
karkaistua lasia, semitemplados lasi tai laminoitu turvalasi.

TUULETETUISSA JÄRJESTELMÄT
Toiminto Pinnoitteen tuuletetuissa järjestelmät tarjoavat sääsuojaus ja palvella osana
arkkitehtonisen suunnittelun. Tämä ulkokuori on kiinnitetty taka- tuen seinän kuormitus
kiinnitysjärjestelmällä (niittejä ja / tai kiskot).
Ilmakerros tuen välillä seinän kuormitus (tai eristekerroksen kiinnitetty siihen) ja rakennuksen
vaipan tuulettaa aurinkopaneelien takana ja voidaan käyttää sijoittelu sähkökomponenttien ja
pistorasiat.
Monet eri materiaalista, kuten kipsistä, keraamiset laatat, tiilet, lasia tai metalleja voidaan
käyttää tämän tyyppisen rakentamisen. Näin voit luoda julkisivut käyttäen erilaisia
materiaalien yhdistelmiä, joissa aurinkopanee. Ennen kaikkea tuuletetuissa järjestelmiä
otetaan huomioon saneerauskohteisiin energiatehokkaita julkisivujen.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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SOVELLUKSET
JULKISIVUT
Integrointi fotosähkömoduulien rakennuksissa voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja aiheuttaa
monenlaisia ratkaisuja.
Julkisivut tarjoavat ensimmäinen kosketus rakennuksen vierailija. Se on keino usein
arkkitehtien ja suunnittelijoiden välittää ajatusta rakennuksen ja asiakkaan toivomusten kautta
kielen muotoja ja värejä. Jos olet kiinnostunut suunnittelussa futuristinen, hienostunut ja
vihreä kuva, aurinkosähkötuotteista auttaa suuresti.

Solar Innova aurinkomoduulien integraatioteknologiaa työskentelee BIPV laitoksissa ovat
monipuolisia. Tämä on lisäksi tuottaa sähköä, myös täyttää kaikki vaatimukset vaativat
tavanomaisilla julkisivut: sääsuojaus ja akustinen aineet, lämmöneristyksen. Toisaalta, ne ovat
innovaatio esteettisyys suhteessa perinteisiin julkisivuihin.
Tällä hetkellä erottaa kahdenlaisia laitosten julkisivuun:
- Ensimmäinen on yhdistää perinteisen aurinkosähkömoduulien on julkisivu jo
rakennettu. Suoraan harjoittaa perinteisten kiristinjärjestelmät ja ei tarvitse toimittaa
sääsuojaus
paneeli.
Tämän
kuntoutukset
saavutetaan
päivätty
saamisen
myös
liiketoimintamahdollisuuksia integroimalla taloudellisesti aktiivinen elementti. Toinen
mahdollinen yhdentämisindikaattorit on määrittää rakennuksen julkisivuun käyttäen
aurinkomoduulien rakennusmateriaalina. Paneelit tullut olennainen osa rakennuksen rakenteen
ja sellaisenaan, on tarjota tarvittavat lujuusominaisuudet ja suojaa ulkoisia tekijöitä.
- Toinen mahdollinen yhdentämisindikaattorit on määrittää rakennuksen julkisivuun
käyttäen aurinkomoduulien rakennusmateriaalina. Paneelit tullut olennainen osa rakennuksen
rakenteen ja sellaisenaan, on tarjota tarvittavat lujuusominaisuudet ja suojaa ulkoisia tekijöitä.
Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Se, että aurinkomoduulien voidaan käyttää sekä julkisivujen kanssa tai ilman taka
ilmanvaihtoa, esimerkiksi kaiteet tai ullakoilla, tarjoaa enemmän vapautta suunnitteluun ja
mahdollistaa suorittamalla tason julkisivut houkutteleva pinta yhtenäinen ulkopinnat.

Mitä arkkitehtonisen suunnittelun, julkisivu ottaa itselleen hyvin siistinä ansiosta täydellinen
kokoonpano välille saadaan paneelien harvinainen muotoilu vaikea saavuttaa muiden
materiaalien estetiikkaa.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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KATOJJEN
Paneelimme on integroitu monissa sovelluksissa lasimaisen katon muodossa.
Solar
Innova
aurinkosähkölasit
estetiikkaansa.
Tämä
johtuu
läpinäkyvyydestä, muodoista jne.

integroituvat
täydellisesti
rakennuksiin
suuresta
kokoonpanon
kokoonpanosta,

säilyttäen
väreistä,

Sisäänrakennettaessa olemassa olevia kattoja energiansäästö voidaan saavuttaa vain uusilla
rakennuksilla.
Aurinkosähkökatoissa ekologia yhdistyy asumiskelpoisuuteen ja tehokkuuteen,
ympäristöystävälliset rakennukset huolehtivat ihmisistä, jotka asuvat heistä.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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KATTOIKKUNAT
Kattoikkunat tai kattoikkunat ovat ihanteellisia paikkoja rakennuksissa integroida
aurinkosähkölaitteistot, koska sen sijainti kannella ja käytettävissä vaakasuoraan tai hieman
vinossa, jonka avulla voidaan saada merkittäviä vapaan pinnan esteitä, jotka voi heittää
varjoja paneelit, voi maksimoida säteilyä aurinko, samalla kun he täyttävät kaksoisfunktion
valaistuksesta ja sisätiloista.
Aurinkoenergian käytetään edullisesti tällaisia sovelluksia ovat puolittain läpinäkyvä, koska
nämä, lisäksi tarjoaa sähköä ja suojan ulkoisia aineita, päästävät valon rakennukseen.
Kotouttamisesta Aurinkosähkömoduulit Innova vuonna lucernarios luoda upeita vaikutukset
saavutetaan lisäksi käyttöön merkittävä tunnetta tilavuuden, lisäämällä luonnollista valoa
mihin tahansa huoneeseen.
Koska puoliläpäisevä kansi toimii lämpö-, aurinko-, häikäisyn- ja säänsuojana, sen lisäksi, että
se tarjoaa luonnollisen valon valikoivaa käyttöä. Suuret pinnat optimoiduilla kallistuskulmilla
takaavat myös korkean auringon tuoton.
Solar Innova kattoikkunat antavat sinulle mahdollisuuden hankkia ainutlaatuisia tuloksia missä
tahansa rakennuksessa, häikäisevissä tiloissa ja ympäristöissä, joilla on suuri visuaalinen
lujuus. BIPV-järjestelmien käyttö kattoikkunoissa tarjoaa myös kosketuksen eksklusiivisuutta
ja eleganssia.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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PARVEKKE
Aurinkosähkö parvekkeet mahdollistavat hyödyntää tämän osan pinnan asunnon
rakennuksen alttiina auringonvalolle ja, samaan aikaan, ovat tapa parantaa ulkonäköä.

tai

Se on usein ominaista poikkeuksellisen eleganssia, jolla ne tulevat arkkitehtonisia elementtejä,
jotka yrittävät korostaa sijaan piilota solut, jotka tuottavat energiaa.
Aurinkokennojen moduuli on osa osa pohjan parvekekaiteeseen. Käytämme laminoitu turvalasi
PV joilla on samat fysikaaliset ja rakenteelliset ominaisuudet kuin perinteinen paneeli, mutta
lähes rajattomat suunnittelun mahdollisuuksia, joita sovelletaan sekä uusiin rakennuksiin
parvekkeet parvekkeilla asuntoja tai olemassa olevien rakennusten.
Valmistaa parvekkeet ja kaiteet avoimia tai läpikuultava aurinkosähkö lasi värillisiä soluja,
tyypillisesti yksi- tai monikiteisiä. Näillä on epäsäännöllinen rakenne, joka yleensä parantaa
ulkoasun terassi.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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KASVIHUONEET
Kasvihuoneet ovat kotelot, jotka pysyvät vakiona lämpötila, kosteus ja muut ympäristötekijät
edistää viljelykasvien. Ne sijaitsevat aina avoimissa tiloissa, joissa ne saavat suuria määriä
suoraa auringonvaloa.
Kasvihuoneet, joita käytetään yleisesti maataloudessa, on kaari jaksoon ja jotka sijaitsevat
pituussuunnassa pohjois-etelä vähentämään liiallista säteilyä aikana keskellä päivää.
Lopputuloksena viljelmässä järjestelmä on tunnettu siitä, että optimaalinen lämpötila profiili,
joka voi olla haitallisia huippuja vältetään.
Solar Innova aurinko kasvihuoneet lasketaan ja rakennettava kestämään ottaen huomioon
myös paino oman katon aurinkomoduulien, muita maksuja kuten sateelta, tuulelta ja lumelta.
Metalli rakenne aurinko kasvihuoneissa Solar Innova saadaan toistoa perusmoduuli jonka mitat
suunnitelma ja korkeus on suunniteltu erityisesti asennuksen aurinkosähkön järjestelmä on
täysin integroitu koko. Sen rakenne lasi ja metalli on täydellisesti integroida aurinkopaneeleja
ja esteettisestä näkökulmasta ole vaikutusta ympäristöön.
Meillä on eri vaihtoehtoja tarpeidesi:
- Multi irtoa katto: Tämä on rakenne soveltuu suurille pinnoille, jossa yhdistyvät ei
tarvitse vähentää tuotantoa ja tarve tuottaa sähköä maksimoi tuottavuuden viljelykasvien.
- Joissa on vettä: Tämä malli mahdollistaa täyden kattavuuden pinta asennusta varten
aurinkokennojärjestelmä ja siten mahdollistaa mahdollisimman sähköntuotannon.
- Joissa harjakattoinen talo: Samanlainen edellä, mutta vedet peittävät peittää, jotta
enemmän valoa tarvittaessa pelloilla.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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PYSÄKÖINTI
Solar Innova on kehittänyt ratkaisun Aurinkosähkö pysäköinti sisältävät rakenteen, jossa
asennus aurinkosähkön takuita paikan päällä sähköntuotantoon.
Suunnittelu perustuu moduuli pysäköinti kahdelle autolle kanssa aurinkosähkö integraation
kannella, kallistettu 8º suhteessa vaakatasoon, jossa on vaihteleva suunta suhteessa azimuth,
riippuen erityistarpeisiin juoni, jossa se sijaitsee.
Esteettinen tunne tämä ratkaisu vaatii suurinta mahdollista energian tuotannon ja erinomaisen
suojan epäedullisissa olosuhteissa, kuten sade, lumi tai tuuli sää.
Kannessa on vähintään joka kykenee tyhjentämään vettä tasaisesti vettä tai lunta, ja joka
puolestaan on monipuolinen missä tahansa asennossa rinteessä.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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AKUSTIIKKARÄJÄHDYS
Fotosähköenergian laajenee uusille markkina-alueille.
Yksi lupaava lähestymistapa on käyttää potentiaalin integrointi aurinkomoduulien in
meluesteitä. Aurinkosähkö meluesteet (PVNB), koska ne ovat yleisesti tunnettuja, voidaan
melun vähentämiseen voidaan yhdistää samanaikaisesti uusiutuvan energian tuotantoa.
Integrointi Fotosähkömoduulien äänen esteitä valtateiden ja rautateiden on mielenkiintoinen
vaihtoehto integroitavuus rakennuksiin. Aurinkosähköä meluesteet (PVNB) valtateiden ja
rautateiden tänään mahdollistaa yhden suurimmista taloudellisia sovelluksia aurinkosähkö
kytketty verkkoon, sekä lisäedut suurlaitoksissa ilman ylimääräisiä kulutus maahan. Kuten
rakennusten, maaston ja kaikki tukirakenne on jo asennettu kulutetaan.
Liikenteen melu on tunnustanut Maailman terveysjärjestö tärkeänä tekijä ympäristön
pilaantumista. Lisäksi aiheuttaa epämukavuutta, merkittäviä kielteisiä terveys- vaikutuksia
elävien lähellä tien infrastruktuuria.
Lisäksi se auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään, hyväksymisen PVNB
tarjoaa myös useita muita myönteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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PERGOLAT
Aurinkosähkö karat ovat vaihtoehtoinen tapa korvata materiaaleja perinteisesti käytetään
rakentamiseen tuottaa varjoja.
Yksi suurista eduista aurinkosähkön lasin BIPV Solar Innova toimii suodattimena ultraviolettija infrapunasäteilyä, molemmat terveydelle haitallisia, lisäksi tarjoamaan rakennusten puhtaita
ja vapaa energiaa auringosta.
Nämä tilat on useita seikkoja:
- Auttaa lisäämään tietoisuutta kansalaisuudesta välittää sitoutuminen käyttöä ja
uusiutuvien energialähteiden edistäminen..
- Uusiutuvien energialähteiden kaupunkialueilla.
- Hyödyntämään käyttämättömät alueet.
- Osoittavat, että tämä järkevän energiankäytön voidaan kannattavaa taloudellisesti.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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RÄYSTÄS
Solar Innova tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, jotka on sovitettu rakennusalan tarpeisiin, jolloin
arkkitehdit ja insinöörit voivat ottaa aurinkosähköasennuksen käyttöön rakennuksen
esteettisillä alueilla.
BIPV-aurinkosähköpaneelit
ovat
täydellinen
ratkaisu
käytettäväksi
räystäskehyksen
muodostuksessa, koska ne muodostavat joukon aktiivisia teknologisia lasia, joilla on sähköä
tuottava ominaisuus ja joita voidaan käyttää sekä uusissa rakennuksissa että kunnostustöissä.
Tämäntyyppiset ratkaisut sopivat erinomaisesti muotoilun ja toiminnallisuuden yhdistämiseen,
mikä yhdistää suunnittelun ja sähköasennuksen. Luukut muunnetaan paneelien ansiosta
rakennuksen sähköasennuksen kiinteiksi osiksi.
BIPV-paneelien käyttö räystäskehyksen muodostamisessa ei ainoastaan saavuta haluttua
vaikutusta lasin kanssa, vaan myös samanaikaisesti suoritetaan aurinkokello ja sähköinen
tuotanto.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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MAAPERÄN
Aurinkosähköpinnan avulla kestävyys ja arkkitehtuuri yhdistyvät luomaan ainutlaatuisia tiloja,
joissa voimme tuottaa ilmaista sähköä uhraamatta käyttökelpoista tilaa.
Integrointimahdollisuudet moninkertaistaa muokata tuotteen lukuisine värejä, kuvioita jopa
tarjoaa mahdollisuuden valaistunut LED valot energiaan nähden itse.
Aurinkosähkö lattia ja kitkallisella on välttävä, täyttää eri liukkaudentorjunta se tukee 400 kg
testejä ja tarjoaa pistevarauksen samankaltainen kuin muilla rakentavia ratkaisuja
tehokkuutta.
Aurinkokennojen maa on hyvin houkutteleva, se voidaan integroida minkä tahansa projektin
ilman että siihen vaarantamatta suunnittelu tai estetiikka sen, kun taas yhdistämällä passiivisia
elementtejä (välttämiseksi CO2-päästöt), jossa aktiiviset elementit (sähköntuotanto) vähentää
merkittävästi rakennuksen vaikutukset ympäristöön.
Solar Innova -ratkaisut ovat monikäyttöisiä, koska niissä yhdistyvät aktiiviset ja passiiviset
ominaisuudet, mikä antaa lukuisia etuja rakennuksiin, jotka sisältävät niitä.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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JALKAKAYTAVA
Aurinkosähkön lattialla kestävyys ja arkkitehtuuri yhdistyvät luomaan ainutlaatuisia tiloja,
joissa voimme tuottaa ilmaista sähköä uhraamatta hyödyllistä tilaa.
Integrointimahdollisuudet moninkertaistuvat pystymällä yksilöimään tämän tuotteen useilla
väreillä ja kuvioilla.
Aurinkosähkölattia on läpäisevä ja liukumaton, täyttää liukastumista estävät määräykset,
tukee 400 kg täsmällisten kuormitustestien yhteydessä ja tarjoaa tehokkuuden, joka on
samanlainen kuin muut rakentavat ratkaisut.
Aurinkopaneelilattia on erittäin houkutteleva, se voidaan integroida mihin tahansa projektiin
uhraamatta muotoilua tai esteettisyyttä, samalla kun yhdistetään passiivielementit
(hiilidioksidipäästöjen välttäminen) aktiivisiin elementteihin (energiantuotanto), mikä vähentää
merkittävästi rakennuksen ympäristövaikutuksia.
Solar Innovan ratkaisut ovat monitoimisia, koska ne yhdistävät aktiivisia ja passiivisia
ominaisuuksia ja antavat lukuisia etuja niihin yhdistäville rakennuksille.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

43/52

LAATUA KOSKEVAT TAKUUT
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.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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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.

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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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 years 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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KANSAINVÄLISET TODISTUKSET

Kaikki PV-moduulimme valmistetaan ympäristöissä ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

Kaikki PV-moduulit on suunniteltu, valmistettu ja hyväksytty käytettäväksi Euroopan unionin
ympäristössä CE-merkinnällä.

Kaikki PV-moduulit on suunniteltu ja valmistettu IEC/EN 61215 -standardin mukaisesti ja
täyttävät aurinkosähkömoduulien IEC/EN 61730 A-luokan (Luokka II) vaatimukset.

Kaikki PV-moduulit on suunniteltu ja valmistettu sääntöjen MCS 010-1.2 ja MCS 005-2.3
mukaisesti.

Kaikki PV-moduulit on suunniteltu ja valmistettu ANSI/UL 1703 -standardin mukaisesti.
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Näiden kansainvälisten standardien täyttämiseksi on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja
kestävyyttä. Lisäksi Solar Innova on laatinut sarjan tiukkaa laadunvalvontaa tuotantoprosessin
kaikissa vaiheissa ja kaikkien valmistettujen moduulien tuotoksen lopullinen tarkastus.
- Direktiivi 2006/95/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston, 12. joulukuuta 2006, on
yhdenmukainen määräytymisperuste koskevan jäsenvaltioiden sähkölaitteita tietyllä
jännitealueella toimivia.
- SFS-EN 1863-1, Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Osa 1:
Komponenttien määritelmät ja kuvaukset.
- SFS-EN 1863-2, Rakennuslasit. Lämpölujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2:
Vaatimustenmukaisuuden arviointi, tuotestandardi.
- SFS-EN ISO 12543-1, Rakennuslasit-Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi-Definition ja
kuvaus osien.
- SFS-EN ISO 12150-1, Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi.
Osa 1: Määritelmä ja kuvaus.
- SFS-EN ISO 12150-2, Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi.
Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi.
- SFS-EN ISO 12543-2, Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Osa 2:
Laminoitu turvalasi.
- SFS-EN ISO 12543-3, Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Osa 3:
Laminoitu lasi.
- SFS-EN ISO 12543-4, Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Osa 4:
Kestävyystestimenetelmät.
- SFS-EN ISO 12543-5, Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Osa 5:
Mitat ja reunojen viimeistely.
- SFS-EN ISO 12543-6, Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Osa 6:
Ulkonäkö.
- SFS-EN 12600, Rakennuslasit. Heiluritesti. Vaikutus testausmenetelmä ja luokittelu
tasolasin: törmäyskokeen luokittelu 1B1, minkä seurauksena tuote ja tuotantoprosessi ovat CE
standardin EN 12543, osa 1-6.
- SFS-EN 12758, Rakennuslasit. Lasirakenteet ja ilmaääneneristävyys. Tuotekuvaukset
ja ominaisuuksien määritys.
SFS-EN
14449,
Rakennuslasit.
Laminoitu
Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi.

lasi

ja

laminoitu

turvalasi.

- SFS-EN 50380, Valosähköisten moduulien datalehdet ja nimikilpitiedot.
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KIERRÄTETTY
Solar Innova jatkaa jatkuvan kehityksen ja tehokkuutensa laatua ja ympäristöä koskevalla
ohjelmallaan, ja se osallistuu aurinkosähkömoduulien kierrätykseen.
Solar Innova ja siirtyy askeleen eteenpäin ympäristötietoisuutesi tietoisuuden lisäämisessä,
jolloin tuotteesi on sinetti, joka tekee siitä kaksinkertaisen vihreän ja tarjoaa asiakkailleen
toimivan ratkaisun niille moduuleille, jotka ovat saavuttaneet käyttöiänsä.
Tavoitteena on aurinkosähkömoduulien kerääminen ja kierrättäminen EU: n ja EFTA-maiden
asennettujen elinkaaren lopussa.
Solar Innova tarjoaa puhtaita, uusiutuvia energialähteitä tehokkaimman luonnonvaran,
auringon kautta, mutta haluaa sulkea ympyrän ja antaa moduulien kierrätyksellä puhdistaa
moduuliensa lopullisen määränpään.
Aurinkosähkömoduulit sisältävät materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen
joko uusia PV-moduuleja tai muita uusia tuotteita. Teollisuusprosessien kierrätys on olemassa
sekä ohutkalvoille että piille moduuleille. Materiaalit kuten lasi, alumiini ja erilaiset
puolijohdemateriaalit ovat arvokkaita talteenotettaessa.
Solar Innova -moduulit kestävät 25 vuotta, vaativat vähäistä ylläpitoa ja ovat alhaiset CO2päästöt ilmakehään yhdessä, kun niiden hävittämiseen kuluva aika kerätään kierrätykseen.
Kierrätys ei ainoastaan hyödytä ympäristöä vähentämällä jätemäärää, vaan myös vähentää
raaka-aineiden
saatavuuden
tarvetta
tarvitsevaa
energiaa
ja
siten
myös
aurinkosähkömoduulien tuotannon kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.
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PALVELUT

Solar Innova on korkean pätevyyden omaava ja erikoistunut uusiutuvaan energiaan
liittyvästä sitoutumisesta puhtaan energian käyttöönottoon kestävän kasvun ja paremman
tulevaisuuden takaamiseksi kaikille, unohtamatta sijoittajien ja asiakkaiden reilua tuottoa.
Solar Innova -palvelun tärkein etu johtuu sen ammattimaisesta ja erikoistuneesta
hallinnosta, joka mahdollistaa korkeamman ja turvallisemman tuoton hankkimisen, riskien
pienentämisen, prosessien optimoinnin ja virtaviivaistamisen sekä ennen kaikkea asiakkaiden
välisen ongelman välttämisen. Sinulla on sama etu, kaikki yritykset tai henkilöt, joilla on pieni
investointi, sinulla on mahdollisuus investoida uusiutuvaan energiaan, ehtymätön ja puhdas.
Solar Innova, joka on syntynyt kiinteällä tarkoituksella edistää kestävää tulevaisuutta.
Energiansäästö on ensimmäinen tapa torjua planeettamme muutoksia.
Vaihtoehtoinen energia, joka on nyt täysin konsolidoitu kestäväksi tavaksi säilyttää ympäristö,
on ainoa ratkaisu pilaantumisen ja hiilidioksidin poistamiseksi.
Maailma tarvitsee aurinkovoimaan perustuvia järjestelmiä, joilla on parempi laatu ja
tehokkuus. Tämä on lopullinen vastaus paradigmamuunnoksen puhtaampaan energiaan,
kestävään ja taloudellisesti.
Sen lisäksi, että pohdimme puhdasta energiaa, meidän on opittava tekemään energian järkevä
käyttö ensisijaiseksi.
Täysi asiakastyytyväisyys on sitoutumisemme, ja hän omisti sataprosenttisen ajan ja vaivan.
Seuraamme tuotteiden ja palveluiden päivittäistä suorituskykyä ja laatua.
Meillä on tiukka sisäinen laadunvalvonta, jotta asiakkaalle saataisiin paras palvelu.
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JÄLLEENMYYJÄT

Haluamme varmistaa, että aurinkokokemuksesi on täysin tyydyttävä. Siksi olemme valinneet
ammattitaitoiset jälleenmyyjät ja asentajat kaikkialle maailmaan. Viralliset jälleenmyyjämme
ja asentajamme tarjoavat ammattimaisen asennustyön ja korkean tason asiakaspalvelun.
Yhdenmukaisesti sitoutumisemme nykyisten laatuvaatimusten edistämiseen olemme laatineet
jälleenmyyjille ja asentajille laatukriteerin, jossa määritellään joukko sääntöjä, joilla pyritään
takaamaan parhaan palvelun laatu kodinomistajille, jotka valitsevat Solar Innova -tuotteita.
Olemme allekirjoittaneet laatusopimuksemme, ja viralliset jälleenmyyjät ja asentajat
osoittavat, että meillä on sama laatuominaisuus ja että olemme vastuussa asiakkaidemme
paremmasta palvelusta.
Viralliset jälleenmyyjämme ja asentajamme ovat menneet askeleen eteenpäin, virallistettuna
Solar Innovan kirjeen allekirjoituksella. Kun viralliset asentajat ovat asentaneet Solar Innova tuotteita, voit nauttia kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmien eduista ehdottoman
mielenrauhan avulla.
Haluamme, että aurinkoenergia tunnustetaan ensisijaiseksi valinnaksi sähköntuotannolle ja
uskomme, että jokaisen asiakkaamme tyytyväisyys on paras tapa saavuttaa tämä tavoite.
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KANSAINVÄLISET TOIMIPISTEET

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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