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SELSKAB

Solar Innova er en global koncern, der opererer i området for vedvarende energi inden for
solcelle Energy.
Teknologi spiller en central rolle for Solar Innova.
Vi udvikler produkter med avancerede teknologier til at blive mere konkurrencedygtig og
miljøvenlig og giver vores kunder mulighed for at forbedre energieffektiviteten i deres
faciliteter, mens mindske virkningerne teknologier miljøet.
Vi er forpligtet til at give vore kunder med produkter og tjenester af høj kvalitet til at opfylde
dine forventninger og sikre deres fulde tilfredshed i udførelsen af deres projekter.
Vi har et distributionsnet i konstant vækst, til at levere den højeste kvalitet pleje og hastighed.
Vi ønsker at være til stede i alle områder, hvor udviklingen af alternative energiformer findes,
der tilbyder merværdi til vores produkter og tjenester såsom:
√
√
√
√
√
√

Consulting
Konkurrenceevne
Bæredygtighed
Professionalisme
Kvalitet Tjenester
Certificeret af internationalt anerkendte laboratorier

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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SOLCELLEMODULER-BIPV-GULV

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.

4/17

SOLCELLEMODULER-BIPV-GULV-MONOKRYSTALLINSKE-KOMPONENT

KOMPONENT
Glas
PVB
(Polivinil Butiral)
Cells
PVB
(Polivinil Butiral)
Glas
Samledåse
Stik forbindelse

BESKRIVELSE
Hærdet og ultra-transparent, giver stivhed til hele og beskytter
den aktive overflade af celler.
Dens funktion er at indkapsle celle kredsløb.
Sammensat af høj effektivitet krystallinsk silicium. Er elgenerator.
Dens funktion er at indkapsle celle kredsløb.
Hærdet og ultra-transparent, giver stivhed til hele og beskytter
den aktive overflade af celler.
Giver enkel metode til elektrisk forbinde modulet til andre
installation.
Nem og hurtigt tilslutning design, vandtæt og mandlige (positiv)
hun (negativ) for at forhindre forkert tilslutning.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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SI-ESF-M-BIPV-FL-M156-9

ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA (STC)
Maksimal effekt (Pmpp)
Wp
Tolerance
Wp
Volt ved maksimal effekt (Vmpp)
Volts
Strøm ved maksimal effekt (Impp)
Amperes
Tomgangsspænding (Voc)
Volts
Kortslutningsstrøm (Isc)
Amperes
Maksiaml system spænding (Vsyst)
Volts
Diodes (By-pass)
Antal
Maksimal serie sikring
Amperes
Effektivitet (ηm)
%
Form Faktor
%

Størrelse

Vægt
Foran
Celle

Serie forbindelse
Parallel forbindelse
Indkapsling
Bag
Samledåse

Kabel

Stik forbindelse

45
0 ~ + 1,35
5,35
9,26
6,33
9,83
715 (IEC)
2
10
12,50
≥ 73

MEKANISKE KARAKTERISTIKA
Højde
600 mm
Brede
600 mm
Tykkelse
18 mm
Netto
15 kg
Material
Høj transmissionsevne hærdet glas
Tykkelse
8 ± 0.2 mm
Type
Monokrystallinske
Antal
3 x 3 enheder
Størrelse
156 x 156 mm
Antal
9 enheder
Antal
1 enhed
Material
PVB
Tykkelse
0,76 ± 0,03 mm
Material
Hærdet glas
Tykkelse
8 ± 0,2 mm
Material
PVC
Beskyttelse
IP67
Isolation
Fugtigt og dårligt vejr
Type
Polariseret og symmetrisk i længden
Længde
450 mm
Kabelvalg
4 mm2
Lav kontaktmodstand
Egenskaber
Minimal tab for spændingsfald
Material
PVC
Type
MC4
Beskyttelse
IP67

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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SOLCELLEMODULER-BIPV-GULV-POLYKRYSTALLINSKE-KOMPONENT

KOMPONENT
Glas
PVB
(Polivinil Butiral)
Cells
PVB
(Polivinil Butiral)
Glas
Samledåse
Stik forbindelse

BESKRIVELSE
Hærdet og ultra-transparent, giver stivhed til hele og beskytter
den aktive overflade af celler.
Dens funktion er at indkapsle celle kredsløb.
Sammensat af høj effektivitet krystallinsk silicium. Er elgenerator.
Dens funktion er at indkapsle celle kredsløb.
Hærdet og ultra-transparent, giver stivhed til hele og beskytter
den aktive overflade af celler.
Giver enkel metode til elektrisk forbinde modulet til andre
installation.
Nem og hurtigt tilslutning design, vandtæt og mandlige (positiv)
hun (negativ) for at forhindre forkert tilslutning.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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SI-ESF-M-BIPV-FL-P156-9

ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA (STC)
Maksimal effekt (Pmpp)
Wp
Tolerance
Wp
Volt ved maksimal effekt (Vmpp)
Volts
Strøm ved maksimal effekt (Impp)
Amperes
Tomgangsspænding (Voc)
Volts
Kortslutningsstrøm (Isc)
Amperes
Maksiaml system spænding (Vsyst)
Volts
Diodes (By-pass)
Antal
Maksimal serie sikring
Amperes
Effektivitet (ηm)
%
Form Faktor
%

Størrelse

Vægt
Foran
Celle

Serie forbindelse
Parallel forbindelse
Indkapsling
Bag
Samledåse

Kabel

Stik forbindelse

40
0 ~ + 1,20
4,89
8,47
5,79
8,99
715 (IEC)
2
10
11
≥ 73

MEKANISKE KARAKTERISTIKA
Højde
600 mm
Brede
600 mm
Tykkelse
18 mm
Netto
15 kg
Material
Høj transmissionsevne hærdet glas
Tykkelse
8 ± 0,2 mm
Type
Polykrystallinske
Antal
3 x 3 enheder
Størrelse
156 x 156 mm
Antal
9 enheder
Antal
1 enhed
Material
PVB
Tykkelse
0,76 ± 0,03 mm
Material
Hærdet glas
Tykkelse
8 ± 0,2 mm
Material
PVC
Beskyttelse
IP67
Isolation
Fugtigt og dårligt vejr
Type
Polariseret og symmetrisk i længden
Længde
450 mm
Kabelvalg
4 mm2
Lav kontaktmodstand
Egenskaber
Minimal tab for spændingsfald
Material
PVC
Type
MC4
Beskyttelse
IP67

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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FAELLES TEKNISKE ESPECIFICATIONER
MONOKRYSTALLINSKE VARME KARAKTERISTIKA
Temperatur koefficient på kortslutningsstrøm α (Isc)
%/º C
Temperatur koefficient på tomgangsspænding β (Voc)
%/º C
Temperatur koefficient på maksimal effekt γ (Pmpp)
%/º C
Temperatur koefficient på strøm ved maksimal effekt (Impp)
%/º C
Temperatur koefficient på spænding ved maksimal effekt (Vmpp)
%/º C
NMOT (Nominell Moduler Drift Temperatur)
ºC

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

POLYKRYSTALLINSKE VARME KARAKTERISTIKA
Temperatur koefficient på kortslutningsstrøm α (Isc)
%/º C
Temperatur koefficient på tomgangsspænding β (Voc)
%/º C
Temperatur koefficient på maksimal effekt γ (Pmpp)
%/º C
Temperatur koefficient på strøm ved maksimal effekt (Impp)
%/º C
Temperatur koefficient på spænding ved maksimal effekt (Vmpp)
%/º C
NMOT (Nominell Moduler Drift Temperatur)
ºC

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

TOLERANCE
Arbejdstemp
Dielectric isolationsspænding
Relativ luftfugtighed
Vind modstand

ºC

ºF
Volts
%
m/s

kg/m2

Pa
lbs/feet2

Mekanisk bæreevne

kg/m2
lbs/feet2

Pa
Pa

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

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

KLASSIFIKATION
Ansøgning
Sikkerhed
Brandmodstandsevne
Forurenings
Materiale
Sikkerheds

Klasse
Klasse
Klasse
Grad
Gruppe
Faktorer

A
II
A
1
I
1,5

MÅLINGER UDFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED ASTM STANDARDISEREDE TESTMETODER E1036,
KORRIGERET TIL NORMALE PRØVEBETINGELSER (STC)
Luftkvalitet/spektrale fordeling
AM
1.5 ASTM G173-03
Lysstyrke/Radiation
W/m2
1000
Celle Temperatur
ºC
25
MÅLINGER UDFØRT I SOLSIMULATOREN
Klassifikation
Måleusikkerhed af magt

Celle
Elektrisk forbindelse
Svejsning
Laminat
Samlebox

AAA (ved IEC 60904-9)
±3%
STRUKTURELLE KARAKTERISTIKA
Høj effektivitet celler med anti-reflekterende lag af Silicon Nitride.
Flad Kobber (Cu) bad i en Tin (Sn) og Sølv (Ag) legering, som forbedrer svejsbarhed.
Celler og drivere i rater til stress relief.
Sammensat af ultra-klart hærdet glas på front og bag, EVA encapsulant varmestabil indlejring celler og
elektrisk isolering på bagsiden dannet af en blanding af Tedlar og polyester.
Slanger og hurtig stik med anti-fejl. Medtag bypass-dioder, interchangeables takket være
fortrådningssystem har ingen svejsninger, er alle elektriske kontakter ved tryk, så man undgår
muligheden for koldsvejsning.

KENDETEGN VED ARBEJDE
- Effekten af solceller varierer i produktionen af produktionsprocessen. De forskellige effekt specifikationer for disse moduler afspejler
denne spredning.
- Celler i løbet af de første måneder af lys eksponering, kan opleve en forringelse fotonik kunne mindske værdien af den maksimale
effekt modulet op til 3%.
- Cellerne, under normale driftsforhold, når en temperatur over standard målebetingelser for laboratoriet. Den NMOT er en kvantitativ
måling af stigningen. NMOT Målingen udføres under følgende betingelser: stråling på 0,8 kW/m2, temperatur 20º C og vindhastighed på
1 m/s.
- De elektriske data afspejler typiske værdier af modulerne og laminater som målt på output terminalerne ved afslutningen af
fremstillingsprocessen.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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KVALITETSGARANTIER
Solar Innova produkterne er lavet med de højeste kvalitetskomponenter og den nyeste teknologi takket være det
fremragende fabriksudstyr og kontrol af hele fremstillingsprocessen. Derudover tilbyder vores produkter
fremragende design og finish.
Solar Innova har en bred vifte af solcellepaneler, der dækker alle markedets behov, både fodring som isolerede
faciliteter. Udover at tilbyde paneler, der udvikler, producerer og markedsfører, giver vi dig og din virksomhed
mulighed for at rådgive dig om alt, hvad du måtte kræve, gennem vores tekniske afdeling.
Effektiviteten og ekspertisen i alle vores fremstillingsprocesser er den vigtigste garanti, der sikrer de højeste
kvalitets solcelle moduler Innova.
Vores produktionsfabrik (certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001) opfylder strenge
kvalitetskrav, som vores organisation har fastsat: fuldt tilsyn i hver enkelt fase af produktionsprocessen.

CE eller European Conformity er et europæisk mærke til bestemte grupper af tjenester eller industriprodukter. Det
er baseret på direktiv 93/68 / EØF, 2002/95 / EF, 2004/108 / EF og 2006/95 / EF. Det blev oprettet af Det
Europæiske Fællesskab og vidnesbyrd fra fabrikanten om, at produktet opfylder de mindstekrav og den tekniske
sikkerhed i Den Europæiske Unions medlemsstater.

Alle vores paneler er fremstillet under streng kvalitetskontrol og klassificering. Certifikater IEC 61215 og IEC 61730
og karakteriseringsrapporter lavet i testlaboratorier baseret på disse standarder, attesterer, at alle vores paneler
med succes overfører de test, der har været og er egnede til brug i enhver form for installation.

Certifikatet MCS (The Microgeneration Certification Scheme) er et system af EN45011, der certificerer Solar Innova
PV modulerne til brug i fotovoltaiske systemer i Storbritannien.
MCS er et sæt internationalt anerkendt kvalitetssikring, der demonstrerer kvaliteten og pålideligheden af produkter
certificeret til krævende standarder.
MCS certifikatet involverer evaluering af produkter, fremstillingsprocesser, materialer, procedurer og
personaletræning. Det er også et krav at markedsføre fotovoltaisk marked i Det Forenede Kongerige inden for
rammerne af den offentlige finansiel støtte.
Standard UL 1703 refererer til fotovoltaiske paneler, der opfylder National Electrical Code (NEC) og National Fire
Prevention Association (NFPA) i USA.
Det amerikanske National Standards Institute ANSI / UL 1703 dækker nordamerikanske krav til design og test af
PV-moduler på vurderingen af den sikre elektriske og mekaniske drift gennem hele deres forventede levetid.
Testene viser også, at panelernes effektivitet testes og bekræftes at nå 90% eller mere af den effekt, som
producenten angiver.
Et fotovoltaisk modul er en genanvendelig dag i dag til 80% ved en passende behandling i bevidste genvundne
råmaterialer og bidrager dermed til at spare naturressourcer.
De fleste af de materialer, der udgør et fotovoltaisk modul, kan genoprettes og genanvendes ved modulernes
afslutning, hvilket reducerer mængderne betydeligt til affald.
Solar Innova-paneler er inden for lovkravene for toksicitet baseret på TCP-test (TCP) og anses ikke for farligt affald.
Solar Innova har i sin fabrik opnået en lang række særskilte kvalitetsuafhængige standardiseringsorganer og
kontrol, der viser fortsat overensstemmelse med høje standarder for sikkerhed og kvalitet i deres produkter.
Udestående kvalitet, pålidelighed over gennemsnittet og overlegen ydeevne skelner Innova Solar modulerne. For at
dette fortsat kan fungere godt, er modulerne regelmæssigt en række grundige tests og forsøg, ikke kun i F & U- og
fabrikskvaliteten, men også gennem uafhængige certificeringsinstitutter.
I Solar Innova bidrager produktionseffektivitet og højeste kvalitet afgørende til den høje grad af international
konkurrenceevne.
Produktionsfejl: 12 år
Ydeevne:
Minimal nominel effekt (% / år)
90% efter 10 år,
80% efter 25 år.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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Produktion af højkvalitets PV-moduler kræver meget præcision ved valg af alle materialer individuelt. Vores
engagement i præcision går ud over fremstillingen lige igennem for at levere produkterne til vores kunder. Vi
tilbyder al viden om vores produkter til distributører, teknikere og installatører, som vi har et tæt samarbejde om
for langsigtet bæredygtig vækst. Alle vores produkter fremstilles på vores egne produktionsfaciliteter og er
underlagt de højeste kvalitetsstandarder. I vores eget laboratorium testes moduler for at sikre overholdelse af alle
internationale standarder og for at sikre stabil kvalitet og ydeevne for vores produkter.
Den strengeste kvalitetsstyring anvendes i hele produktionssekvensen til en visuel, mikro-optisk, mekanisk og
elektrisk afsluttende inspektion, der kontinuerligt sikrer den bedste kvalitet af fotovoltaiske paneler. Solar Innova
garanterer fejlfri moduludlevering og forhindrer dråber i ydelse som følge af mekanisk skade gennem korrekt
modulemballage. Alle moduler fremstilles på vores egne produktionsfaciliteter i vores hovedkvarter og leveres
derfra til vores verdensomspændende datterselskaber. Solar Innova overtager hele logistik til slutkunden og sikrer
dermed sporbarheden af modulerne. Vi overvåger produktionsprocessen og strømmen af hvert modul og sikrer høj
kvalitet på vores moduler.
Solceller konverterer direkte sollys til elektrisk strøm, og generatoren er af modulet. Kvaliteten
af celler direkte påvirker egenskaberne ved et solcelle modul er derfor essentiel silicium
sammensætning brugt.
Solar Innova-celler anvendte udelukkende højeffektive med minimal variationer i processen med
at optimere produktionens reproducerbarhed af adskillelsen af celler. Er en afgørende faktor for
kvaliteten af cellekonstanten for stabile overskud. De højmotstandsmultiplikatorer og
fyldningsfaktorer, der anvendes, tilvejebringer celler, der giver en god energikildestråling, især
lav.
Hver celle kontrolleres og klassificeres elektrisk kalibreret inden sammenkobling for at optimere
modulets adfærd.
Prismatisk hærdet glas med følgende egenskaber:
√ Microprism overfladestruktur.
√ Høj transmissivitet.
√ Lav refleksivitet.
√ Låg jern.
Vores PV-moduler er udstyret med forbindelsesbokse til solmoduler. DIN V VDE V 0126-5 bruges som en
grænseflade mellem solceller og solcelleanlæg.
Vores kasser er forseglet og er klar til elementerne med beskyttelsesgrad IP67, som giver isolering mod fugt,
uvejr, snavs og ultraviolet stråling.
Indvendige er monteret bypass-dioder for at beskytte PV-modulerne, hvis de er under skygge.

Vores PV-moduler er udstyret med stik og stik MC-T4 100% kompatible med stik og stikkontakter, der bruges til
tilslutning af elektriske systemer. Kun MC-T4-stik eller kompatible og specielle solkabler kan bruges til at forlænge
kablerne, der er tilsluttet modulet. Disse skal opfylde de elektriske krav i sammenkoblingsdesignet.

Solar Innova tilbyder sine produkter til maksimal ydelse solceller, der er sikker på et produkt af god kvalitet. I løbet
af deres levetid på 25 år eller derover, udsættes solceller for alvorlige miljøforhold. Kom hagl, sne eller varme, de
har brug for til stadigt at levere højeste præstation for at opnå maksimal fortjeneste. For at opnå dette er brugen
af komponenter af høj kvalitet afgørende. Hos Solar Innova bruger vi kun de bedste materialer og førsteklasses
vejrbestandige komponenter fra certificerede leverandører og markedsledere. På Solar Innova kontrolleres hver
leveret komponent intensivt, hvilket sikrer lang levetid og høje udbytter.
Alle Solar Innova moduler er kendetegnet ved en positiv tolerance på 0/5 Wp af nominel effekt, hvilket garanterer
et højt energiforbrug over hele levetiden, og modstanden mod returstrømmen, hvilket minimerer materielle behov.
Sammenkobling og tid.
Denne kvalitetsstandard er implementeret af Solar Innova cellebrugsklasse "A" med høj effektivitet.

De ideelle forhold for et fotovoltaisk system er blå himmel og solskin. Desværre er det ikke de mest almindelige
forhold for solenergi. Ca. to tredjedele af den gennemsnitlige årlige stråling ligger inden for svagt lys. Svagt lys
beskriver intensiteten af stråling, der er betydeligt lavere end 1000 W / m². Selvfølgelig producerer et fotovoltaisk
system alligevel el, men det nuværende udbytte falder. Solar Innova moduler har overlegen svaghed ydeevne med
en over gennemsnittet effektivitet, der genererer dig ekstra yeild under disse forhold.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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Hver solcelle mister ydeevne, når den udsættes for solen. Solar Innova moduler er karakteriseret ved en meget lav
nedbrydning, der sikrer dig et permanent stabilt udbytte. Brugen af råmaterialer af høj kvalitet sikrer den lave
nedbrydning af vores modulers nominelle effekt, især i begyndelsen af levetiden. Af denne grund kan vi tilbyde en
25 års lineær ydelsesgaranti. I det første år garanterer Solar Innova en ydeevne på mindst 97% af den nominelle
effekt. I de følgende 24 år garanterer Solar Innova en maksimal ydelsesreduktion på 0,7% af den nominelle effekt
per år. Med denne ydeevne garanterer Solar Innova kvalitet og ydeevne fra egen produktion og giver dig sikkerhed
i din investering.
Vores moduler kræver ingen eller meget lidt vedligeholdelse på grund af sin egen konfiguration: Ingen bevægelige
dele og celler, og deres interne forbindelser er indkapslet i flere lag beskyttelsesmateriale.
Du bør foretage en generel inspektion 1 eller 2 gange om året for at sikre, at forbindelserne mellem panelerne er
stramme og fri for korrosion.
I de fleste tilfælde eliminerer virkningen af regn behovet for rengøring af modulerne, men hvis det er nødvendigt,
skal du blot bruge vand og et mildt rengøringsmiddel.
Et innovativt og miljøvenligt trin i fremstillingen har gjort det muligt for Solar Innova at ignorere al den ledning, der
normalt kræves i svejseprocessen, hvilket har reduceret ledningsindholdet i modulet væsentligt.
Resultatet er en endnu mere respekt for miljøet med det samme præstations- og pålidelighedsprodukt.
Alle disse funktioner hjælper vores moduler med at nå miljømålene for privatbrugere, virksomheder og regeringer,
der ønsker at reducere deres CO2-fodaftryk og spare på energikostnader.
Som en del af Solar Innova's engagement med miljøet, gør vi ikke blot moduler endnu mere respektfulde for
miljøet, men vi implementerer også bedste praksisoplysninger, der integrerer bæredygtighed i vores operationer.

Med en speciel elektro-luminescens test, en type røntgen, sikrer Solar Innova 100% cellekvalitet. Ved at undersøge
alle celler og færdige laminater for eventuelle interne skader elimineres mikrosprækninger, hot spots, loddefejl og
andre ufuldkommenheder, som ikke er synlige for det blotte øje.

I fotovoltaik refererer hot-spot-effekten til overophedning af et bestemt område af et solmodul, der kan resultere i
brand i ekstreme tilfælde. Solar Innova udfører en 100% test af alle celler ved at anvende en omvendt strøm.
Denne specielt udviklede og definerede procedure giver os mulighed for at identificere potentielt defekte hot-spotceller og reducere risikoen for hændelser.

Konventionelle solsystemer har i sig selv forskelle i spænding mellem systemets ramme og solceller. Disse forskelle
kan føre til uønskede lækstrømme, der reducerer cellernes kapacitet og kan medføre et tab af udbytte på 20% eller
mere. Denne effekt kaldes Potential-induced Degradation (PID). Anvendelsen af højkvalitetsindkapslingsmaterialer
og state-of-the-art planteteknologi hos Solar Innova sikrer en ensartet produktion af PID-resistente moduler.

Overskydende snedtryk er faktisk en af de vigtigste skadekategorier for solceller, sammen med stormskader og
skader på grund af tyveri, overspænding, hagl eller ild. Problemet: Især på skrånende tage er snebelastningen på
fotovoltaiske systemer ujævnt fordelt. Faktisk glider sneen ned til bunden af modulrammen, hvilket medfører
ekstreme belastninger på modulerne og monteringsdelene her. Konsekvensen: "Dette medfører en øget forekomst
af alvorlige skader, især på modulernes ramme og glasflader - og ikke kun i bjergområder, men også i flade
områder".

Alle vores fotovoltaiske moduler er blevet testet for at opfylde klasse C brandmodstand og kan monteres på tag
klasse A, som bestemt af UL Standard 1703.

For at eliminere for tidlig træthed og deformation af materialet testes vores produkter regelmæssigt for at vurdere
deres vejrbestandighed i våde og kolde forhold og ekstreme temperaturændringer.
Solar Innova pv moduler er testet for modstand mod forskellige temperaturer for at teste deres udholdenhed og
korrekt drift i temperaturområder fra -40 til + 85ºC.
Generering af elektricitet ved hjælp af solcellepaneler producerer ikke drivhusgasser direkte. Men emissioner er
forbundet med andre dele af panelets livscyklus: For eksempel fremstiller og transporterer dem.
De vigtigste komponenter i sol-PV-paneler er lavet af krystallinsk silicium. Fremstilling af disse komponenter er en
energiintensiv proces, der repræsenterer en høj procentdel af den samlede energi, der bruges til at lave solpaneler.
Det præcise kulstoffodaftryk på et bestemt solpanel afhænger af mange faktorer, herunder materialets kilde, den
afstand, de skal transporteres, og den energikilde, der anvendes af produktionsanlæggene.
CO2-fodaftryket på et solcellepanel (det gennemsnitlige niveau af drivhusgasemissioner, der er ansvarlig for hele
levetiden) er ca. 72 gram kuldioxidækvivalent pr. Kilowatt-time elektricitet produceret (gCO2e/kWh).
I Solar Innova har vi optimeret alle disse begreber for at minimere vores fodaftryk.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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INTERNATIONALE CERTIFIKATER

Alle vores PV moduler er produceret i et miljø ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Alle vores PV moduler er designet, fremstillet og godkendt til brug i miljøet i Den Europæiske
Union med CE-mærkningen.

Alle vores PV moduler er designet og fremstillet i henhold til IEC/EN 61215 og opfylder de
kvalifikationskrav sikkerhedsstandarder af fotovoltaiske moduler IEC/EN 61730 Klasse A
(klasse II).

For at opfylde disse internationale standarder er anvendt materialer af høj kvalitet og
holdbarhed. Solar Innova har desuden etableret en række streng kvalitetskontrol i alle faser af
produktionsprocessen og endelig kontrol af produktionen af alle fremstillede moduler.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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GENBRUG
Solar Innova, fortsatte med sit program for løbende forbedringer og effektivitet i forhold til
kvalitet og miljø er involveret i genbrug af fotovoltaiske moduler.
Solar Innova og går et skridt videre i deres bevidsthed om miljøspørgsmål, hvilket giver dit
produkt en sæl, som gør det dobbelt grønne og giver kunderne en holdbar løsning for de
moduler, der har nået slutningen af sin levetid.
Målet er indsamling og genanvendelse af fotovoltaiske moduler ved slutningen af sit liv
installeret i EU og EFTA-landene.
Fra Solar Innova leverer ren, vedvarende energi gennem den mest magtfulde naturressource,
solen, men ønsker at lukke cirklen og giver gennem genbrug af moduler, et rent ud det
endelige bestemmelsessted for dets moduler.
De fotovoltaiske moduler indeholder materialer, der kan genvindes og genbruges, enten nye
PV moduler eller andre nye produkter. Genvinding af industrielle processer eksisterer for både
tyndfilm og silicium til moduler. Materialer, såsom glas, aluminium, og en række af
halvledermaterialer, er værdifulde, når udvundet.
Solar Innova moduler har en levetid på 25 år, kræver minimal vedligeholdelse og er en lav
CO2 til atmosfæren sammen, når den tid kommer for dem at blive kasseret vil blive indsamlet
til genanvendelse.
Genbrug ikke kun til gavn for miljøet ved at reducere mængden af affald, men også hjælper
med at reducere mængden af energi, der kræves for at levere råvarer og dermed
omkostninger og miljømæssige virkninger af produktionen af solcellemoduler.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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TJENESTER

Solar Innova udgøres af et team af højt kvalificerede og specialiserede i engagement
vedvarende energi til at gennemføre ren energi for at muliggøre en bæredygtig vækst og en
bedre fremtid for alle, ikke at forglemme den rimeligt afkast af sine investorer og kunder
Den største fordel, at rapportere Solar Innova tjenester kommer fra dens faglige og
specialiserede ledelse, som gør det muligt at opnå højere og mere sikre afkast, reducere risici,
optimere og effektivisere processer og frem for alt, undgå besvær og bekymringer til deres
kunder. Har den samme fordel, enhver virksomhed eller person med en lille investering, vil du
have adgang til investeringer i vedvarende energi, uudtømmelig og ren.
Solar Innova, født med firmaet formål at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.
Energibesparelser er den første måde at bekæmpe de forandringer, der sker på vores planet
Alternativ energi, nu fuldt konsolideret som en levedygtig måde at bevare miljøet, er den
eneste løsning for at eliminere forurening og CO2.
Verden har brug for systemer baseret på solenergi med forbedret kvalitet og effektivitet. Dette
er det endelige svar til et paradigmeskift renere energi, bæredygtig og økonomisk.
Udover at tænke over, hvordan man producerer ren energi, må vi lære at gøre rationel
energiudnyttelse som en prioritet.
Fuld kundetilfredshed er vores forpligtelse, og han helliget et hundrede procent af vores tid og
kræfter. Vi overvåger daglig ydeevne og kvalitet i produkter og tjenester.
Vi har en streng intern kvalitetskontrol for at tilbyde kunden den bedste service.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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PARTNERE

Vi ønsker at sikre dit solar oplevelse er fuldt tilfredsstillende. Det er derfor, vi har valgt dygtige
forhandlere og installatører over hele verden. Vores Officielle Forhandlere og Installers vil give
dig en professionel installation job og en høj-niveau kundeservice.
I overensstemmelse med vores engagement for at skubbe fremad eksisterende kvalitetskrav,
har vi udarbejdet et kvalitetscharter for forhandlere og installatører, der definerer en række
regler, der skal sikre den bedste kvalitet af service til husejere vælger Solar Innova produkter.
Efter at have underskrevet vores kvalitetscharter, Officielle Forhandlere og Installers vise sig at
dele den samme vision om kvalitet som os, og tage ansvar for at give deres kunder en bedre
service.
Vores Officielle Forhandlere og Installers er gået et skridt videre, formaliseret ved
undertegnelsen af Solar Innova Letter of Commitment. Efter at have dine Solar Innova
produkter installeres af en officiel Installer, kan du nyde fordelene ved dit hjem solcelleanlæg
med absolut ro i sindet.
Vi ønsker solenergi til at blive anerkendt som en førsteklasses valg til produktion af elektricitet,
og vi mener tilfredshed hver eneste af vores kunder er den bedste måde at nå dette mål.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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INTERNATIONALE KONTORER
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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

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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