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SPÓŁKA 
 

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

√ Doradcze 
√ Konkurencyjność 
√ Zrównoważony rozwój 
√ Profesjonalizm 
√ Jakość usług 
√ Poświadczone przez międzynarodowo uznanych laboratoriach 
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNE-BIPV-PODŁOGA 
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MODUŁ MONOCRYSTALICZNY-BIPV-PODŁOGA-KOMPONENTY 
 

 
 

 
 

KOMPONENTY OPIS 

Część przednia Utwardzone i bardzo przejrzysta, zapewnia sztywność montażu i 
zabezpiecza powierzchnię aktywną w komórkach. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Jego funkcją jest enkapsulacji komórki obwodu na górze. 

Ogniwa Monokryształów krzemu o wysokiej sprawności, jest generatorem 
energii elektrycznej. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Jego funkcją jest kapsułkowanie komórek obwodu na górze. 

Część przednia Utwardzone i bardzo przejrzysta, zapewnia sztywność montażu i 
zabezpiecza powierzchnię aktywną w komórkach. 

Puszka łączeniowa To zapewnia prosty sposób elektrycznego połączenia modułu z 
resztą instalacji. 

Łączniki Szybko, mocno i pozytywne i negatywne projekt połączenia, aby 
zapobiec niewłaściwemu. 
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SI-ESF-M-BIPV-FL-M156-9 
 

  
 

CECHY ELEKTRYCZNE (STC) 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 45 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,35 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 5,35 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 9,26 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 6,33 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 9,83 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 12,50 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
 

CECHY MECHANICZNE 
Rozmiar Wysokość 600 mm 
 Szerokość 600 mm 
 Grubość 18 mm 
Waga Netto 15 kg 
Część przednia Materiał Szkło hartowane o wysokiej transmisji 
 Grubość 8 ± 0,2 mm 
Ogniwa Typ Monokrystaliczne 
 Ilość 3 x 3 jedinice 
 Rozmiar 156 x 156 mm 
Połączenie szeregowe Ilość 9 jedinice 
Połączenie równolegle Ilość 1 jedinica 
Hermetyzacja-przekładkowa Materiały PVB 
 Grubość 0,76 ± 0,03 mm 
Płyta tylna Materiały Szkło hartowane 
 Grubość 8 ± 0,2 mm 
Puszka łączeniowa Materiał PVC 
 Ochrona IP65 

 Izolacja Przeciwko wilgoci oraz warunkom 
atmosferycznym 

Przewody Typ Symetryczne w długości 
 Długość 650 mm 
 Przekrój z miedzi 4 mm2 
 Cechy Niski opór przewodnictwa 
 Minimalne straty przez spadek napięcia 
Łączniki Materiały PVC 
 Typ MC4 
 Ochrona IP67 
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MODUŁ POLIKRYSTALICZNY-BIPV-PODŁOGA-KOMPONENTY 
 

 
 

 
 

KOMPONENTY OPIS 

Część przednia Utwardzone i bardzo przejrzysta, zapewnia sztywność montażu i 
zabezpiecza powierzchnię aktywną w komórkach. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Jego funkcją jest enkapsulacji komórki obwodu na górze. 

Ogniwa Monokryształów krzemu o wysokiej sprawności, jest generatorem 
energii elektrycznej. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Jego funkcją jest kapsułkowanie komórek obwodu na górze. 

Część przednia Utwardzone i bardzo przejrzysta, zapewnia sztywność montażu i 
zabezpiecza powierzchnię aktywną w komórkach. 

Puszka łączeniowa To zapewnia prosty sposób elektrycznego połączenia modułu z 
resztą instalacji. 

Łączniki Szybko, mocno i pozytywne i negatywne projekt połączenia, aby 
zapobiec niewłaściwemu. 
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SI-ESF-M-BIPV-FL-P156-9 
 

  
 

CECHY ELEKTRYCZNE (STC) 
Moc maksymalna (Pmpp) Wp 40 
Tolerancja Wp 0 ~ + 1,20 
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp) Wolty 4,89 
Natężenie mocy maksymalnej (Impp) Ampery 8,47 
Napięcie otwartego obwodu (Voc) Wolty 5,79 
Natężenie zwarciowe (Isc) Ampery 8,99 
Napięcie maksymalne systemu (Vsyst) Wolty 715 (IEC) 
Diody (By-pass) Ilość 2 
Bezpiecznik w szeregu Ampery 10 
Sprawność (ηm) % 11 
Współczynnik Formy % ≥ 73 
 

CECHY MECHANICZNE 
Rozmiar Wysokość 600 mm 
 Szerokość 600 mm 
 Grubość 18 mm 
Waga Netto 15 kg 
Część przednia Materiał Szkło hartowane o wysokiej transmisji 
 Grubość 8 ± 0,2 mm 
Ogniwa Typ Polikrystaliczne 
 Ilość 3 x 3 jedinice 
 Rozmiar 156 x 156 mm 
Połączenie szeregowe Ilość 9 jedinice 
Połączenie równolegle Ilość 1 jedinica 
Hermetyzacja-przekładkowa Materiały PVB 
 Grubość 0,76 ± 0,03 mm 
Płyta tylna Materiały Szkło hartowane 
 Grubość 8 ± 0,2 mm 
Puszka łączeniowa Materiał PVC 
 Ochrona IP65 

 Izolacja Przeciwko wilgoci oraz warunkom 
atmosferycznym 

Przewody Typ Symetryczne w długości 
 Długość 450 mm 
 Przekrój z miedzi 4 mm2 
 Cechy Niski opór przewodnictwa 
 Minimalne straty przez spadek napięcia 
Łączniki Materiały PVC 
 Typ MC4 
 Ochrona IP67 
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CECHY TECHNICZNE 
 

CECHY TERMICZNE MONOKRYSTALICZNY 
Współczynnik temperaturowy natężenia zwarciowego α (Isc) %/º C + 0,0814 
Współczynnik temperaturowy napięcia otwartego obwodu β (Voc) %/º C - 0,3910 
Współczynnik temperaturowy mocy maksymalnej γ (Pmpp) %/º C - 0,5141 
Współczynnik temperaturowy natężenia mocy maksymalnej (Impp) %/º C + 0,10 
Współczynnik temperaturowy napięcia mocy maksymalnej (Vmpp) %/º C - 0,38 
NMOT (Nominalna Temperatura Pracy Modułu) º C + 47 ± 2 

 
CECHY TERMICZNE POLIKRYSTALICZNY 

Współczynnik temperaturowy natężenia zwarciowego α (Isc) %/º C + 0,0825 
Współczynnik temperaturowy napięcia otwartego obwodu β (Voc) %/º C - 0,4049 
Współczynnik temperaturowy mocy maksymalnej γ (Pmpp) %/º C - 0,4336 
Współczynnik temperaturowy natężenia mocy maksymalnej (Impp) %/º C + 0,10 
Współczynnik temperaturowy napięcia mocy maksymalnej (Vmpp) %/º C - 0,38 
NMOT (Nominalna Temperatura Pracy Modułu) º C + 47 ± 2 

 
TOLERANCJE 

Temperatura pracy º C º F - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 
Napięcie izolacji dielektrycznej Wolty 3000 
Wilgotność względna % 0 ~ 100 
Odporność na wiatr m/s 60 
 kg/m2 Pa 245 2400 
 funty/stopy2 491,56 
Zdolność obciążenia mechanicznego kg/m2 Pa 551 5400 (IEC) 
 funty/stopy2 Pa 75,2 3600 (UL) 
Odporność ogniowa Klasa C 

 
KLASYFIKACJA 

Aplikacji Klasa A 
Ochrony elektrycznej Klasa II 
Odporność ogniowa Klasa A 
Zanieczyszczenia Stopień 1 
Materiałów Grupa I 
Bezpieczeństwa Czynniki 1,5 

 
POMIARY WYKONANE ZGODNIE ZE STANDARDOWYMI METODAMI TESTÓW ASTM E1036, 

POPRAWIONE DO WARUNKÓW STANDARDOWYCH PRÓB (STC) 
Jakość atmosfery/Dystrybucja spektralna AM 1,5 ASTM G173-03 
Intensywność świetlna/Radiacja W/m2 1000 
Temperatura ogniwa º C 25 

 
POMIARY WYKONANE W SYMULATORZE SOLARNYM 

Klasa AAA (zgodnie z IEC 60904-9) 
BŁąd pomiaru mocy ± 3 % 

 
CECHY KONTRUKCYJNE 

Ogniwa O wysokiej sprawności z warstwą anty odblaskową z azotku krzemu. 
Przewody elektryczne Z miedzi (Cu) płaskie powlekane stopem cyny (Sn) i srebra (Ag) co poprawia lutowność. 
Spawy Odcinkami z ogniw i przewodów, w celu zapobieżenia naprężeniom. 

Laminat 
Złożony ze szkła wysoko przezroczystym hartowanym od frontu, hermetyzowany termo -stabilnym 
materiałem EVA, nasiąkając ogniwa oraz izolator elektryczny w tylnej części mieszanką z Tedlaru i 
Poliestru. 

Puszka łączeniowa 
Z końcówkami szybkiego połączenia –„anty pomyłkowe”. Zawierają 1 diodę jako by-pass, wymienialny 
dzięki temu, że system nie ma łączy lutowanych, wszystkie połączenia elektryczne są wykonywane 
zaciskami unikając w ten sposób zimne spawy. 

 
CECHY PRACY 

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

 

Produkty Solar Innova wykonane są z najwyższej jakości komponentów i najnowszej technologii, dzięki 
doskonałemu wyposażeniu fabrycznemu i kontroli całego procesu produkcyjnego. Ponadto nasze produkty oferują 
doskonałe wzornictwo i wykończenia. 
Solar Innova oferuje szeroką gamę fotowoltaicznych paneli słonecznych, które zaspokajają wszystkie potrzeby 
rynkowe, zarówno w zakresie zasilania w izolowane urządzenia. Oprócz oferowania paneli, które rozwijają się, 
produkują i sprzedają, dajemy Tobie i Twojej firmie możliwość doradzania Ci we wszystkim, czego potrzebujesz, za 
pośrednictwem naszego działu technicznego. 

 

Efektywność i doskonałość we wszystkich naszych procesach produkcyjnych to główna gwarancja, która zapewnia 
najwyższej jakości moduły słoneczne Innova. 
Nasz zakład produkcyjny (certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001) spełnia rygorystyczne 
wymagania jakościowe, które wyznaczyła nasza organizacja: pełny nadzór na każdym etapie procesu 
produkcyjnego. 

 

CE lub European Conformity to europejska marka dla niektórych grup usług lub produktów przemysłowych. Opiera 
się na dyrektywie 93/68 / EWG, 2002/95 / WE, 2004/108 / WE i 2006/95 / WE. Zostało ustanowione przez 
Wspólnotę Europejską i zeznanie producenta, że produkt spełnia minimalne wymogi prawne i bezpieczeństwo 
techniczne państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Wszystkie nasze panele są wytwarzane pod ścisłą kontrolą jakości i klasyfikacji. Certyfikaty IEC 61215 i IEC 61730 
oraz raporty charakteryzacji wykonane w laboratoriach badawczych na podstawie tych norm, poświadczają, że 
wszystkie nasze panele pomyślnie przeszły testy, które były i są odpowiednie do stosowania w każdym typie 
instalacji. 

 

Certyfikat MCS (ang. The Microgeneration Certification Scheme) to system EN45011, który certyfikuje moduły 
fotowoltaiczne Solar Innova do stosowania w systemach fotowoltaicznych w Wielkiej Brytanii. 
MCS to zestaw uznawanych na całym świecie systemów zapewniania jakości, demonstrujących jakość i 
niezawodność produktów certyfikowanych zgodnie z wymagającymi normami. 
Certyfikat MCS obejmuje ocenę produktów, procesów produkcyjnych, materiałów, procedur i szkoleń personelu. Jest 
to również wymóg rynku fotowoltaicznego w Wielkiej Brytanii w ramach programu rządowego wsparcia finansowego. 

 

Standard UL 1703 odnosi się do paneli fotowoltaicznych spełniających wymagania National Electrical Code (NEC) i 
National Fire Prevention Association (NFPA) w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny ANSI / UL 1703 obejmuje wymagania Ameryki Północnej dotyczące 
projektowania i testowania modułów fotowoltaicznych w zakresie oceny bezpiecznej eksploatacji elektrycznej i 
mechanicznej przez cały przewidywany okres ich użytkowania. Testy wykazują również, że sprawność paneli jest 
testowana i potwierdzana, aby osiągnąć 90% lub więcej mocy wskazanej przez producenta. 

 

Moduł fotowoltaiczny nadaje się dziś do recyklingu do 80% dzięki odpowiedniej obróbce w świadomym odzyskiwaniu 
surowców, przyczyniając się w ten sposób do oszczędzania zasobów naturalnych. 
Większość materiałów składających się na moduł fotowoltaiczny można odzyskać i ponownie wykorzystać pod koniec 
życia modułów, znacznie zmniejszając ilości przeznaczone na odpady. 
Panele Solar Innova są zgodne z wymaganiami prawnymi dotyczącymi toksyczności opartymi na testach 
charakterystyki toksykologicznej toksyczności (TCLP) i nie są uważane za odpady niebezpieczne. 

 

Firma Solar Innova uzyskała w swojej fabryce wiele wyróżniających się jakościowo niezależnych organów 
normalizacyjnych i kontroli, wykazując ciągłą zgodność z wysokimi standardami bezpieczeństwa i jakości w swoich 
produktach. 
Wyjątkowa jakość, niezawodność powyżej średniej i najwyższa wydajność wyróżniają moduły Innova Solar. Aby to 
się dobrze utrzymało, moduły są regularnie serią dokładnych testów i prób nie tylko w zakresie badań i rozwoju oraz 
jakości fabryki, ale także za pośrednictwem niezależnych instytutów certyfikacyjnych. 
W Solar Innova, wydajność produkcji i najwyższa jakość przyczyniają się zdecydowanie do wysokiego poziomu 
międzynarodowej konkurencyjności. 

  

Wady produkcyjne: 12 lat 
Wydajność: 
Minimalna moc znamionowa (% / lata) 
90% na 10 lat, 
80% w wieku 25 lat. 
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Wytwarzanie wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych wymaga dużej precyzji przy wyborze wszystkich 
materiałów indywidualnie. Nasze zaangażowanie w precyzję wykracza poza produkcję aż do dostarczania 
produktów naszym klientom. Oferujemy całą wiedzę o naszych produktach dystrybutorom, technikom i 
instalatorom, z którymi ściśle współpracujemy na rzecz długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Wszystkie 
nasze produkty są wytwarzane we własnych zakładach produkcyjnych i podlegają najwyższym standardom jakości. 
W naszym własnym laboratorium testujemy moduły w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi 
międzynarodowymi standardami oraz zapewnienia stabilnej jakości i wydajności naszych produktów. 

 

Najsurowsze zarządzanie jakością jest stosowane w całej sekwencji produkcyjnej do wzrokowej, mikrooptycznej, 
mechanicznej i elektrycznej kontroli końcowej, stale zapewniając najwyższą jakość paneli fotowoltaicznych. Solar 
Innova gwarantuje bezbłędne dostarczanie modułów i zapobiega spadkom wydajności w wyniku uszkodzeń 
mechanicznych poprzez odpowiednie opakowanie modułów. Wszystkie moduły są produkowane we własnych 
zakładach produkcyjnych w naszej głównej siedzibie i dostarczane do naszych globalnych oddziałów. Solar Innova 
przejmuje całą logistykę do klienta końcowego, gwarantując w ten sposób identyfikowalność modułów. 
Monitorujemy proces produkcji i przepływ każdego modułu oraz zapewniamy wysoką jakość naszych modułów. 

  

Ogniwa słoneczne bezpośrednio przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną prądu 
stałego, a generator jest w module. Jakość komórek wpływa bezpośrednio na charakterystykę 
modułu słonecznego, dlatego niezbędna jest zastosowana kompozycja krzemu. 
Ogniwa Solar Innova wykorzystywały wyłącznie wysoką wydajność przy minimalnych zmianach 
w procesie optymalizacji odtwarzalności produkcji separacji komórek. Jest czynnikiem 
decydującym o jakości stałej komórki dla stabilnych zysków. Mnożniki o wysokiej rezystancji i 
współczynniki wypełnienia ogniw zapewniają dobre źródło promieniowania energetycznego, 
szczególnie niskie. 
Każda komórka jest sprawdzana i klasyfikowana elektrycznie przed połączeniem, aby 
zoptymalizować zachowanie modułu. 

 

Pryzmatyczne szkło hartowane o następujących cechach: 
√ Struktura powierzchni mikropryzmatu. 
√ Wysoka transmisja. 
√ Niski współczynnik odbicia. 
√ Niski poziom żelaza. 

 

Nasze moduły fotowoltaiczne są wyposażone w skrzynki przyłączeniowe do modułów słonecznych DIN V VDE V 
0126-5 służy jako interfejs między ogniwami słonecznymi a systemem fotowoltaicznym. 
Nasze skrzynki są szczelne i gotowe na elementy o stopniu ochrony IP67, co zapewnia izolację przed wilgocią, 
niepogodą, brudem i promieniowaniem ultrafioletowym. 
Wewnątrz są zainstalowane diody obejściowe, aby chronić moduły fotowoltaiczne, jeśli są one w cieniu. 

 

Nasze moduły PV są wyposażone w złącza i gniazda MC-T4 w 100% kompatybilne ze złączami i gniazdami do 
łączenia systemów elektrycznych. Do przedłużenia kabli podłączonych do modułu można użyć tylko złącza MC-T4 
lub kompatybilnych i specjalnych kabli solarnych. Muszą one spełniać wymagania elektryczne projektu połączenia. 

 

Solar Innova oferuje swoje produkty dla maksymalnej wydajności fotowoltaicznej pewnej dobrej jakości produktu 
W ciągu swojej żywotności, 25 lat lub więcej, moduły fotowoltaiczne są narażone na trudne warunki środowiskowe. 
Przyjdź grad, śnieg lub ciepło, muszą stale osiągać szczytową wydajność, aby osiągnąć maksymalne zyski. Aby to 
osiągnąć, kluczowe znaczenie ma stosowanie wysokiej jakości komponentów. W Solar Innova stosujemy wyłącznie 
najlepsze materiały i pierwszorzędne, odporne na warunki atmosferyczne komponenty od certyfikowanych 
dostawców i liderów rynku. W Solar Innova każdy dostarczony komponent jest intensywnie sprawdzany, 
zapewniając długą żywotność i wysokie plony. 

 

Wszystkie moduły Solar Innova charakteryzują się dodatnią tolerancją 0 / + 5 Wp mocy znamionowej, co 
gwarantuje wysoką wydajność energetyczną w całym cyklu życia i odporność na prąd powrotny, co minimalizuje 
potrzeby materiałowe Połączenie i czas. 
Ten standard jakości jest realizowany przez ogniwo słoneczne "In" "o wysokiej wydajności. 

 

Idealne warunki dla systemu fotowoltaicznego to błękitne niebo i słońce. Niestety nie są to najczęstsze warunki 
słoneczne. Około dwie trzecie średniego rocznego promieniowania znajduje się w zakresie słabego światła. Słabe 
światło opisuje intensywność promieniowania, która jest znacznie niższa niż 1000 W / m². Oczywiście system 
fotowoltaiczny produkuje energię elektryczną, jednak wydajność prądu maleje. Moduły Solar Innova mają lepszą 
wydajność słabego światła i ponadprzeciętną wydajność, co zapewnia dodatkowe korzyści w tych warunkach. 
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Każdy ogniwo słoneczne traci wydajność, gdy jest wystawiony na działanie słońca. Moduły Solar Innova 
charakteryzują się bardzo niską degradacją, co zapewnia stałą stabilność. Zastosowanie wysokiej jakości surowców 
zapewnia niską degradację mocy nominalnej naszych modułów, szczególnie na początku okresu użytkowania. Z 
tego powodu możemy zaoferować 25-letnią gwarancję wydajności liniowej. W pierwszym roku Solar Innova 
gwarantuje wydajność co najmniej 97% mocy znamionowej. W ciągu kolejnych 24 lat Solar Innova gwarantuje 
maksymalną redukcję wydajności o 0,7% mocy znamionowej rocznie. Dzięki tej gwarancji wydajności, Solar Innova 
gwarantuje jakość i wydajność z własnej produkcji i zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. 

 

Nasze moduły nie wymagają konserwacji lub są bardzo ograniczone z powodu własnej konfiguracji: żadne ruchome 
części i ogniwa oraz ich wewnętrzne połączenia nie są zamknięte w kilku warstwach materiału ochronnego. 
Powinieneś dokonać ogólnej inspekcji 1 lub 2 razy w roku, aby upewnić się, że połączenia pomiędzy panelami są 
szczelne i wolne od korozji. 
W większości przypadków działanie deszczu eliminuje potrzebę czyszczenia modułów, ale w razie potrzeby po 
prostu za pomocą wody i łagodnego detergentu. 

 

Innowacyjny i ekologiczny krok w produkcji umożliwił firmie Solar Innova zignorowanie całego ołowiu zwykle 
wymaganego w procesie spawania, co znacznie zmniejszyło zawartość ołowiu w module. 
Rezultatem jest jeszcze większy szacunek dla środowiska dzięki temu samemu produktowi o tej samej wydajności i 
niezawodności. 
Wszystkie te funk 
cje pomagają naszym modułom osiągnąć cele środowiskowe dla użytkowników indywidualnych, firm i rządów, 
którzy chcą zmniejszyć swój ślad węglowy i zaoszczędzić na kosztach energii. 
W ramach zaangażowania Solar Innova w ochronę środowiska, nie tylko sprawiamy, że moduły są jeszcze bardziej 
szanujące środowisko, ale wdrażamy również najlepsze praktyki, które integrują zrównoważony rozwój z naszymi 
działaniami. 

 

Dzięki specjalnemu testowi elektroluminescencyjnemu, rodzajowi promieniowania X, Solar Innova zapewnia 100% 
jakości komórek. Poprzez zbadanie wszystkich komórek i wykończonych laminatów pod kątem wewnętrznych 
uszkodzeń, mikropęknięcia, gorące punkty, błędy lutowania i inne niedoskonałości, które nie są widoczne gołym 
okiem, są eliminowane. 

 

W fotowoltaice efekt gorącego punktu odnosi się do przegrzania określonego obszaru modułu słonecznego, co może 
doprowadzić do pożaru w ekstremalnych przypadkach. Solar Innova wykonuje 100% test wszystkich ogniw, 
stosując prąd wsteczny. Ta specjalnie opracowana i zdefiniowana procedura pozwala nam identyfikować 
potencjalnie wadliwe ogniwa termiczne i zmniejszać ryzyko wystąpienia incydentów. 

 

Konwencjonalne układy słoneczne z natury mają różnice w napięciu między szkieletem systemu a ogniwami 
słonecznymi. Różnice te mogą prowadzić do niepożądanych prądów upływowych, które zmniejszają pojemność 
ogniw i mogą powodować utratę wydajności o 20% lub więcej. Efekt ten nazywa się degradacją indukowaną (PID). 
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów do kapsułkowania i najnowocześniejszych technologii w Solar Innova 
zapewnia stałą produkcję modułów odpornych na PID. 

 

Nadmierne ciśnienie śniegu jest w rzeczywistości jedną z najważniejszych kategorii uszkodzeń w systemach 
fotowoltaicznych, wraz z uszkodzeniami spowodowanymi przez burze i uszkodzenia spowodowane kradzieżą, 
przepięciem, gradem lub pożarem. Problem: Zwłaszcza na pochyłych dachach obciążenie śniegiem systemów 
fotowoltaicznych jest nierównomiernie rozłożone. W rzeczywistości śnieg przesuwa się w dół do dolnej części ramy 
modułu, powodując ekstremalne obciążenia modułów i części montażowych tutaj. Konsekwencja: "Powoduje to 
zwiększone występowanie poważnych uszkodzeń, szczególnie w przypadku szkieletowych i szklanych powierzchni 
modułów - i to nie tylko w regionach górskich, ale również w obszarach płaskich". 

 

Wszystkie nasze moduły fotowoltaiczne zostały przetestowane pod kątem odporności ogniowej klasy A i kwalifikują 
się do montażu na dachach klasy A, zgodnie z normą UL Standard 1703. 

 

Aby wyeliminować przedwczesne zmęczenie i deformację materiału, nasze produkty są regularnie testowane pod 
kątem odporności na warunki atmosferyczne w warunkach mokrych i zimnych oraz skrajnych zmian temperatury. 
Moduły PV Solar Innova zostały przetestowane pod kątem odporności na różne temperatury w celu sprawdzenia ich 
wytrzymałości i prawidłowego działania w zakresie temperatur od -40 do + 85 ° C. 

 

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą słonecznych paneli fotowoltaicznych nie wytwarza bezpośrednio gazów 
cieplarnianych. Emisje wiążą się jednak z innymi częściami cyklu życia paneli: ich wytwarzaniem i transportem. 
Główne elementy paneli fotowoltaicznych wykonane są z krystalicznego krzemu. Wytwarzanie tych komponentów 
jest energochłonnym procesem, który stanowi wysoki procent całkowitej energii zużytej do produkcji paneli 
słonecznych. Dokładny ślad węglowy każdego poszczególnego panelu słonecznego zależy od wielu czynników, w 
tym od źródła materiałów, odległości, którą muszą być transportowane oraz od źródła energii używanego przez 
zakłady produkcyjne. 
Ślad węglowy ogniwa fotowoltaicznego (PV) (średni poziom emisji gazów cieplarnianych, za które jest 
odpowiedzialny przez cały okres jego eksploatacji) wynosi około 72 gramów ekwiwalentu dwutlenku węgla na 
kilowatogodzinę wytworzonej energii elektrycznej (gCO2e / kWh). 
W Solar Innova zoptymalizowaliśmy wszystkie te koncepcje, aby zminimalizować ślad węglowy naszych produktów. 
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MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY 
 

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

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

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

    
 
Aby spełnić te międzynarodowe standardy, stosowano wysokiej jakości materiały i trwałość. 
Ponadto firma Solar Innova przeprowadziła szereg rygorystycznych kontroli jakości na każdym 
etapie procesu produkcyjnego i ostatecznej kontroli produkcji wszystkich produkowanych 
modułów. 
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RECYKLINGU 
 
Solar Innova, kontynuując program ciągłej poprawy i efektywności pod względem jakości i 
środowiska, jest zaangażowany w recykling modułów fotowoltaicznych. 
 
Solar Innova i idzie o krok dalej w świadomości kwestii związanych z ochroną środowiska, 
dając produktowi pieczęć, która czyni go podwójnie zielonym i zapewnia klientom opłacalne 
rozwiązanie dla tych modułów, które dobiegały końca. 
 
Celem jest zbieranie i recykling modułów fotowoltaicznych po zakończeniu ich życia 
zainstalowanych w krajach UE i EFTA. 
 
Z Solar Innova zapewnia czystą, odnawialną energię dzięki najpotężniejszym zasobom 
naturalnym, słońcu, ale chce zamknąć krąg i dać, poprzez recykling modułów, czyste miejsce 
docelowe swoich modułów. 
 
Moduły fotowoltaiczne zawierają materiały, które można odzyskać i ponownie wykorzystać, 
zarówno nowe moduły PV, jak i inne nowe produkty. Recykling procesów przemysłowych 
istnieje zarówno dla cienkich folii jak i krzemu dla modułów. Materiały takie jak szkło, 
aluminium i wiele materiałów półprzewodnikowych są cenne podczas ich odzyskiwania. 
 
Moduły Solar Innova mają żywotność 25 lat, wymagają minimalnej konserwacji i są niską 
emisją CO2 do atmosfery, gdy nadejdą czas, by je wyrzucać zostaną zebrane do recyklingu. 
 
Recykling nie tylko przynosi korzyści środowisku naturalnym poprzez redukcję ilości odpadów, 
ale również pomaga zredukować ilość energii niezbędnej do zapewnienia surowców, a tym 
samym kosztów i wpływu na środowisko produkcji modułów fotowoltaicznych. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.. 15/17 

USŁUGI 
 

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

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