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COMPANIE 
 

 
 
Solar Innova este un grup de afaceri la nivel mondial, care isi desfasoara activitatea in 
domeniul energiilor regenerabile, in domeniul Energiei fotovoltaice solare. 
 
Tehnologia joaca un rol-cheie pentru Solar Innova. 
 
Noi dezvoltam produse cu tehnologii avansate pentru a deveni mai competitiva si mai 
ecologice si permite clientilor nostri sa imbunatateasca eficiența energetica a instalatiilor lor, 
reducand in acelasi timp tehnologiile de impact asupra mediului. 
 
Ne-am angajat sa oferim clientilor nostri produse si servicii de inalta calitate, pentru a satisface 
asteptarile dumneavoastra si pentru a asigura satisfactia lor completa in executarea proiectelor 
lor. 
 
Avem o retea de distributie in crestere constanta, pentru a oferi cea mai mare de ingrijire de 
calitate si viteza. 
 
Ne dorim sa fim prezenti in toate domeniile in care dezvoltarea energiilor alternative exista, 
oferind o valoare adaugata pentru produsele si serviciile noastre, cum ar fi: 
 

√ Consultanta 
√ Competitivitate 
√ Durabilitate 
√ Profesionalism 
√ Calitatea serviciului 
√ Certificate de laboratoare recunoscute pe plan international 
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TROTUAR FOTOVOLTAICA-BIPV 
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TROTUAR FOTOVOLTAICA-BIPV-MONOCRISTALIN-COMPONENTE 
 

 
 

 
 

COMPONENTE DESCRIERE 

Partea frontala Călită și ultra-transparent, acesta oferă rigiditate ansamblului și 
protejează suprafața activă a celulelor. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Funcția sa este de a încapsula celulele de circuit pe partea de sus. 

Celule Siliciu monocristalin eficiență ridicată, este generator de energie 
electrică. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Funcția sa este de a încapsula celulele de circuit în partea de jos. 

Partea din spate Călită și ultra-transparent, acesta oferă rigiditate ansamblului și 
protejează suprafața activă a celulelor. 

Cutie jonctiuni Acesta oferă o metodă simplă de conectare electrică a modulului la 
restul instalației. 

Conectoare Design rapid, strâns și pozitive și negative de conectare pentru a 
preveni misconnection. 

 



 

 

 
 

 
Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare. 6/17 

SI-ESF-M-BIPV-RD-M156-28-145W 
 

  
 

CARACTERISTICI ELECTRICE (STC) 
Putere maxima (Pmpp) Wp 145 
Toleranta Wp 0 ~ + 5 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 17,25 
Curentul la putere maxima (Impp) Amperi 9,59 
Tensiune circuit deschis (Voc) Volti 20,41 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 10,19 
Tensiune maxima a sistemului (Vsyst) Volti 1.000 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 2 
Maxima rezistenta in serie Amperi 20 
Eficienta (ηm) % 12,74 
Factor de Forma % ≥ 73 
 

CARACTERISTICI MECANICE 
Dimensiune Inaltime 1.437 mm 
 Latime 792 mm 
 Grosime 21 mm 
Greutatea Net 49 kg 
Partea frontala Material Sticlă securizată cu transmisie ridicată 
 Grosimea 8 ± 0,2 mm 
Celule Tip Monocristaline 
 Cantitate 4 x 7 unitati 
 Dimensiune 156 x 156 mm 
Conexiune in serie Cantitate 28 unitați 
Conexiunea in paralel Cantitate 1 unitate 
Incapsulare Materiale PVB 
 Grosime 0,76 ± 0,03 mm 
Partea din spate Materiale Sticlă securizată 
 Grosime 8 ± 0,2 mm 
Cutie jonctiuni Materiale PVC 
 Protectie IP65 

 Izolare Confruntandu-se cu umiditatea si vremii 
nefavorabile 

Cablu Tip Polarizate si simetrice in lungime 
 Lungime 450 mm 
 Sectiune-Cupru 4 mm2 
 Caracteristici Rezistenta redusa de contact 
 Pierderi minime in cadere de tensiune 
Conectoare Materiale PVC 
 Tip MC4 
 Protectie IP67 
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TROTUAR FOTOVOLTAICA-BIPV-POLICRISTALINE-COMPONENTE 
 

 
 

 
 

COMPONENTE DESCRIERE 

Partea frontala Călită și ultra-transparent, acesta oferă rigiditate ansamblului și 
protejează suprafața activă a celulelor. 

PVB 
(Polivinil Butiral) 

Funcția sa este de a încapsula celulele de circuit pe partea de 
sus. 

Celule Siliciu monocristalin eficiență ridicată, este generator de energie 
electrică. 

PVB 
(Polivinil Butiral) 

Funcția sa este de a încapsula celulele de circuit în partea de 
jos. 

Partea din spate Călită și ultra-transparent, acesta oferă rigiditate ansamblului și 
protejează suprafața activă a celulelor.. 

Cutie jonctiuni Acesta oferă o metodă simplă de conectare electrică a modulului 
la restul instalației. 

Conectoare Design rapid, strâns și pozitive și negative de conectare pentru a 
preveni misconnection. 
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SI-ESF-M-BIPV-RD-P156-28-135W 
 

  
 

CARACTERISTICI ELECTRICE (STC) 
Putere maxima (Pmpp) Wp 135 
Toleranta Wp 0 ~ + 5 
Tensiune la putere maxima (Vmpp) Volti 14,57 
Curentul la putere maxima (Impp) Amperi 9,28 
Tensiune circuit deschis (Voc) Volti 17,66 
Curentul de scurtcircuit (Isc) Amperi 9,98 
Tensiune maxima a sistemului (Vsyst) Volti 1.000 (IEC) 
Dioda (Bypass) Cantitate 1 
Maxima rezistenta in serie Amperi 20 
Eficienta (ηm) % 11,88 
Factor de Forma % ≥ 73 
 

CARACTERISTICI MECANICE 
Dimensiune Inaltime 1.437 mm 
 Latime 792 mm 
 Grosime 21 mm 
Greutatea Net 49 kg 
Partea frontala Material Sticlă securizată cu transmisie ridicată 
 Grosimea 8 ± 0,2 mm 
Celule Tip Policristaline 
 Cantitate 4 x 7 unitati 
 Dimensiune 156 x 156 mm 
Conexiune in serie Cantitate 28 unitați 
Conexiunea in paralel Cantitate 1 unitate 
Incapsulare Materiale PVB 
 Grosime 0,76 ± 0,03 mm 
Partea din spate Materiale Sticlă securizată 
 Grosime 8 ± 0,2 mm 
Cutie jonctiuni Materiale PVC 
 Protectie IP65 

 Izolare Confruntandu-se cu umiditatea si vremii 
nefavorabile 

Cablu Tip Polarizate si simetrice in lungime 
 Lungime 450 mm 
 Sectiune-Cupru 4 mm2 
 Caracteristici Rezistenta redusa de contact 
 Pierderi minime in cadere de tensiune 
Conectoare Materiale PVC 
 Tip MC4 
 Protectie IP67 
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CARACTERISTICI TEHNICE 
 

CARACTERISTICI TERMICE MONOCRISTALINE 
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit α (Isc) %/º C + 0,0814 
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis β (Voc) %/º C - 0,3910 
Coeficient de temperatura de putere maxima γ (Pmpp) %/º C - 0,5141 
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima (Impp) %/º C + 0,10 
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima (Vmpp) %/º C - 0,38 
NOCT (Temperatura Nominala de Lucru a Celulei) º C + 47 ± 2 
 

CARACTERISTICI TERMICE POLICRISTALINE 
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit α (Isc) %/º C + 0,0825 
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis β (Voc) %/º C - 0,4049 
Coeficient de temperatura de putere maxima γ (Pmpp) %/º C - 0,4336 
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima (Impp) %/º C + 0,10 
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima (Vmpp) %/º C - 0,38 
NOCT (Temperatura Nominala de Lucru a Celulei) º C + 47 ± 2 
 

TOLERANTE 
Temperatura de lucru º C º F - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 
Voltaj de izolatie dielectric Volti 3000 
Umezeala relativa % 0 ~ 100 
Rezistenta la vant m/s 60 
 kg/m2 Pa 245 2400 
 livre/ft2 491,56 
Rezistenta mecanica kg/m2 Pa 551 5400 (IEC) 
 livre/ft2 Pa 75,2 3600 (UL) 
Rezistenta la foc Clasa C 
 

MASURILE PUSE IN APLICARE CONFORM ASTM E1036 METODELE STANDARD DE TESTARE, 
CORECTAT LA CONDITIILE DE TESTARE STANDARD (STC) 

Calitatea aerului/Distributie spectral AM 1,5 ASTM G173-03e1 
Intensitate luminoasa/Radiatie W/m2 1000 
Temperatura celulei º C 25 
 

MASURI REALIZATE IN SIMULATOR SOLAR 
Clasificare AAA (conform IEC 60904-4) 
Incertitudine de masurarea puterii ± 3 % 
 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 
Celule O inalta eficienta cu strat anti-reflexie de Nituri de Siliciu. 
Conductoare electrice Cupru (Cu) aliaj plat placat cu Staniu (Sn) si Argint (Ag), care imbunatateste sudabilitatii. 
Sudura Ale Celulelor si conductoarelor pe portiuni pentru eliberarea tensiuni 

Laminat 
Compus din geam solar cu un grad mare de transparenta in partea din fata, incapsulat 
termostabil pentru EVA, integrarea celulelor si cu o izolatie electrica in partea din spate 
format dintr-un compus de tedlar si poliester. 

Cutie jonctiuni 
Conectoare rapide anti-eroare. Include diode bypass, substituibile datorita sistemului de 
cablare este lipsit de sudura, toate contactele electrice sunt realizate prin presiune, 
evitand astfel posibilitatea de sudare la rece. 

 
CARACTERISTICI DE LUCRU 

- Puterea celulelor solare variaza la sfarsitul procesului de productie. Diferite specificatii de putere a acestor module 
reflecta acesta dispersare. 
- Celulele cristaline in primele luni de expunere la lumina, pot prezenta o degradare fotonica, care ar putea reduce 
valoarea puterii maxime a modulului de pana la 3 %. 
- Celulele, in conditii normale de functionare, ajung la o temperatura superioara a conditiilor standard masurate in  
laboaratoare. TONC-ul este o masura cantitativa ale cresterii. Masurarea (TONC) se efectueaza in conditiile urmatoare: 
radiatia de 0,8 kW/m2, temperatura ambientala de 20º C si viteza vantului de 1 m/s. 
- Datele electrice reflectă valorile tipice ale modulelor si laminatelor, masurate la terminalul de iesire de la sfarsitul 
procesului de fabricatie. 
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GARANTII DE CALITATE 
 

 

Produsele Solar Innova sunt fabricate cu componente de cea mai bună calitate și cu cea mai recentă tehnologie, 
datorită echipamentelor excelente din fabrică și controlului întregului proces de fabricație. În plus, produsele noastre 
oferă design excelent și finisaje. 
Solar Innova are o gamă largă de panouri solare fotovoltaice care acoperă toate nevoile pieței, atât funcționarea 
hranei ca facilități izolate. Pe lângă faptul că oferim panouri care se dezvoltă, fabrică și comercializează, vă oferim 
companiei dvs. posibilitatea de a vă sfătui cu privire la tot ceea ce vă poate solicita, prin departamentul nostru de 
inginerie. 

 

Eficiența și excelența în toate procesele noastre de producție sunt principala garanție care asigură cele mai înalte 
calități ale modulelor solare Innova. 
Fabrica noastră de producție (certificată în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001) îndeplinește 
cerințele stricte de calitate pe care organizația noastră le-a stabilit: supravegherea completă în fiecare etapă 
individuală a procesului de producție. 

 

CE sau conformitatea europeană este o marcă europeană pentru anumite grupuri de servicii sau produse industriale. 
Aceasta se bazează pe Directiva 93/68 / CEE, 2002/95 / CE, 2004/108 / CE și 2006/95 / CE. Acesta a fost stabilit 
de Comunitatea Europeană și mărturia producătorului că produsul îndeplinește cerințele legale minime și securitatea 
tehnică a statelor membre ale Uniunii Europene. 

 

Toate panourile noastre sunt fabricate sub stricte controlul calității și clasificare. Certificatele IEC 61215 și IEC 
61730 și rapoartele de caracterizare efectuate în laboratoarele de testare bazate pe aceste standarde certifică faptul 
că toate panourile noastre trec cu succes testele care au fost și sunt potrivite pentru utilizare în orice tip de 
instalație. 

 

Certificarea MCS (certificarea Microgeneration Scheme) este un sistem al EN45011, care certifică modulele 
fotovoltaice Solar Innova pentru utilizarea în sistemele fotovoltaice din Marea Britanie. 
MCS este un set de asigurare a calității recunoscută la nivel internațional care demonstrează calitatea și fiabilitatea 
produselor certificate conform standardelor exacte. 
Certificatul MCS implică evaluarea produselor, a proceselor de fabricație, a materialelor, a procedurilor și a formării 
personalului. Este, de asemenea, o cerință de a comercializa piața fotovoltaică în Regatul Unit în cadrul programului 
de sprijin financiar guvernamental. 

 

Standardul UL 1703 se referă la panourile fotovoltaice care respectă Codul Național Electric (NEC) și Asociația 
Națională de Prevenire a Incendiilor (NFPA) din Statele Unite ale Americii. 
Institutul Național American de Standarde ANSI / UL 1703 acoperă cerințele nord-americane pentru proiectarea și 
testarea modulelor fotovoltaice cu privire la evaluarea funcționării electrice și mecanice sigure pe tot parcursul 
duratei lor de viață preconizate. De asemenea, testele demonstrează că eficiența panourilor este testată și 
confirmată pentru a atinge 90% sau mai mult din puterea indicată de producător. 

 

Un modul fotovoltaic este reciclabil astăzi la 80% printr-un tratament adecvat în recuperarea conștientă a materiilor 
prime, contribuind astfel la economisirea resurselor naturale. 
Majoritatea materialelor care formează un modul fotovoltaic pot fi recuperate și reutilizate la sfârșitul duratei de 
viață a modulelor, reducând în mod semnificativ cantitățile destinate să devină deșeuri. 
Panourile Solar Innova se încadrează în cerințele de reglementare a toxicității bazate pe testarea procedeului de 
desulfurare a caracteristicilor de toxicitate (TCLP) și nu sunt considerate deșeuri periculoase. 

 

Solar Innova a obținut în fabrica sa o multitudine de organisme distincte de calitate și control independent, care 
demonstrează respectarea în continuare a standardelor ridicate de siguranță și calitate în produsele lor. 
Calitatea remarcabilă, fiabilitatea peste medie și performanțele superioare disting modulele Innova Solar. Pentru ca 
acest lucru să rămână în continuare bine, modulele sunt în mod regulat o serie de teste și încercări aprofundate nu 
numai în domeniul cercetării și dezvoltării și al calității fabricilor, ci și prin institute independente de certificare. 
În Solar Innova, eficiența producției și calitatea superioară contribuie decisiv la gradul înalt de competitivitate 
internațională. 

  

Defecte de producție: 12 ani 
Performanţă: 
Putere nominală minimă (% / ani) 
90% la 10 ani, 
80% la 25 de ani. 
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Producerea de module fotovoltaice de înaltă calitate necesită multă precizie în selectarea individuală a tuturor 
materialelor. Angajamentul nostru față de precizie merge mai departe dincolo de fabricație prin livrarea produselor 
clienților noștri. Oferim toate cunoștințele despre produsele noastre distribuitorilor, tehnicienilor și instalatorilor, cu 
care avem o colaborare strânsă pentru o creștere durabilă pe termen lung. Toate produsele noastre sunt fabricate 
pe propriile noastre fabrici de producție și sunt supuse celor mai înalte standarde de calitate. În laboratorul propriu, 
testăm module pentru a asigura respectarea tuturor standardelor internaționale și pentru a asigura o calitate 
stabilă și performanță a produselor noastre. 

 

Cea mai strictă gestiune a calității este aplicată pe toată secvența de producție completă la o inspecție finală 
vizuală, micro-optică, mecanică și electrică, asigurând în permanență calitatea superioară a panourilor fotovoltaice. 
Solar Innova vă garantează livrarea fără defecte a modulului și evită scăderea performanțelor ca rezultat al 
deteriorării mecanice prin ambalarea corectă a modulelor. Toate modulele sunt fabricate pe propriile noastre fabrici 
de producție la sediul nostru și livrate de acolo către filialele noastre din întreaga lume. Solar Innova preia intreaga 
logistica catre clientul final, garantand astfel trasabilitatea modulelor. Monitorizăm procesul de producție și fluxul 
fiecărui modul și asigurăm calitatea ridicată a modulelor noastre. 

  

Celulele solare convertesc direct lumina soarelui în energie electrică curentă și generatorul este 
al modulului. Calitatea celulelor influențează în mod direct caracteristicile unui modul solar este, 
prin urmare, o compoziție esențială de siliciu utilizată. 
Celulele Solar Innova au utilizat exclusiv foarte eficient, cu variații minime în procesul de 
optimizare a reproductibilității producției de separare a celulelor. Este un factor determinant 
pentru calitatea constantei celulare pentru profituri stabile. Multiplicatorii de înaltă rezistență și 
factorii de umplere folosiți de celule furnizează o bună sursă de radiație energetică, în special 
scăzută. 
Fiecare celulă este verificată și clasificată electric înainte de interconectare pentru a optimiza 
comportamentul modulului. 

 

Sticlă tematică prismatică cu următoarele caracteristici: 
√ Structura suprafeței microprismice. 
√ Transmisivitate ridicată. 
√ Reflectabilitate redusă. 
√ Un fier. 

 

Modulele noastre fotovoltaice sunt echipate cu cutii de joncțiune pentru modulele solare DIN V VDE V 0126-5 este 
utilizată ca interfață între celulele solare și sistemul fotovoltaic. 
Cutiile noastre sunt sigilate și sunt pregătite pentru elementele cu grad de protecție IP67, care asigură izolația 
împotriva umezelii, a vremii neplăcute, a murdăriei și a radiațiilor ultraviolete. 
În interior sunt instalate diode de by-pass pentru a proteja modulele fotovoltaice dacă sunt sub umbră. 

 

Modulele noastre fotovoltaice sunt echipate cu conectori și prize MC-T4 100% compatibile cu conectorii și prizele 
utilizate pentru conectarea sistemelor electrice. Numai conectorul MC-T4 sau cablurile solare compatibile și speciale 
pot fi utilizate pentru a prelungi cablurile conectate la modul. Acestea trebuie să corespundă cerințelor electrice ale 
proiectului de interconectare. 

 

Solar Innova oferă produsele sale pentru o performanță maximă fotovoltaică a unui produs de bună calitate Pe 
parcursul duratei de viață, de 25 de ani sau mai mult, modulele fotovoltaice sunt supuse unor condiții de mediu 
severe. Veniți din grindină, zăpadă sau căldură, trebuie să livreze continuu performanțe maxime pentru a obține 
profituri maxime. Pentru a realiza acest lucru, utilizarea componentelor de înaltă calitate este crucială. La Solar 
Innova folosim numai cele mai bune materiale și componente de primă clasă, rezistente la intemperii de la 
furnizorii certificați și liderii de piață. La Solar Innova, fiecare componentă livrată este verificată intensiv, asigurând 
o durată lungă de viață și randamente ridicate. 

 

Toate modulele Solar Innova sunt caracterizate printr-o toleranță pozitivă de 0 / + 5 Wp de putere nominală, care 
garantează un randament ridicat de energie pe parcursul duratei de viață și rezistență la curentul de retur, ceea ce 
minimizează necesarul de material Interconectarea și timpul. 
Acest standard de calitate este implementat de către celulele Solar Innova de utilizare a celulei "A" de înaltă 
eficiență. 

 

Condițiile ideale pentru un sistem fotovoltaic sunt cerul albastru și soarele. Din păcate, pentru solare, acestea nu 
sunt cele mai frecvente condiții. Aproximativ două treimi din radiația anuală medie este în intervalul de lumină 
slabă. Lumina slabă descrie intensitatea radiației care este considerabil mai mică de 1000 W / m². Desigur, un 
sistem fotovoltaic produce energie oricum, dar randamentul curent scade. Modulele Solar Innova au o performanță 
superioară a luminozității slabe, cu o eficiență de peste medie, generându-vă un plus de energie în aceste condiții. 
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Fiecare celulă solară pierde performanța atunci când este expusă la soare. Modulele Solar Innova se caracterizează 
printr-o degradare foarte scăzută, asigurându-vă un randament stabil permanent. Utilizarea materiilor prime de 
înaltă calitate asigură o degradare redusă a puterii nominale a modulelor noastre, în special la începutul duratei de 
funcționare. Din acest motiv, putem oferi o garanție de performanță liniară de 25 de ani. În primul an, Solar Innova 
garantează o performanță de cel puțin 97% din puterea nominală. În următorii 24 de ani, Solar Innova garantează 
o reducere maximă a performanței de 0,7% din puterea nominală pe an. Cu această garanție de performanță, 
Solar Innova garantează calitate și performanță din producția proprie și vă oferă securitate în investiția dvs. 

 

Modulele noastre nu necesită întreținere sau foarte puțin datorită configurației proprii: nu există părți mobile și 
celule și conexiunile lor interne sunt încapsulate în mai multe straturi de material de protecție. 
Ar trebui să efectuați o inspecție generală de 1 sau 2 ori pe an pentru a vă asigura că legăturile dintre panouri sunt 
strânse și fără coroziune. 
În majoritatea cazurilor, acțiunea ploii elimină nevoia de curățare a modulelor, dar dacă este necesar, pur și simplu 
folosind apă și un detergent slab. 

 

Un pas inovator și ecologic în procesul de fabricație a permis Solar Innova să ignore toate conductele necesare în 
mod normal în procesul de sudare, ceea ce a redus în mod semnificativ conținutul de plumb din modul. 
Rezultatul este și mai respectat față de mediu cu același produs de performanță și fiabilitate. 
Toate aceste caracteristici ajută modulele noastre să atingă obiectivele de mediu pentru utilizatorii rezidenți, 
întreprinderi și guverne, care doresc să își reducă amprenta de carbon și să economisească costurile energiei. 
Ca parte a angajamentului Solar Innova față de mediul înconjurător, nu numai că facem module mai respectuoase 
față de mediu, dar implementăm și cele mai bune practici care integrează durabilitatea în operațiunile noastre. 

 

Cu un test special de electro-luminiscență, un tip de raze X, Solar Innova asigură o calitate a celulelor de 100%. 
Prin examinarea tuturor celulelor și a laminatelor finite pentru orice deteriorare internă, se elimină micro-fisuri, 
puncte fierbinți, erori de lipire și alte imperfecțiuni care nu sunt vizibile cu ochiul liber. 

 

În cazul fotovoltaicii, efectul la cald se referă la o supraîncălzire a unei zone specifice a unui modul solar, care 
poate provoca un incendiu în cazuri extreme. Solar Innova execută un test de 100% al tuturor celulelor prin 
aplicarea unui curent invers. Această procedură special dezvoltată și definită ne permite să identificăm celulele cu 
puncte fierbinți potențial defecte și să reducem riscul producerii de incidente. 

 

Sistemele solare convenționale au în mod inerent diferențe de tensiune între cadrul sistemului și celulele solare. 
Aceste diferențe pot duce la curenți de scurgere nedoriți care reduc capacitatea celulelor și pot provoca o pierdere a 
randamentului de 20% sau mai mult. Acest efect se numește degradare indusă de potențial (PID). Utilizarea 
materialelor de încapsulare de înaltă calitate și a tehnologiei de ultimă oră a instalației Solar Innova asigură o 
producție consistentă de module rezistente la PID. 

 

Presiunea de zăpadă excesivă este de fapt una dintre categoriile cele mai importante de avarie pentru sistemele 
fotovoltaice, alături de pagubele produse de furtună și pagubele cauzate de furt, supratensiune, grindină sau 
incendiu. Problema: În special pe acoperișurile înclinate, încărcarea zăpezii pe sistemele fotovoltaice este distribuită 
inegal. De fapt, zăpada alunecă până în partea de jos a cadrului modulului, provocând astfel încărcări extreme ale 
modulelor și pieselor de montare aici. Consecința: "Acest lucru cauzează o apariție mai accentuată a daunelor 
grave, în special la suprafețele de cadru și de sticlă ale modulelor - și nu numai în regiunile muntoase, ci și în 
zonele plate". 

 

Toate modulele noastre fotovoltaice au fost testate pentru a răspunde rezistenței la incendiu clasa C și pot fi 
instalate pe acoperișuri clasa A, conform standardului UL Standard 1703. 

 

Pentru a elimina oboseala prematură și deformarea materialului, produsele noastre sunt testate în mod regulat 
pentru a evalua rezistența lor la intemperii în condiții umede și reci și la schimbări extreme de temperatură. 
Modulele Solar Innova pv au fost testate pentru rezistență la diferite temperaturi pentru a-și testa rezistența și 
funcționarea corectă în intervalul de temperatură de la -40 la + 85 ° C. 

 

Generarea de energie electrică utilizând panouri fotovoltaice solare nu produce direct gaze cu efect de seră. Dar 
emisiile sunt asociate cu alte părți ale ciclului de viață al panourilor: fabricarea și transportul lor, de exemplu. 
Componentele principale ale panourilor solare fotovoltaice sunt realizate din siliciu cristalin. Fabricarea acestor 
componente este un proces intensiv de energie care reprezintă un procent ridicat din energia totală utilizată pentru 
a produce panouri solare. Amprenta exactă de carbon a oricărui panou solar depinde de mulți factori, inclusiv de 
sursa materialelor, de distanța pe care trebuie să o transporte și de sursa de energie utilizată de fabricile de 
producție. 
Amprenta de carbon a unui panou solar fotovoltaic (nivelul mediu al emisiilor de gaze cu efect de seră pe care îl are 
de-a lungul duratei sale de viață) reprezintă aproximativ 72 de grame de dioxid de carbon pe kilowatt-hour de 
energie electrică generată (gCO2e / kWh). 
În Solar Innova am optimizat toate aceste concepte pentru a minimiza amprenta de carbon a produselor noastre. 
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CERTIFICATE INTERNATIONALE 
 

 
 
Toate modulele noastre fotovoltaice sunt produse intr-un mediu ISO 9001, ISO 14001 si 
OHSAS 18001. 
 

     
 
Toate modulele noastre fotovoltaice sunt proiectate, fabricate si aprobate pentru utilizare in 
mediul inconjurator al Uniunii Europene cu marcajul CE. 
 

   
 
Toate modulele noastre fotovoltaice sunt proiectate si fabricate in conformitate cu IEC/EN 
61215 si indeplinesc standardele de siguranta ale modulelor fotovoltaice IEC/EN 61730 clasa A 
(clasa II). 
 

    
 
Pentru a respecta aceste standarde internationale s-au folosit materiale de inalta calitate si 
durabilitate. In plus, Solar Innova a stabilit o serie de control riguros al calității în fiecare etapa 
a procesului de productie si inspectia finala a productiei tuturor modulelor fabricate. 
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RECICLAT 
 
Solar Innova, continuand cu programul sau de imbunatatire continua si eficienta in ceea ce 
priveste calitatea si mediul este implicat in reciclarea modulelor fotovoltaice. 
 
Solar Innova si face un pas mai departe in constientizarea problemelor de mediu, oferind 
produsului dvs. un sigiliu care il face dublu verde si ofera clientilor o solutie viabila pentru acele 
module care au ajuns la sfarsitul duratei sale de viata utila. 
 
Obiectivul este colectarea și reciclarea modulelor fotovoltaice la sfarsitul duratei de viata 
instalate in tarile UE si EFTA. 
 
De la Solar Innova se furnizeaza energie curata si regenerabila prin cea mai puternica resursa 
naturala, soare, dar doriti sa inchideti cercul si sa dati, prin reciclarea modulelor, o curatare a 
destinatiei finale a modulelor sale. 
 
Modulele fotovoltaice contin materiale care pot fi recuperate si reutilizate, fie noi module PV, 
fie alte produse noi. Reciclarea proceselor industriale exista atat pentru filme subtiri, cat si 
pentru siliciu pentru module. Materiale precum sticla, aluminiu si o varietate de materiale 
semiconductoare sunt valoroase când sunt recuperate. 
 
Modulele Solar Innova au o durata de viata de 25 de ani, necesita o intreținere minima si un 
dioxid de carbon scazut in atmosfera impreuna cand va veni timpul ca acestea sa fie aruncate 
vor fi colectate pentru reciclare. 
 
Reciclarea nu numai ca aduce beneficii mediului inconjurator prin reducerea volumului de 
deseuri, ci ajuta la reducerea cantitatii de energie necesara pentru a furniza materii prime si, 
prin urmare, costurile si impactul asupra mediului al productiei de module fotovoltaice. 
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SERVICII 
 

 
 
Solar Innova este constituită de o echipă de angajați cu înaltă calificare și specializată în 
domeniul energiei regenerabile pentru implementarea energiei curate, care să permită o 
creștere durabilă și un viitor mai bun pentru toți, fără a uita rentabilitatea echitabilă a 
investitorilor și clienților săi. 
 
Principalul avantaj al raportării serviciilor Solar Innova provine din managementul său 
profesional și specializat, care permite obținerea unor venituri mai înalte și mai sigure, 
reducerea riscurilor, optimizarea și raționalizarea proceselor și, mai presus de toate, evitarea 
problemelor și îngrijorărilor față de clienții lor. Au același avantaj, orice companie sau persoană 
cu o investiție mică, veți avea acces la investiții în energie regenerabilă, inepuizabilă și curată. 
 
Solar Innova, născut cu scopul ferm de a contribui la un viitor mai durabil. Economisirea 
energiei este primul mod de a combate schimbările care se întâmplă pe planeta noastră. 
 
Energia alternativă, acum complet consolidată ca o modalitate viabilă de conservare a 
mediului, este singura soluție pentru eliminarea poluării și a CO2. 
 
Lumea are nevoie de sisteme bazate pe energie solară, cu o calitate și eficiență îmbunătățite. 
Acesta este răspunsul definitiv la o energie curată care schimbă paradigma, durabilă și 
economică. 
 
Pe lângă faptul că ne gândim cum să producem energie curată, trebuie să învățăm ca utilizarea 
rațională a energiei să fie o prioritate. 
 
Satisfacția totală a clienților este angajamentul nostru și el a dedicat o sută la sută din timpul 
și efortul nostru. Monitorizăm performanța zilnică și calitatea produselor și a serviciilor. 
 
Avem un control intern riguros al calității pentru a oferi clientului cel mai bun serviciu. 
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DEALERI 
 

 
 
Vrem să ne asigurăm că experiența dvs. solară este pe deplin satisfăcătoare. Din acest motiv, 
am selectat dealeri și instalatori de înaltă calificare din întreaga lume. Distribuitorii și 
instalatorii oficiali vă vor furniza un loc de muncă profesional și un serviciu de relații cu clienții 
la nivel înalt. 
 
În concordanță cu angajamentul nostru de a impulsiona cerințele de calitate existente, am 
elaborat o Cartă de calitate pentru dealeri și instalatori, care definește o serie de reguli menite 
să garanteze cea mai bună calitate a serviciilor pentru proprietarii de case care aleg produsele 
Solar Innova. După ce ne-am semnat Carta calității, distribuitorii și instalatorii oficiali se 
dovedesc a împărtăși aceeași viziune de calitate ca noi și își asumă responsabilitatea pentru a 
oferi clienților lor un serviciu mai bun. 
 
Distribuitorii și instalatorii oficiali au făcut un pas înainte, formalizat prin semnarea scrisorii de 
angajament Solar Innova. Cu produsele Solar Innova instalate de un instalator oficial, vă puteți 
bucura de beneficiile sistemului fotovoltaic de acasă cu o liniște absolută. 
 
Vrem ca energia solară să fie recunoscută ca o alegere primă pentru producerea de energie 
electrică și credem că satisfacția fiecăruia dintre clienții noștri este cea mai bună modalitate de 
a atinge acest obiectiv. 
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OFICII INTERNATIONALE 
 

 
 
 
 
EUROPE ASIA 
  
SPAIN CHINA 
  
Paseo de los Molinos, 12-Bajo Room A03, No. 333-2 
 YanXin Road 
03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
Alicante Jiangsu 
  
T: +34 965075767 T: +34 965075767 
F: +34 965075767 F: +34 965075767 
  
info@solarinnova.net info@solarinnova.net 
 
 
 

 
 


