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ΕΤΑΙΡΕΊΑ

Solar Innova είναι µια παγκόσµια εταιρεία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
κυρίως στην ηλιακή αισθάνοµαι, τόσο Φωτοβολταϊκά και θερµικής ενέργειας, επιτρέποντας
στους πελάτες µας να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις της αποδοτικότητας και της ενέργειας,
µειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η τεχνολογία διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη Solar Innova.
Αναπτύσσουµε προϊόντα µε προηγµένες τεχνολογίες που θα µας επιτρέψουν να είναι πιο
ανταγωνιστικοί και να σέβονται το περιβάλλον. Έχουµε δεσµευτεί να παρέχει στους πελάτες
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες µας για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και να εγγυηθεί την
πλήρη ικανοποίηση σας.
Έχουµε ένα δίκτυο διανοµής σε συνεχή ανάπτυξη, την παροχή µιας υπηρεσίας µε τη µέγιστη
ποιότητα και την ταχύτητα.
Θέλουµε να είµαστε παρόντες σε όλες τις περιοχές όπου είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών
πηγών ενέργειας, προσφέροντας προστιθέµενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, όπως:
√
√
√
√
√
√

Συµβουλές
Ανταγωνιστικότητα
Αειφορία
Επαγγελµατισµός
Η ποιότητα των υπηρεσιών
Πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένα εργαστήρια

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΗΛΙΑΚΆ ΚΕΡΑΜΊΔΙΑ-BIPV

ΕΠΙΠΕΔΑ

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΗΛΙΑΚΆ ΚΕΡΑΜΊΔΙΑ-BIPV–ΕΠΙΠΕΔΑ-ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ-ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
Γυαλί
PVB
(Polivinil Butiral)
Κυψέλες
PVB
(Polivinil Butiral)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκληρυµένο και εξαιρετικά διαφανής, δίνει ακαµψία στο σύνολο
και προστατεύει την ενεργό επιφάνεια των κυττάρων.
Η λειτουργία του είναι να ενσωµατώσουν κύκλωµα κυττάρων.
Που αποτελείται από υψηλής απόδοσης κρυσταλλικού πυριτίου.
Είναι η γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η λειτουργία του είναι να ενσωµατώσουν κύκλωµα κυττάρων.

Γυαλί

Σκληρυµένο και εξαιρετικά διαφανής, δίνει ακαµψία στο σύνολο
και προστατεύει την ενεργό επιφάνεια των κυττάρων.

Κουτί Σύνδεσης

Παρέχει απλή µέθοδο της ηλεκτρικής σύνδεσης της µονάδας σε
άλλη εγκατάσταση.

Συνδετήρες

Εύκολη και γρήγορη σύνδεση.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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SI-ESF-M-BIPV-TL-F-M156-8V

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (STC)
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp)
Wp
Ανοχή
Wp
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp)
βόλτ
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp)
Αµπέρ
Τάση Ανοικτού Κυκλώµατος (Voc)
βόλτ
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc)
Αµπέρ
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst)
βόλτ
Δίοδοι (By-pass)
Ποσότητα
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών
Αµπέρ
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm)
%
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής
%

Μέγεθος

Βάρος
Εµπρός
Κυψέλες

Σειριακή Σύνδεση
Σειριακή Σύνδεση
Ένδοχο
Oπίσθιο φύλλο
Κουτί Σύνδεσης

Καλώδια

Σύνδεσµοι

42
0 ~ + 1,20
4,50
9,25
5,34
9,78
1.000 (IEC)
2
15
14,99
79,63

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ύψος
750 χιλιοστά
Πλάτος
370 χιλιοστά
Πάχος
9 χιλιοστά
Καθαρό
6,5 kg
Υλικό
Υψηλής ποιότητας γυαλί µεταβίβασης
Πάχος
4 ± 0,2 χιλιοστά
Τύπος
Mονοκρυσταλλικά
Ποσότητα
2 x 4 µονάδες
Μέγεθος
156 x 156 mm
Ποσότητα
8 µονάδες
Ποσότητα
1 µονάδα
Υλικό
PVB
Πάχος
0,76 ± 0,03 χιλιοστά
Υλικό
Γυαλί µεταβίβασης
Πάχος
4 ± 0,2 χιλιοστά
Υλικό
PVC
Προστασία
IP65
Μόνωση
Ενάντια στην υγρασία και κακές συνθήκες
Τύπος
Πολωτικά και Συµµετρικά στο µήκος
Μήκος
450 χιλιοστά
Τµήµα χαλκού
4 χιλιοστά2
Χαµηλής Αντίστασης
Χαρακτηριστικά
Χαµηλών απωλειών και πτώσης τάσης
Υλικό
PVC
Τύπος
MC4
Προστασία
IP67

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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SI-ESF-M-BIPV-TL-F-M156-8H

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (STC)
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp)
Wp
Ανοχή
Wp
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp)
βόλτ
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp)
Αµπέρ
Τάση Ανοικτού Κυκλώµατος (Voc)
βόλτ
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc)
Αµπέρ
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst)
βόλτ
Δίοδοι (By-pass)
Ποσότητα
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών
Αµπέρ
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm)
%
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής
%

Μέγεθος

Βάρος
Εµπρός
Κυψέλες

Σειριακή Σύνδεση
Σειριακή Σύνδεση
Ένδοχο
Oπίσθιο φύλλο
Κουτί Σύνδεσης

Καλώδια

Σύνδεσµοι

42
0 ~ + 1,20
4,50
9,25
5,34
9,78
1.000 (IEC)
2
15
14,99
79,63

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ύψος
410 χιλιοστά
Πλάτος
705 χιλιοστά
Πάχος
9 χιλιοστά
Καθαρό
6,5 kg
Υλικό
Υψηλής ποιότητας γυαλί µεταβίβασης
Πάχος
4 ± 0,2 χιλιοστά
Τύπος
Mονοκρυσταλλικά
Ποσότητα
2 x 4 µονάδες
Μέγεθος
156 x 156 mm
Ποσότητα
8 µονάδες
Ποσότητα
1 µονάδα
Υλικό
PVB
Πάχος
0,76 ± 0,03 χιλιοστά
Υλικό
Γυαλί µεταβίβασης
Πάχος
4 ± 0,2 χιλιοστά
Υλικό
PVC
Προστασία
IP65
Μόνωση
Ενάντια στην υγρασία και κακές συνθήκες
Τύπος
Πολωτικά και Συµµετρικά στο µήκος
Μήκος
450 χιλιοστά
Τµήµα χαλκού
4 χιλιοστά2
Χαµηλής Αντίστασης
Χαρακτηριστικά
Χαµηλών απωλειών και πτώσης τάσης
Υλικό
PVC
Τύπος
MC4
Προστασία
IP67

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΗΛΙΑΚΆ ΚΕΡΑΜΊΔΙΑ-BIPV–ΕΠΙΠΕΔΑ-ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ-ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
Γυαλί
PVB
(Polivinil Butiral)
Κυψέλες
PVB
(Polivinil Butiral)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκληρυµένο και εξαιρετικά διαφανής, δίνει ακαµψία στο σύνολο
και προστατεύει την ενεργό επιφάνεια των κυττάρων.
Η λειτουργία του είναι να ενσωµατώσουν κύκλωµα κυττάρων.
Που αποτελείται από υψηλής απόδοσης κρυσταλλικού πυριτίου.
Είναι η γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η λειτουργία του είναι να ενσωµατώσουν κύκλωµα κυττάρων.

Γυαλί

Σκληρυµένο και εξαιρετικά διαφανής, δίνει ακαµψία στο σύνολο
και προστατεύει την ενεργό επιφάνεια των κυττάρων.

Κουτί Σύνδεσης

Παρέχει απλή µέθοδο της ηλεκτρικής σύνδεσης της µονάδας σε
άλλη εγκατάσταση.

Σύνδεσµοι

Εύκολη και γρήγορη σύνδεση.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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SI-ESF-M-BIPV-TL-F-P156-8V

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (STC)
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp)
Wp
Ανοχή
Wp
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp)
βόλτ
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp)
Αµπέρ
Τάση Ανοικτού Κυκλώµατος (Voc)
βόλτ
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc)
Αµπέρ
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst)
βόλτ
Δίοδοι (By-pass)
Ποσότητα
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών
Αµπέρ
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm)
%
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής
%

Μέγεθος

Βάρος
Εµπρός
Κυψέλες

Σειριακή Σύνδεση
Σειριακή Σύνδεση
Ένδοχο
Oπίσθιο φύλλο
Κουτί Σύνδεσης

Καλώδια

Σύνδεσµοι

36
0 ~ + 1,20
4,32
8,37
5,10
8,70
1.000 (IEC)
2
15
12,51
81,56

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ύψος
750 χιλιοστά
Πλάτος
370 χιλιοστά
Πάχος
9 χιλιοστά
Καθαρό
6,5 kg
Υλικό
Υψηλής ποιότητας γυαλί µεταβίβασης
Πάχος
4 ± 0,2 χιλιοστά
Τύπος
Πολυκρυσταλλικά
Ποσότητα
2 x 4 µονάδες
Μέγεθος
156 x 156 mm
Ποσότητα
8 µονάδες
Ποσότητα
1 µονάδα
Υλικό
PVB
Πάχος
0,76 ± 0,03 χιλιοστά
Υλικό
Γυαλί µεταβίβασης
Πάχος
4 ± 0,2 χιλιοστά
Υλικό
PVC
Προστασία
IP65
Μόνωση
Ενάντια στην υγρασία και κακές συνθήκες
Τύπος
Πολωτικά και Συµµετρικά στο µήκος
Μήκος
450 χιλιοστά
Τµήµα χαλκού
4 χιλιοστά2
Χαµηλής Αντίστασης
Χαρακτηριστικά
Χαµηλών απωλειών και πτώσης τάσης
Υλικό
PVC
Τύπος
MC4
Προστασία
IP67

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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SI-ESF-M-BIPV-TL-F-P156-8H

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (STC)
Μέγιστη Ισχύς (Pmpp)
Wp
Ανοχή
Wp
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ (Vmpp)
βόλτ
Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp)
Αµπέρ
Τάση Ανοικτού Κυκλώµατος (Voc)
βόλτ
Ρεύµα Βραχυκυκλώµατος (Isc)
Αµπέρ
Μέγιστη Τάση Συστήµατος (Vsyst)
βόλτ
Δίοδοι (By-pass)
Ποσότητα
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών
Αµπέρ
Αποδοτικότητα Πλαισίων (ηm)
%
Συντελεστής Εργοστασιακής Μορφής
%

Μέγεθος

Βάρος
Εµπρός
Κυψέλες

Σειριακή Σύνδεση
Σειριακή Σύνδεση
Ένδοχο
Oπίσθιο φύλλο
Κουτί Σύνδεσης

Καλώδια

Σύνδεσµοι

36
0 ~ + 1,20
4,32
8,37
5,10
8,70
1.000 (IEC)
2
15
12,51
81,56

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ύψος
410 χιλιοστά
Πλάτος
705 χιλιοστά
Πάχος
9 χιλιοστά
Καθαρό
6,5 kg
Υλικό
Υψηλής ποιότητας γυαλί µεταβίβασης
Πάχος
4 ± 0,2 χιλιοστά
Τύπος
Πολυκρυσταλλικά
Ποσότητα
2 x 4 µονάδες
Μέγεθος
156 x 156 mm
Ποσότητα
8 µονάδες
Ποσότητα
1 µονάδα
Υλικό
PVB
Πάχος
0,76 ± 0,03 χιλιοστά
Υλικό
Γυαλί µεταβίβασης
Πάχος
4 ± 0,2 χιλιοστά
Υλικό
PVC
Προστασία
IP65
Μόνωση
Ενάντια στην υγρασία και κακές συνθήκες
Τύπος
Πολωτικά και Συµµετρικά στο µήκος
Μήκος
450 χιλιοστά
Τµήµα χαλκού
4 χιλιοστά2
Χαµηλής Αντίστασης
Χαρακτηριστικά
Χαµηλών απωλειών και πτώσης τάσης
Υλικό
PVC
Τύπος
MC4
Προστασία
IP67

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΚΟΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
Συντελεστής Θερµοκρασίας Ρεύµατος Βραχυκυκλώµατος α (Isc)
%/º C
Συντελεστής Θερµοκρασίας Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος β (Voc)
%/º C
Συντελεστής Θερµοκρασίας Μέγιστης Ισχύος γ (Pmpp)
%/º C
Συντελεστής Θερµοκρασίας Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp)
%/º C
Συντελεστής Θερµοκρασίας Τάσης στην Μέγιστης Ισχύος (Vmpp)
%/º C
NMOT (Ονοµαστικό λειτουργούν θερµοκρασία Πάνελ)
ºC

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

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
Συντελεστής Θερµοκρασίας Ρεύµατος Βραχυκυκλώµατος α (Isc)
%/º C
Συντελεστής Θερµοκρασίας Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος β (Voc)
%/º C
Συντελεστής Θερµοκρασίας Μέγιστης Ισχύος γ (Pmpp)
%/º C
Συντελεστής Θερµοκρασίας Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp)
%/º C
Συντελεστής Θερµοκρασίας Τάσης στην Μέγιστης Ισχύος (Vmpp)
%/º C
NMOT (Ονοµαστικό λειτουργούν θερµοκρασία Πάνελ)
ºC

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

ΑΝΟΧΕΣ
Θερµοκρασία Λειτουργίας
Τάση Αποµόνωση Διηλεκτρική
Υγρασία Αναφοράς
Αντίσταση Ανέµου

Μηχανική φέρουσα ικανότητα

ºC

ºF
Volts
%
m/s

kg/m2
Pa
λίρες/πόδια2
kg/m2
Pa
λίρες/πόδια2
Pa

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

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Εφαρµογή
Ηλεκτρική προστασία
Ασφάλεια φωτιάς
Ρύπανση
Υλικό
Ασφάλεια

Τάξη
Τάξη
Τάξη
Βαθµός
Οµάδα
Παράγοντες

A
II
A
1
I
1,5

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
EN 60904-3 KAI ASTM E1036, ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (STC)
Ατµοσφαιρική ποιότητα/Φασµατική διανοµή
AM
1,5 ASTM G173-03
Ένταση Φωτεινότητας/Ακτινοβολία
W/m2
1.000
Θερµοκρασία Στοιχείων
ºC
25 ± 2
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΌΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΉΣ
Κατηγορία
AAA (σύµφωνα µε IEC 60904-9)
Αβεβαιότητα µετρήσεων ισχύος
±3%

Στοιχεία
Ηλεκτρικοί αγωγοί
Συγκολλήσεις
Επίστρωµα

Κιβώτιο συνδέσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΗΣ
Υψηλής αποδοτικότητας µε αντι-αντανακλαστικό στρώµα Νιτρικού Πυριτίου
Επίπεδος χαλκός (Cu) εµβαπτισµένος σε κράµα κασσίτερου (Sn) και αργύρου (Ag), το οποίο βελτιώνει την
ιδιότητα συγκόλλησης.
Στοιχείο και οδηγοί συγκολλήσεων σε τµηµατικές δόσεις για την ανακούφιση πίεσης.
Αποτελούµενο από εξαιρετικά-καθαρό σκληρυµένο γυαλί στο µπροστινό και το οπίσθιο τµήµα, θερµοστατικά
εµβαπτισµένα ένδοχα EVA, µε ηλεκτρική µόνωση στο οπίσθιο τµήµα που διαµορφώνεται από ένωση tedlar και
πολυεστέρα.
Σωληνώσεις και γρήγοροι συνδετήρες µε µηχανισµό αντι-λάθους. Περιλαµβάνονται δίοδοι παράκαµψης. Χάρη
στην καλωδίωση το σύστηµα δεν έχει καµία συγκόλληση, όλες οι ηλεκτρικές επαφές γίνονται µε χρήση
πίεσης, αποφεύγοντας κατά συνέπεια της δυνατότητας κρύας συγκόλλησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- Η δύναµη των ηλιακών κυττάρων ποικίλλει κατά την διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. Οι διαφορετικές προδιαγραφές αυτών των
πλαισίων απεικονίζουν αυτήν την διασπορά.
- Τα κύτταρα κατά τη διάρκεια των πρώτων µηνών της έκθεσης στο φως, µπορεί να εµφανίσουν φωτονική υποβάθµιση θα µπορούσε να
µειώσει την τιµή της µέγιστης ισχύος της µονάδας έως και 3%.
- Τα πλαίσια, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, φθάνουν σε µια θερµοκρασία επάνω από τους τυποποιηµένους όρους µέτρησης του
εργαστηρίου. Το NMOT είναι µία ποσοτική µέτρηση αυτής της αύξησης. Η µέτρηση NMOT γίνεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
ακτινοβολία 0,8 kW/m2, θερµοκρασία 20º C και ταχύτητα ανέµου 1 m/s.
- Τα ηλεκτρικά δεδοµένα απεικονίζουν τις χαρακτηριστικές τιµές των πλαισίων και των φύλλων πλαστικού όπως µετρήθηκαν στα
τερµατικά παραγωγής στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τα προϊόντα Solar Innova κατασκευάζονται µε τα υψηλότερης ποιότητας εξαρτήµατα και την τελευταία τεχνολογία,
χάρη στον εξαιρετικό εργοστασιακό εξοπλισµό και τον έλεγχο ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, τα
προϊόντα µας προσφέρουν εξαιρετικό σχεδιασµό και φινίρισµα.
Η Solar Innova διαθέτει ένα ευρύ φάσµα φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της
αγοράς, τόσο ως λειτουργία τροφοδοσίας ως αποµονωµένες εγκαταστάσεις. Εκτός από την προσφορά πάνελ που
αναπτύσσονται, κατασκευάζονται και πωλούνται, σας παρέχουµε την ευκαιρία να σας συµβουλέψουµε για όλα όσα
µπορεί να χρειαστείτε µέσω του τµήµατος µηχανικής.
Η αποτελεσµατικότητα και η αριστεία σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής µας είναι η κύρια εγγύηση που εξασφαλίζει
την υψηλότερη ποιότητα ηλιακών µονάδων Innova.
Το εργοστάσιο παραγωγής µας (πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001)
πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας που ο οργανισµός µας έχει θέσει: πλήρη εποπτεία σε κάθε µεµονωµένη
φάση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η CE ή η ευρωπαϊκή συµµόρφωση είναι ένα ευρωπαϊκό σήµα για ορισµένες οµάδες υπηρεσιών ή βιοµηχανικών
προϊόντων. Βασίζεται στην οδηγία 93/68 / ΕΟΚ, 2002/95 / ΕΚ, 2004/108 / ΕΚ και 2006/95 / ΕΚ. Δηµιουργήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η µαρτυρία του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις ελάχιστες νοµικές απαιτήσεις και
την τεχνική ασφάλεια των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα πάνελ µας κατασκευάζονται µε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και ταξινόµηση. Τα πιστοποιητικά IEC 61215 και IEC
61730 και οι εκθέσεις χαρακτηρισµού σε εργαστήρια δοκιµών που βασίζονται σε αυτά τα πρότυπα πιστοποιούν ότι
όλα τα πάνελ µας επιτυχώς περάσουν τις δοκιµές που έχουν και είναι κατάλληλες για χρήση σε οποιοδήποτε τύπο
εγκατάστασης.
Η πιστοποίηση MCS (The Certification Scheme Microgeneration) είναι ένα σύστηµα EN45011, το οποίο πιστοποιεί τις
φωτοβολταϊκές µονάδες Solar Innova για χρήση σε φωτοβολταϊκά συστήµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Το MCS είναι ένα σύνολο διεθνώς αναγνωρισµένης διασφάλισης ποιότητας που αποδεικνύει την ποιότητα και την
αξιοπιστία των πιστοποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε αυστηρά πρότυπα.
Το πιστοποιητικό MCS περιλαµβάνει αξιολόγηση προϊόντων, διαδικασιών παραγωγής, υλικών, διαδικασιών και
κατάρτισης προσωπικού. Είναι επίσης µια απαίτηση για την εµπορία της φωτοβολταϊκής αγοράς στο Ηνωµένο Βασίλειο
στο πλαίσιο του προγράµµατος κρατικής οικονοµικής στήριξης.
Το πρότυπο UL 1703 αφορά φωτοβολταϊκά πάνελ που πληρούν τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κώδικα (NEC) και τον
Εθνικό Σύνδεσµο Πρόληψης Πυρκαγιάς (NFPA) στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Το Αµερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων ANSI / UL 1703 καλύπτει τις απαιτήσεις της Βόρειας Αµερικής για το
σχεδιασµό και τη δοκιµή φωτοβολταϊκών µονάδων για την αξιολόγηση της ασφαλούς ηλεκτρικής και µηχανικής
λειτουργίας καθ 'όλη την αναµενόµενη διάρκεια ζωής τους. Οι δοκιµές αποδεικνύουν επίσης ότι η
αποτελεσµατικότητα των πινάκων δοκιµάζεται και επιβεβαιώνεται ότι φθάνει το 90% ή περισσότερο της ισχύος που
υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή.
Μια φωτοβολταϊκή µονάδα είναι ανακυκλώσιµη σήµερα στο 80% µε κατάλληλη επεξεργασία σε συνειδητά ανάκτηση
πρώτων υλών, συµβάλλοντας έτσι στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων.
Τα περισσότερα από τα υλικά που αποτελούν ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο µπορούν να ανακτηθούν και να
επαναχρησιµοποιηθούν στο τέλος της ζωής των µονάδων, µειώνοντας σηµαντικά τις ποσότητες που προορίζονται να
καταστούν απόβλητα.
Τα πάνελ Solar Innova εµπίπτουν στις κανονιστικές απαιτήσεις τοξικότητας µε βάση τη δοκιµή Διαυγούς
Χαρακτηρισµού τοξικότητας (TCLP) και δεν θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα.
Η Solar Innova έχει αποκτήσει στο εργοστάσιό της ένα πλήθος ξεχωριστών ανεξάρτητων οργανισµών τυποποίησης
ποιότητας και ελέγχου, επιδεικνύοντας συνεχή συµµόρφωση µε υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας στα
προϊόντα τους.
Η εξαιρετική ποιότητα, η αξιοπιστία πάνω από το µέσο όρο και η ανώτερη απόδοση διακρίνουν τα δοµοστοιχεία
Innova Solar. Για να συνεχίσουν να διατηρούνται καλά, οι ενότητες αποτελούν τακτικά µια σειρά εµπεριστατωµένων
δοκιµών και δοκιµών, όχι µόνο στην ποιότητα της Ε & Α και του εργοστασίου, αλλά και µέσω ανεξάρτητων
ινστιτούτων πιστοποίησης.
Στην Solar Innova, η αποδοτικότητα της παραγωγής και η ανώτατη ποιότητα συµβάλλουν αποφασιστικά στην υψηλή
διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Παραγωγικά ελαττώµατα: 12 έτη
Εκτέλεση:
Ελάχιστη ονοµαστική ισχύς (% / έτη)
90% σε 10 χρόνια,
80% στα 25 χρόνια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Η παραγωγή φωτοβολταϊκών µονάδων υψηλής ποιότητας απαιτεί µεγάλη ακρίβεια στην επιλογή όλων των υλικών
µεµονωµένα. Η δέσµευσή µας στην ακρίβεια ξεπερνάει την παραγωγή µέχρι την παράδοση των προϊόντων στους
πελάτες µας. Προσφέρουµε όλες τις γνώσεις για τα προϊόντα µας σε διανοµείς, τεχνικούς και εγκαταστάτες, µε τους
οποίους έχουµε στενή συνεργασία για µακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξη. Όλα τα προϊόντα µας κατασκευάζονται µε
δικές µας εγκαταστάσεις παραγωγής και υπόκεινται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Στο δικό µας εργαστήριο
δοκιµάζουµε ενότητες για να διασφαλίσουµε τη συµµόρφωση µε όλα τα διεθνή πρότυπα και να διασφαλίσουµε
σταθερή ποιότητα και απόδοση των προϊόντων µας.
Η αυστηρότερη διαχείριση της ποιότητας εφαρµόζεται σε ολόκληρη την ακολουθία παραγωγής σε οπτική, µικροοπτική, µηχανική και ηλεκτρική τελική επιθεώρηση, εξασφαλίζοντας συνεχώς την κορυφαία ποιότητα των
φωτοβολταϊκών πλαισίων. Το Solar Innova σας εγγυάται την άψογη παράδοση της µονάδας και αποφεύγει τις
πτώσεις της απόδοσης λόγω µηχανικής βλάβης µέσω της κατάλληλης συσκευασίας της µονάδας. Όλες οι µονάδες
κατασκευάζονται στις δικές µας εγκαταστάσεις παραγωγής στα κεντρικά γραφεία µας και παραδίδονται από εκεί στις
παγκόσµιες θυγατρικές µας. Η Solar Innova αναλαµβάνει ολόκληρη την εφοδιαστική για τον τελικό πελάτη,
εξασφαλίζοντας έτσι την ανιχνευσιµότητα των µονάδων. Παρακολουθούµε την παραγωγική διαδικασία και τη ροή
κάθε δοµοστοιχείου και εξασφαλίζουµε την υψηλή ποιότητα των µονάδων µας.
Τα ηλιακά κύτταρα µετατρέπουν άµεσα το φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς
ρεύµατος και η γεννήτρια είναι της µονάδας. Η ποιότητα των κυττάρων επηρεάζει άµεσα τα
χαρακτηριστικά ενός ηλιακού στοιχείου είναι εποµένως απαραίτητη σύνθεση πυριτίου που
χρησιµοποιείται.
Τα κύτταρα Solar Innova χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά εξαιρετικά αποτελεσµατική µε ελάχιστες
παραλλαγές στη διαδικασία βελτιστοποίησης της αναπαραγωγιµότητας της παραγωγής του
διαχωρισµού των κυττάρων. Είναι καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα της σταθεράς
κυττάρων για σταθερά κέρδη. Οι πολλαπλασιαστές υψηλής αντίστασης και οι παράγοντες
πλήρωσης που χρησιµοποιούνται κύτταρα παρέχουν µια καλή πηγή ενεργειακής ακτινοβολίας
ιδιαίτερα χαµηλή.
Κάθε στοιχείο ελέγχεται και ταξινοµείται ηλεκτρικά πριν από τη διασύνδεση για να
βελτιστοποιηθεί η συµπεριφορά της µονάδας.
Πρισµατικό γυαλί µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
✔ Δοµή επιφάνειας µικροπρίσµατος..
✔ High transmissivity.
✔ Σε χαµηλή ανακλαστικότητα.
✔ Διακόψτε το σίδερο.
Οι φωτοβολταϊκές µονάδες µας είναι εξοπλισµένες µε κουτιά σύνδεσης για ηλιακές µονάδες DIN V VDE V 0126-5
χρησιµοποιείται ως διασύνδεση µεταξύ των ηλιακών κυψελών και του φωτοβολταϊκού συστήµατος.
Τα κουτιά µας είναι σφραγισµένα και είναι έτοιµα για τα στοιχεία µε βαθµό προστασίας IP67, το οποίο παρέχει τη
µόνωση από την υγρασία, τον καιρό, τη βρωµιά και την υπεριώδη ακτινοβολία.
Στο εσωτερικό τοποθετούνται δίοδοι παράκαµψης για την προστασία των φωτοβολταϊκών µονάδων εάν βρίσκονται
υπό σκίαση.

Οι φωτοβολταϊκές µονάδες µας είναι εξοπλισµένες µε υποδοχές και υποδοχές MC-T4 100% συµβατές µε τις
υποδοχές και τις υποδοχές που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση ηλεκτρικών συστηµάτων. Για την επιµήκυνση των
καλωδίων που συνδέονται στη µονάδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο βύσµα MC-T4 ή συµβατά και ειδικά ηλιακά
καλώδια. Αυτά πρέπει να πληρούν τις ηλεκτρικές απαιτήσεις του σχεδιασµού διασύνδεσης.
Η Solar Innova προσφέρει τα προϊόντα της για µέγιστη απόδοση φωτοβολταϊκών σίγουρα για ένα προϊόν καλής
ποιότητας Κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής τους, ηλικίας 25 ετών και άνω, οι φωτοβολταϊκές µονάδες υπόκεινται
σε σοβαρές περιβαλλοντικές συνθήκες. Έρχονται χαλάζι, χιόνι ή θερµότητα, πρέπει να παρέχουν συνεχώς κορυφαία
απόδοση για να επιτύχουν τα µέγιστα κέρδη. Για να επιτευχθεί αυτό, η χρήση εξαρτηµάτων υψηλής ποιότητας είναι
ζωτικής σηµασίας. Στη Solar Innova χρησιµοποιούµε µόνο τα καλύτερα υλικά και τα πρώτης κατηγορίας, αδιάβροχα
εξαρτήµατα από πιστοποιηµένους προµηθευτές και ηγέτες της αγοράς. Στο Solar Innova κάθε συστατικό που
παραδίδεται ελέγχεται εντατικά, εξασφαλίζοντας µεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλές αποδόσεις.
Όλες οι µονάδες Solar Innova χαρακτηρίζονται από θετική ανοχή 0 / + 5 Wp ονοµαστικής ισχύος, η οποία εγγυάται
υψηλή απόδοση ενέργειας κατά τη διάρκεια ζωής και αντίσταση στο ρεύµα επιστροφής, η οποία ελαχιστοποιεί τις
υλικές ανάγκες διασύνδεσης και χρόνου.
Αυτό το ποιοτικό πρότυπο υλοποιείται από τη χρήση λέιζερ Solar Innova βαθµού "A" υψηλής απόδοσης.

Οι ιδανικές συνθήκες για ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα είναι ο γαλάζιος ουρανός και η ηλιοφάνεια. Δυστυχώς για το
ηλιακό δεν είναι οι πιο συνήθεις συνθήκες. Περίπου τα δύο τρίτα της µέσης ετήσιας ακτινοβολίας βρίσκεται στην
περιοχή του ασθενούς φωτός. Το αδύναµο φως περιγράφει την ένταση της ακτινοβολίας που είναι σηµαντικά
χαµηλότερη από 1000 W / m². Φυσικά, ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα παράγει ηλεκτρικό ρεύµα οπωσδήποτε, ωστόσο
η τρέχουσα απόδοση µειώνεται. Τα δοµοστοιχεία Solar Innova έχουν εξαιρετική απόδοση αδύναµου φωτισµού µε
απόδοση άνω του µέσου όρου, δηµιουργώντας επιπλέον εκτάσεις σε αυτές τις συνθήκες.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Κάθε ηλιακό κύτταρο χάνει απόδοση όταν εκτίθεται στον ήλιο. Τα δοµοστοιχεία Solar Innova χαρακτηρίζονται από
πολύ χαµηλή υποβάθµιση, εξασφαλίζοντας µια µόνιµα σταθερή απόδοση. Η χρήση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας
εξασφαλίζει τη χαµηλή υποβάθµιση της ονοµαστικής ισχύος των µονάδων µας, ιδιαίτερα στην αρχή της λειτουργικής
ζωής. Για το λόγο αυτό, µπορούµε να προσφέρουµε µια εγγύηση 25ετούς γραµµικής απόδοσης. Κατά το πρώτο έτος,
η Solar Innova εγγυάται απόδοση τουλάχιστον 97% της ονοµαστικής ισχύος. Στα επόµενα 24 χρόνια, η Solar Innova
εγγυάται µέγιστη µείωση επιδόσεων 0,7% της ονοµαστικής ισχύος ανά έτος. Με αυτό το δεσµό απόδοσης, η Solar
Innova εγγυάται την ποιότητα και την απόδοση από τη δική της παραγωγή και σας παρέχει ασφάλεια στην επένδυσή
σας.
Τα δοµοστοιχεία µας δεν απαιτούν καµία ή ελάχιστη συντήρηση λόγω της δικής τους διαµόρφωσης: κανένα
κινούµενο µέρος και κυψέλες και οι εσωτερικές συνδέσεις τους δεν εγκλείονται σε πολλά στρώµατα προστατευτικού
υλικού.
Πρέπει να κάνετε µια γενική επιθεώρηση 1 ή 2 φορές το χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις µεταξύ των
πλαισίων είναι στεγανές και χωρίς διάβρωση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δράση της βροχής εξαλείφει την ανάγκη καθαρισµού των δοµοστοιχείων, αλλά εάν
είναι απαραίτητο, απλά χρησιµοποιεί νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
Ένα καινοτόµο και φιλικό προς το περιβάλλον βήµα στην κατασκευή, επέτρεψε στην Solar Innova να αγνοήσει όλο
το απαιτούµενο ηλεκτρόδιο στη διαδικασία συγκόλλησης, το οποίο έχει µειώσει σηµαντικά την περιεκτικότητα σε
µόλυβδο στην ενότητα.
Το αποτέλεσµα είναι ένα ακόµα σεβασµό στο περιβάλλον µε το ίδιο προϊόν απόδοσης και αξιοπιστίας.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν τις µονάδες µας να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους για οικιακούς
χρήστες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που θέλουν να µειώσουν το αποτύπωµα άνθρακα και να εξοικονοµήσουν το
ενεργειακό κόστος.
Στο πλαίσιο της δέσµευσης της Solar Innova µε το περιβάλλον, δεν κάνουµε µόνο να κάνουµε ενότητες που θα
σέβονται ακόµη περισσότερο το περιβάλλον, αλλά εφαρµόζουµε επίσης πληροφορίες βέλτιστων πρακτικών που
ενσωµατώνουν τη βιωσιµότητα στις δραστηριότητές µας.
Με µια ειδική δοκιµή ηλεκτροφωταύγειας, έναν τύπο ακτίνων Χ, η Solar Innova εξασφαλίζει 100% ποιότητα
κυττάρων. Με την εξέταση όλων των κυττάρων και των τελικών ελασµάτων για τυχόν εσωτερικές βλάβες,
εξαλείφονται µικρο-ρωγµές, καυτά σηµεία, σφάλµατα συγκόλλησης και άλλες ατέλειες, οι οποίες δεν είναι ορατές µε
γυµνό µάτι.

Στις φωτοβολταϊκές εφαρµογές, το φαινόµενο των θερµών σηµείων αναφέρεται σε υπερθέρµανση µιας
συγκεκριµένης περιοχής µιας ηλιακής µονάδας η οποία µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε ακραίες περιπτώσεις. Η
Solar Innova εκτελεί µια δοκιµή 100% όλων των κυψελών εφαρµόζοντας αντίστροφο ρεύµα. Αυτή η ειδικά
αναπτυγµένη και καθορισµένη διαδικασία µας επιτρέπει να εντοπίζουµε δυνητικά ελαττωµατικά θερµικά σηµεία και
να µειώνουµε τον κίνδυνο εµφάνισης συµβάντων.
Τα συµβατικά ηλιακά συστήµατα έχουν εγγενώς διαφορές στην τάση µεταξύ του πλαισίου του συστήµατος και των
ηλιακών κυψελών. Αυτές οι διαφορές µπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύµητα ρεύµατα διαρροής που µειώνουν την
ικανότητα των κυττάρων και µπορούν να προκαλέσουν απώλεια απόδοσης 20% ή περισσότερο. Αυτή η επίδραση
ονοµάζεται υποβάθµιση που προκαλείται από δυνητικά (PID). Η χρήση υψηλής ποιότητας υλικών ενθυλάκωσης και η
προηγµένη τεχνολογία των εγκαταστάσεων της Solar Innova εξασφαλίζει συνεπή παραγωγή µονάδων ανθεκτικών
στο PID.
Η υπερβολική πίεση χιονιού είναι στην πραγµατικότητα µία από τις σηµαντικότερες κατηγορίες ζηµιών για τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα, παράλληλα µε ζηµιές από καταιγίδες και ζηµιές που οφείλονται σε κλοπή, υπέρταση,
χαλάζι ή φωτιά. Το πρόβληµα: Ειδικά στις κεκλιµένες στέγες, το φορτίο χιονιού στα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι
άνισα κατανεµηµένο. Στην πραγµατικότητα, το χιόνι ολισθαίνει προς τα κάτω στο κάτω µέρος του πλαισίου της
µονάδας, προκαλώντας ακραία φορτία στις µονάδες και στα µέρη συναρµολόγησης εδώ. Η συνέπεια: "Αυτό προκαλεί
αυξηµένη εµφάνιση σοβαρών ζηµιών ειδικά στο πλαίσιο και τις γυάλινες επιφάνειες των δοµοστοιχείων - και όχι
µόνο σε ορεινές περιοχές αλλά και σε επίπεδες περιοχές".

Όλα τα φωτοβολταϊκά µας δοµοστοιχεία έχουν δοκιµαστεί για να καλύψουν την πυραντίσταση κατηγορίας C και είναι
κατάλληλα για εγκατάσταση σε στέγες κλάσης Α, όπως καθορίζεται από το πρότυπο UL 1703.

Για την εξάλειψη της πρόωρης κόπωσης και της παραµόρφωσης του υλικού, τα προϊόντα µας δοκιµάζονται τακτικά
για να εκτιµήσουν την αντοχή τους στις καιρικές συνθήκες σε υγρές και ψυχρές συνθήκες και σε ακραίες
θερµοκρασιακές µεταβολές.Τα δοµοστοιχεία Solar Innova pv έχουν δοκιµαστεί για ανθεκτικότητα σε διαφορετικές
θερµοκρασίες για να ελέγξουν την αντοχή τους και την ορθή λειτουργία τους σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται από
-40 έως + 85º C.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ηλιακών φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν παράγει άµεσα αέρια θερµοκηπίου.
Ωστόσο, οι εκποµπές συνδέονται µε άλλα µέρη του κύκλου ζωής των πάνελ: κατασκευής και µεταφοράς, για
παράδειγµα.
Τα κύρια συστατικά των ηλιακών φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι κατασκευασµένα από κρυσταλλικό πυρίτιο. Η
κατασκευή αυτών των στοιχείων είναι µια ενεργειακά εντατική διαδικασία που αντιπροσωπεύει ένα υψηλό ποσοστό
της συνολικής ενέργειας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλιακών συλλεκτών. Το ακριβές αποτύπωµα
άνθρακα ενός συγκεκριµένου ηλιακού πλαισίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της
πηγής των υλικών, της απόστασης που πρέπει να µεταφερθεί και της πηγής ενέργειας που χρησιµοποιούν οι µονάδες
παραγωγής.Το αποτύπωµα άνθρακα ενός ηλιακού φωτοβολταϊκού (φωτοβολταϊκού) πίνακα (το µέσο επίπεδο
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που είναι υπεύθυνο για όλη του τη διάρκεια ζωής) είναι περίπου 72 γραµµάρια
ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας (gCO2e/kWh).
Στην Solar Innova βελτιστοποιήσαµε όλες αυτές τις έννοιες για να ελαχιστοποιήσουµε το αποτύπωµα άνθρακα των
προϊόντων µας.
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Όλες οι φωτοβολταϊκές µονάδες µας παράγονται σε περιβάλλον ISO 9001, ISO 14001 και
OHSAS 18001.

Όλες οι φωτοβολταϊκές µονάδες µας έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκριθεί για χρήση
στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη σήµανση CE.

Όλες οι φωτοβολταϊκές µονάδες µας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε το
πρότυπο IEC/EN 61215 και πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας των φωτοβολταϊκών µονάδων
IEC/EN 61730 Class A (Class II).

Όλες οι φωτοβολταϊκές µονάδες µας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους
κανόνες MCS 010-1.2 και MCS 005-2.3.

Όλες οι φωτοβολταϊκές µονάδες µας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύµφωνα µε το ANSI/UL
1703.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Για την εκπλήρωση αυτών των διεθνών προτύπων έχουν χρησιµοποιηθεί υλικά υψηλής
ποιότητας και ανθεκτικότητα. Επιπλέον, η Solar Innova έχει καθιερώσει µια σειρά αυστηρών
ελέγχων ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και την τελική επιθεώρηση της
παραγωγής όλων των κατασκευασµένων µονάδων.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
Η Solar Innova, συνεχίζοντας το πρόγραµµα συνεχούς βελτίωσης και αποδοτικότητας της από
πλευράς ποιότητας και περιβάλλοντος, συµµετέχει στην ανακύκλωση φωτοβολταϊκών µονάδων.
Solar Innova και προχωράει ένα βήµα περισσότερο στην συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων, παρέχοντας στο προϊόν σας µια σφραγίδα που το καθιστά διπλά πράσινο και παρέχει
στους πελάτες µια βιώσιµη λύση για εκείνες τις µονάδες που έχουν φτάσει στο τέλος της
ωφέλιµης ζωής τους.
Στόχος είναι η συλλογή και η ανακύκλωση φωτοβολταϊκών µονάδων στο τέλος της ζωής τους
εγκατεστηµένες στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ.
Από το Solar Innova παρέχεται καθαρή, ανανεώσιµη ενέργεια µέσω του πιο ισχυρού φυσικού
πόρου, του ήλιου, αλλά θέλουµε να κλείσουµε τον κύκλο και να δώσουµε, µέσω της
ανακύκλωσης των δοµοστοιχείων, καθαρισµό του τελικού προορισµού των µονάδων του.
Οι φωτοβολταϊκές µονάδες περιέχουν υλικά που µπορούν να ανακτηθούν και να
επαναχρησιµοποιηθούν, είτε µε νέες φωτοβολταϊκές µονάδες είτε µε άλλα νέα προϊόντα.
Υπάρχουν βιοµηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης τόσο για λεπτό φιλµ όσο και για πυρίτιο για
δοµοστοιχεία. Υλικά όπως το γυαλί, το αλουµίνιο και µια ποικιλία υλικών ηµιαγωγών, είναι
πολύτιµα όταν ανακτώνται.
Τα δοµοστοιχεία Solar Innova έχουν διάρκεια ζωής 25 ετών, απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και
χαµηλό CO2 στην ατµόσφαιρα µαζί όταν έρθει η ώρα για να απορριφθούν, θα συλλεχθούν για
ανακύκλωση.
Η ανακύκλωση όχι µόνο ωφελεί το περιβάλλον µειώνοντας τον όγκο των αποβλήτων αλλά
συµβάλλει επίσης στη µείωση της ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για την παροχή πρώτων
υλών και ως εκ τούτου του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής
φωτοβολταϊκών µονάδων.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Solar Innova Αποτελείται από µια οµάδα υψηλά ειδικευµένων και ειδικευµένων στην
ανανεώσιµη ενέργεια δέσµευση για την εφαρµογή καθαρής ενέργειας που θα επιτρέψει την
αειφόρο ανάπτυξη και ένα καλύτερο µέλλον για όλους, χωρίς να ξεχνάµε τη δίκαιη απόδοση
των επενδυτών και των πελατών της.
Το κύριο πλεονέκτηµα ότι η αναφορά των υπηρεσιών Solar Innova προέρχεται από την
επαγγελµατική και εξειδικευµένη διαχείριση της, η οποία επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερων και
ασφαλέστερων αποδόσεων, τη µείωση των κινδύνων, τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισµό
των διαδικασιών και κυρίως την αποφυγή ενοχλήσεων και ανησυχιών στους πελάτες τους.
Έχετε το ίδιο πλεονέκτηµα, κάθε εταιρεία ή άτοµο µε µικρή επένδυση, θα έχετε πρόσβαση σε
επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανεξάντλητες και καθαρές.
Solar Innova, που γεννήθηκε µε σκοπό να συµβάλει σε ένα πιο βιώσιµο µέλλον. Η
εξοικονόµηση ενέργειας είναι ο πρώτος τρόπος για την καταπολέµηση των αλλαγών που
συµβαίνουν στον πλανήτη µας.
Η εναλλακτική ενέργεια, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί ως ένας βιώσιµος τρόπος διατήρησης
του περιβάλλοντος, είναι η µόνη λύση για την εξάλειψη της ρύπανσης και του CO2.
Ο κόσµος χρειάζεται συστήµατα βασισµένα στην ηλιακή ενέργεια µε βελτιωµένη ποιότητα και
αποτελεσµατικότητα. Αυτή είναι η οριστική απάντηση σε µια καθαρότερη ενέργεια που
µετατοπίζει το παράδειγµα, βιώσιµη και οικονοµικά.
Εκτός από το να σκεφτόµαστε πώς να παράγουµε καθαρή ενέργεια, πρέπει να µάθουµε να
κάνουµε προτεραιότητα την ορθολογική χρήση της ενέργειας.
Η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη είναι η δέσµευσή µας, και αφιέρωσε εκατό τοις εκατό του
χρόνου και της προσπάθειάς µας. Παρακολουθούµε καθηµερινές επιδόσεις και ποιότητα σε
προϊόντα και υπηρεσίες.
Διαθέτουµε αυστηρό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο προκειµένου να προσφέρουµε στον πελάτη την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΈΜΠΟΡΟΣ

Θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι η ηλιακή σας εµπειρία είναι απόλυτα ικανοποιητική. Αυτός είναι
ο λόγος που επιλέξαµε εξειδικευµένους αντιπροσώπους και εγκαταστάτες σε όλο τον κόσµο. Οι
επίσηµοι έµποροι και οι εγκαταστάτες µας θα σας προσφέρουν µια επαγγελµατική εγκατάσταση
και µια υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών.
Σύµφωνα µε τη δέσµευσή µας να προωθήσουµε τις υπάρχουσες απαιτήσεις ποιότητας, έχουµε
συντάξει έναν Χάρτη ποιότητας για τους αντιπροσώπους και τους εγκαταστάτες, ο οποίος
καθορίζει µια σειρά κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας
υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες σπιτιού που επιλέγουν τα προϊόντα Solar Innova. Έχοντας
υπογράψει τον Χάρτη ποιότητας µας, οι επίσηµοι έµποροι και οι εγκαταστάτες αποδεικνύουν ότι
µοιράζονται το ίδιο όραµα ποιότητας µε εµάς και αναλαµβάνουµε την ευθύνη για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών µας.
Οι επίσηµοι αντιπρόσωποί µας και οι εγκαταστάτες µας έχουν προχωρήσει ένα ακόµη βήµα, που
επισηµοποιήθηκε µε την υπογραφή της Letter of Commitment της Solar Innova. Έχοντας τα
προϊόντα Solar Innova εγκατεστηµένα από έναν επίσηµο εγκαταστάτη, µπορείτε να απολαύσετε
τα πλεονεκτήµατα του οικιακού φωτοβολταϊκού σας συστήµατος µε απόλυτη σιγουριά.
Θέλουµε η ηλιακή ενέργεια να αναγνωριστεί ως η κύρια επιλογή για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και πιστεύουµε ότι η ικανοποίηση όλων των πελατών µας είναι ο καλύτερος τρόπος
για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΔΙΕΘΝΗ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΣΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΙΝΑ

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

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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