
 
 

looking for the future 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUETTELOT 
BIPV 
AURINKOPANEELIT 
AURINKOLAATTA 



 

 

 
 

 
Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 2/19 

INDEKSI 
 

sivut 
 
YHTIÖ ......................................................................................................................... 3 
AURINKOPANEELIT-BIPV-AURINKOLAATTA-TASAINEN ....................................................... 4 
YKSIKITEINEN AURINKOPANEELIT-BIPV–AURINKOLAATTA-TASAINEN-OSAN ......................... 5 
SI-ESF-M-BIPV-TL-F-M156-8V ........................................................................................ 6 
SI-ESF-M-BIPV-TL-F-M156-8H ........................................................................................ 7 
MONIKITEINEN AURINKOPANEELIT-BIPV–AURINKOLAATTA-TASAINEN-OSAN ........................ 8 
SI-ESF-M-BIPV-TL-F-P156-8V ......................................................................................... 9 
SI-ESF-M-BIPV-TL-F-P156-8H ....................................................................................... 10 
TEKNISET OMINAISUUDET ........................................................................................... 11 
LAATUA KOSKEVAT TAKUUT .................................................................................... 12-14 
KANSAINVÄLISET TODISTUKSET ................................................................................... 15 
KIERRÄTETTY ............................................................................................................. 16 
PALVELUT .................................................................................................................. 17 
JÄLLEENMYYJÄT .......................................................................................................... 18 
KANSAINVÄLISET TOIMIPISTEET ................................................................................... 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 3/19 

YHTIÖ 
 

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

√ Neuvoja 
√ Kilpailukyky 
√ Kestävyys 
√ Ammattimaisuus 
√ Palvelun laatu 
√ Sertifioitu kansainvälisesti tunnustettu laboratoriot 
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 AURINKOPANEELIT-BIPV-AURINKOLAATTA 
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YKSIKITEINEN AURINKOPANEELIT-BIPV-AURINKOLAATTA-OSAN 
 

 
 

 
 

OSAN KUVAUS 

Lasia Karkaistu ja erittäin läpinäkyvä, antaa jäykkyyttä koko ja suojaa 
aktiivista solujen pinnalla. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Sen tehtävä on kapseloida solupiirin. 

Kenno Muodostuu korkea hyötysuhde kiteisen piin. Onko 
sähköntuottaja. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Sen tehtävä on kapseloida solupiirin. 

Lasia Karkaistu ja erittäin läpinäkyvä, antaa jäykkyyttä koko ja suojaa 
aktiivista solujen pinnalla. 

Kytkentärasia Tarjoaa yksinkertainen tapa kytkemällä sähköisesti moduulin 
muihin asennus. 

Liittimet Helppo ja nopeasti yhteys. 
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SI-ESF-M-BIPV-TL-F-M156-8V 
 

  
 

SÄHKÖISET OMINAISUUDET (STC) 
Maksimiteho (Pmpp) Wp 42 
Toleranssi Wp 0 ~ + 1,20 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 4,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 9,25 
Tyhjäkäyntijännite (Voc) Volttia 5,34 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 9,78 
Järjestelmän maksimijännite (Vsyst) Volttia 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 14,99 
Täyttökerroin % 79,63 
 

MEKAANISET OMINAISUUDET 
Koko Korkeu 740 mm 
 Leveys 370 mm 
 Paksuus 9 mm 
Paino Netto 6,5 kg 
Etuosa Materiaali Suuri siirto karkaistu lasi 
 Paksuus 4 ± 0,2 mm 
Aurinkokennot Tyyppi Yksikiteinen 
 Määrä 2 x 4 kpl 
 Koko 156 x 156 mm 
Kytkettynä sarjaan Määrä 8 kpl 
Kytkettynä rinnan Määrä 1 pala 
Kapselointi, laminaatti Materiaali PVB 
 Paksuus 0,76 ± 0,03 mm 
Taustakerros Materiaali Karkaistu lasi 
 Paksuus 4 ± 0,2 mm 
Kytkentärasia Materiaali PVC 
 Luokitus IP65 
 Suojaus Pölytiivis, suojattu vesisuihkulta joka suunnalta 
Kaapeli Tyyppi +/- Polarisoidut kaapelit 
 Pituus 450 mm 
 Poikkipinta-ala 4 mm2 
 Kuvaus Matala ylimenovastus minimoi jännitehäviöt 
Liittimet Materiaali PVC 
 Tyyppi MC4 
 Luokitus IP67 
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SI-ESF-M-BIPV-TL-F-M156-8H 
 

  
 

SÄHKÖISET OMINAISUUDET (STC) 
Maksimiteho (Pmpp) Wp 42 
Toleranssi Wp 0 ~ + 1,20 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 4,50 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 9,25 
Tyhjäkäyntijännite (Voc) Volttia 5,34 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 9,78 
Järjestelmän maksimijännite (Vsyst) Volttia 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 14,99 
Täyttökerroin % 79,63 
 

MEKAANISET OMINAISUUDET 
Koko Korkeu 410 mm 
 Leveys 705 mm 
 Paksuus 9 mm 
Paino Netto 6,5 kg 
Etuosa Materiaali Suuri siirto karkaistu lasi 
 Paksuus 4 ± 0,2 mm 
Aurinkokennot Tyyppi Yksikiteinen 
 Määrä 2 x 4 kpl 
 Koko 156 x 156 mm 
Kytkettynä sarjaan Määrä 8 kpl 
Kytkettynä rinnan Määrä 1 pala 
Kapselointi, laminaatti Materiaali PVB 
 Paksuus 0,76 ± 0,03 mm 
Taustakerros Materiaali Karkaistu lasi 
 Paksuus 4 ± 0,2 mm 
Kytkentärasia Materiaali PVC 
 Luokitus IP65 
 Suojaus Pölytiivis, suojattu vesisuihkulta joka suunnalta 
Kaapeli Tyyppi +/- Polarisoidut kaapelit 
 Pituus 450 mm 
 Poikkipinta-ala 4 mm2 
 Kuvaus Matala ylimenovastus minimoi jännitehäviöt 
Liittimet Materiaali PVC 
 Tyyppi MC4 
 Luokitus IP67 
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MONIKITEINEN AURINKOPANEELIT-BIPV-AURINKOLAATTA-OSAN 
 

 
 

 
 

OSAN KUVAUS 

Lasia Karkaistu ja erittäin läpinäkyvä, antaa jäykkyyttä koko ja suojaa 
aktiivista solujen pinnalla. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Sen tehtävä on kapseloida solupiirin. 

Kenno Muodostuu korkea hyötysuhde kiteisen piin. Onko 
sähköntuottaja. 

PVB 
(Polivinil Butiral) Sen tehtävä on kapseloida solupiirin. 

Lasia Karkaistu ja erittäin läpinäkyvä, antaa jäykkyyttä koko ja suojaa 
aktiivista solujen pinnalla. 

Kytkentärasia Tarjoaa yksinkertainen tapa kytkemällä sähköisesti moduulin 
muihin asennus. 

Liittimet Helppo ja nopeasti yhteys. 
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SI-ESF-M-BIPV-TL-F-P156-8V 
 

  
 

SÄHKÖISET OMINAISUUDET (STC) 
Maksimiteho (Pmpp) Wp 36 
Toleranssi Wp 0 ~ + 1,20 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 4,32 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 8,37 
Tyhjäkäyntijännite (Voc) Volttia 5,10 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 8,70 
Järjestelmän maksimijännite (Vsyst) Volttia 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 12,51 
Täyttökerroin % 81,56 
 

MEKAANISET OMINAISUUDET 
Koko Korkeu 740 mm 
 Leveys 370 mm 
 Paksuus 9 mm 
Paino Netto 6,5 kg 
Etuosa Materiaali Suuri siirto karkaistu lasi 
 Paksuus 4 ± 0,2 mm 
Aurinkokennot Tyyppi Monikiteisiä 
 Määrä 2 x 4 kpl 
 Koko 156 x 156 mm 
Kytkettynä sarjaan Määrä 8 kpl 
Kytkettynä rinnan Määrä 1 pala 
Kapselointi, laminaatti Materiaali PVB 
 Paksuus 0,76 ± 0,03 mm 
Taustakerros Materiaali Karkaistu lasi 
 Paksuus 4 ± 0,2 mm 
Kytkentärasia Materiaali PVC 
 Luokitus IP65 
 Suojaus Pölytiivis, suojattu vesisuihkulta joka suunnalta 
Kaapeli Tyyppi +/- Polarisoidut kaapelit 
 Pituus 450 mm 
 Poikkipinta-ala 4 mm2 
 Kuvaus Matala ylimenovastus minimoi jännitehäviöt 
Liittimet Materiaali PVC 
 Tyyppi MC4 
 Luokitus IP67 
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SI-ESF-M-BIPV-TL-F-P156-8H 
 

  
 

SÄHKÖISET OMINAISUUDET (STC) 
Maksimiteho (Pmpp) Wp 36 
Toleranssi Wp 0 ~ + 1,20 
Jännite maksimiteholla (Vmpp) Volttia 4,32 
Virta maksimiteholla (Impp) Ampeeria 8,37 
Tyhjäkäyntijännite (Voc) Volttia 5,10 
Oikosulkuvirta (Isc) Ampeeria 8,70 
Järjestelmän maksimijännite (Vsyst) Volttia 1500 / 1000 (IEC/UL) 
Ohitusdiodi (By-pass) Kpl 2 
Sulakkeen koko maks Ampeeria 15 
Hyötysuhde (ηm) % 12,51 
Täyttökerroin % 81,56 
 

MEKAANISET OMINAISUUDET 
Koko Korkeu 410 mm 
 Leveys 705 mm 
 Paksuus 9 mm 
Paino Netto 6,5 kg 
Etuosa Materiaali Suuri siirto karkaistu lasi 
 Paksuus 4 ± 0,2 mm 
Aurinkokennot Tyyppi Monikiteisiä 
 Määrä 2 x 4 kpl 
 Koko 156 x 156 mm 
Kytkettynä sarjaan Määrä 8 kpl 
Kytkettynä rinnan Määrä 1 pala 
Kapselointi, laminaatti Materiaali PVB 
 Paksuus 0,76 ± 0,03 mm 
Taustakerros Materiaali Karkaistu lasi 
 Paksuus 4 ± 0,2 mm 
Kytkentärasia Materiaali PVC 
 Luokitus IP65 
 Suojaus Pölytiivis, suojattu vesisuihkulta joka suunnalta 
Kaapeli Tyyppi +/- Polarisoidut kaapelit 
 Pituus 450 mm 
 Poikkipinta-ala 4 mm2 
 Kuvaus Matala ylimenovastus minimoi jännitehäviöt 
Liittimet Materiaali PVC 
 Tyyppi MC4 
 Luokitus IP67 
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TEKNISET OMINAISUUDET 
 

LÄMPÖTILARIIPPUVUUS YKSIKITEINEN 
Oikosulkuvirta lämpötilakerroin α (Isc) %/º C + 0,0814 
Tyhjäkäyntijännite lämpötilakerroin β (Voc) %/º C - 0,3910 
Maksimiteho lämpötilakerroin γ (Pmpp) %/º C - 0,5141 
Maksimiteho sähkövirta lämpötilakerroin (Impp) %/º C + 0,10 
Maksimiteho tehojännite lämpötilakerroin (Vmpp) %/º C - 0,38 
Lämpötila (normaali käyttö) º C + 47 ± 2 

 
LÄMPÖTILARIIPPUVUUS MONIKITEISIÄ 

Oikosulkuvirta lämpötilakerroin α (Isc) %/º C + 0,0825 
Tyhjäkäyntijännite lämpötilakerroin β (Voc) %/º C - 0,4049 
Maksimiteho lämpötilakerroin γ (Pmpp) %/º C - 0,4336 
Maksimiteho sähkövirta lämpötilakerroin (Impp) %/º C + 0,10 
Maksimiteho tehojännite lämpötilakerroin (Vmpp) %/º C - 0,38 
Lämpötila (normaali käyttö) º C + 47 ± 2 

 
TOLERANSSIT 

Käyttölämpötila º C º F - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 
Dielectrinen jänniteen kestävyys Volttia 3000 
Suhteelinen kosteus % 0 ~ 100 
Tuulikuorma m/s 60 
 kg/m2 Pa 245 2400 
 kiloa/jalkaa2 491,56 
Mekaaninen kantavuus kg/m2 Pa 551 5400 (IEC) 
 kiloa/jalkaa2 Pa 75,2 3600 (UL) 

 
LUOKITUKSET 

Hakemus Luokka A 
Sähkösuojaus Luokka II 
Paloluokka Luokka C 
Saastuminen Aste 1 
Materiaali Ryhmä I 
Turvallisuus Tekijä 1,5 

 
ASTM E1036 MITTAUSTEN STANDARDITESTAUSMENETELMÄT, 

KORJATTU VAKIOTESTAUSOLOSUHTEISSA 
Ilmakehä AM 1,5 ASTM G173-03 
Säteily W/m2 1000 
Kennon lämpötila º C 25 

 
MÄÄRITYKSISSÄ ON AURINKOSIMULAATTORIN 

Luokka AAA (mukaan IEC 60904-9) 
Virta mittausepävarmuus on sisällä ± 3 % 

 
RAKENNE ERITTELY 

Kennot Heijastamaton pinnoite, Silicon Nitridiä. 
Johteet Litteää kuparia (Cu) pinnoite tina (Sn) ja hopea (Ag) seos, joka helpottaa juotettavuutta. 
Juotokset Nopea juotosprosessi minimoi lämpöstressit. 

Laminaatti Erikoisvalmisteinen kirkas, vähärautainen ja karkaistu lasi. Kennot on kapseloitu lämpöstabiloidun EVA kerrosten 
väliin ja takana tedlar, polyester yhdiste. 

Kytkentäkotelo Pikaliittimillä joissa napaisuussuoja. Sisältää myös ohitusdiodit. Johtimia ei ole juotettu vaan liitokset on tehty 
puristustyökalulla. Jolloin vältytään kylmäjuotoksilta. 

 
OMINAISUUDET 

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

 

Solar Innova -tuotteet valmistetaan korkealaatuisimmista komponenteista ja viimeisimmästä teknologiasta 
erinomaisten tehdaslaitteiden ja koko tuotantoprosessin hallinnan ansiosta. Lisäksi tuotteemme tarjoavat 
erinomaisen suunnittelun ja viimeistelyn. 
Solar Innova tarjoaa laajan valikoiman aurinkosähköpaneeleja, jotka kattavat kaikki markkinoiden tarpeet sekä 
syöttötoiminnassa erillisinä laitteina. Sen lisäksi, että tarjoamme paneeleja, jotka kehittävät, valmistavat ja 
markkinoivat, annamme sinulle ja yrityksellesi mahdollisuuden neuvotella kaikesta mitä tarvitset, teknisen osaston 
kautta. 

 

Tehokkuus ja huippuosaaminen kaikissa valmistusprosesseissa ovat tärkein takuu, joka takaa laadukkaimmat 
aurinkopaneelit Innova. 
Tuotantomme (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukainen sertifioitu) täyttää organisaatiomme asettamat 
tiukat laatuvaatimukset: täydellinen valvonta tuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa. 

 

CE- tai EU-vaatimustenmukaisuus on eurooppalainen brändi tietyille palvelu- tai teollisuustuotteille. Se vetoaa 
direktiiviin 93/68/ETY, 2002/95/EY, 2004/108/EY ja 2006/95/EY. Euroopan yhteisö on vahvistanut sen ja 
valmistajan todistuksen siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin jäsenvaltioiden vähimmäisvaatimukset ja 
tekninen turvallisuus. 

 

Kaikki paneelit valmistetaan tiukalla laadunvalvonnalla ja luokituksella. Sertifikaatit IEC 61215 ja IEC 61730 ja 
testauslaboratorioihin näiden standardien perusteella tehdyt kuvausviitteet varmistavat, että kaikki paneelit 
menevät menestyksekkäästi testeihin, jotka ovat olleet soveltuvia ja soveltuvia käytettäväksi missä tahansa 
asennuksessa. 

 

MCS (Microgeneration Certification Scheme) -sertifikaatti on EN45011-järjestelmä, joka vahvistaa Solar Innova PV-
moduulit käytettäviksi aurinkosähköjärjestelmissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 
MCS on joukko kansainvälisesti tunnustettua laadunvarmistusta, joka osoittaa vaatimusten mukaisten tuotteiden 
laadun ja luotettavuuden. 
MCS-sertifikaatti sisältää tuotteiden, valmistusprosessien, materiaalien, menettelyjen ja henkilöstön koulutuksen 
arvioinnin. Vaatimus on myös aurinkosähkömarkkinoiden markkinointi Yhdistyneessä kuningaskunnassa julkisen 
taloudellisen tuen ohjelmassa. 

 

Standardi UL 1703 viittaa aurinkosähköpaneeleihin, jotka täyttävät National Electrical Code (NEC) ja National Fire 
Prevention Association (NFPA) Yhdysvalloissa. 
American National Standards Institute ANSI/UL 1703 kattaa Pohjois-Amerikan vaatimukset PV-moduulien 
suunnittelua ja testausta varten turvallisen sähköisen ja mekaanisen toiminnan luokituksesta niiden odotetun 
käyttöiän ajan. Testit osoittavat myös, että paneelien tehokkuus testataan ja vahvistetaan saavuttamaan 90% tai 
enemmän valmistajan ilmoittamasta tehosta. 

 

Aurinkosähkömoduuli on kierrätettävää päivää nykyään 80 prosenttiin sopivalla hoidolla, joka takaa talteen raaka-
aineet, mikä osaltaan säästää luonnonvaroja. 
Suurin osa aurinkosähkömoduulista koostuvista materiaaleista voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen moduulien 
loppuessa vähentäen merkittävästi määriä, jotka tulevat jätteeksi. 
Solar Innova -levyt ovat myrkyllisyyteen perustuvien myrkyllisyysvaatimusten mukaisia, jotka perustuvat 
myrkyllisyystestiin (TCLP), eikä niitä pidetä vaarallisena jätteenä. 

 

Solar Innova on tehnyt tehtaallaan lukuisia erottuvia laadun riippumattomia standardointielimiä ja hallintaa, mikä 
osoittaa tuotteiden ja tuotteiden korkean turvallisuuden ja laadun korkean tason noudattamisen. 
Erinomainen laatu, keskimääräisen luotettavuus ja erinomainen suorituskyky erotavat Innova Solar -moduulit. Jotta 
tämä pysyisi hyvin, moduulit ovat säännöllisesti useita perusteellisia testejä ja kokeita paitsi T & K- ja tehtaan 
laadussa myös riippumattomien sertifiointilaitosten kautta. 
Solar Innovassa tuotannon tehokkuus ja huippulaatu vaikuttavat ratkaisevasti kansainvälisen kilpailukyvyn 
korkeaan tasoon. 

  

Valmistusvirheet: 12 vuotta 
Esitys: 
Minimaalinen nimellisteho (% / vuosina) 
90% kymmenessä vuodessa, 
80% 25 vuodessa. 
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Korkealaatuisten PV-moduulien tuottaminen vaatii paljon tarkkuutta valitsemalla kaikki materiaalit erikseen. 
Sitoutumisemme tarkkuuteen ylittää valmistusprosessin ja toimitamme tuotteet asiakkaillemme. Tarjoamme kaiken 
tietämyksemme tuotteistamme jakelijoille, teknikoille ja asentajille, joiden kanssa meillä on tiivis yhteistyö pitkän 
aikavälin kestävälle kasvulle. Kaikki tuotteemme valmistetaan omissa tuotantolaitoksissa ja niihin sovelletaan 
korkeimpia laatustandardeja. Omassa laboratoriossamme testataan moduuleja, joilla varmistetaan kaikkien 
kansainvälisten standardien noudattaminen ja tuotteidemme vakaan laadun ja suorituskyvyn varmistaminen. 

 

Tiukinta laatujohtamista sovelletaan koko tuotantoprosessin ajan visuaaliseen, mikrooptiseen, mekaaniseen ja 
sähköiseen lopputarkastukseen, joka jatkuvasti vakuuttaa aurinkopaneelien laadukkaan laadun. Solar Innova takaa 
sinulle virheettömän moduulin toimituksen ja välttää suorituskyvyn putoamisen mekaanisten vaurioiden vuoksi 
asianmukaisen moduulipakkauksen kautta. Kaikki moduulit valmistetaan omilla tuotantolaitoksillamme 
päätoimipaikassamme ja toimitetaan sieltä maailmanlaajuisille tytäryhtiöillemme. Solar Innova vie koko logistiikan 
loppuasiakkaalle, mikä takaa moduulien jäljitettävyyden. Seuraamme kunkin moduulin tuotantoprosessia ja 
virtausta ja varmistamme moduulimme korkeaa laatua. 

  

Aurinkokennot muuntavat auringonvalon suoraan suorana sähköenergiana ja generaattorit ovat 
moduulia. Sellaisten solujen laatu, jotka vaikuttavat suoraan aurinkomoduulin ominaisuuksiin, 
on siksi olennainen silikonikoostumus. 
Solar Innova-solut, joita käytetään yksinomaan erittäin tehokkaasti ja joilla on vähäiset 
muutokset prosessissa, joka optimoi solujen erottamisen tuotannon toistettavuuden. Se on 
ratkaiseva tekijä stabiilien voittojen soluvakion laadulle. Käytetyt korkea vastuskertoimet ja 
täyteaineet tarjoavat hyvän energiasäteilyn lähteen varsin alhaiseksi. 
Jokainen solu tarkistetaan ja luokitellaan sähköisesti kalibroituna ennen yhdistämistä moduulin 
käyttäytymisen optimoimiseksi. 

 

Prismaattinen karkaistu lasi, jolla on seuraavat ominaisuudet: 
√ Mikroprismin pintarakenne. 
√ Suuri läpäisykyky. 
√ Piennä heijastuvuus. 
√ Piena rautaa. 

 

PV-moduulimme on varustettu aurinkopaneelien liitäntäkoteloille DIN V VDE V 0126-5 käytetään aurinkokennojen 
ja aurinkosähköjärjestelmän välisenä liitännäisenä. 
Laatikot on suljettu ja ovat valmiita elementteihin, joiden suojausaste IP67, mikä suojaa kosteudelta, säältä, 
likaiselta ja ultraviolettisäteilyltä. 
Sisäpuolella on asennettu ohivirtausdiodit suojatakseen PV-moduuleja, jos ne ovat varjossa. 

 

PV-moduuleissa on liittimet ja pistorasiat MC-T4 100% yhteensopiva sähköisten järjestelmien liittämiseen 
käytettävien liittimien ja pistorasioiden kanssa. Yksinomaan MC-T4-liitintä tai yhteensopivia ja erityisiä 
aurinkokaapeleita voidaan käyttää moduuleihin kytkettyjen kaapeleiden pitenemiseen. Niiden on täytettävä 
yhteenliittämismallin sähköiset vaatimukset. 

 

Solar Innova tarjoaa tuotteitansa maksimaalisen suorituskyvyn ansiosta aurinkosuojatuotteen, joka on 
hyvälaatuista tuotetta. Aurinkoyksikköjen elinaikana, joka on vähintään 25 vuotta, aurinkosähkömoduuleihin 
kohdistuu vakavia ympäristöolosuhteita. Tule jumalia, lunta tai lämpöä, heidän on pystyttävä jatkuvasti 
huipentamaan suorituskykyä saadakseen mahdollisimman suuren voiton. Tämän saavuttamiseksi laadukkaiden 
komponenttien käyttö on ratkaisevan tärkeää. Solar Innova käyttää vain parhaita materiaaleja ja ensiluokkaisia, 
säänkestäviä komponentteja sertifioiduilta toimittajilta ja markkinajohtajilta. Solar Innovassa jokainen toimitettu 
komponentti tarkistetaan intensiivisesti, mikä takaa pitkän käyttöiän ja korkean tuoton. 

 

Kaikilla Solar Innova -moduuleilla on positiivinen toleranssi 0/+5 Wp nimellisteholla, mikä takaa suuren energian 
tuoton elinaikana ja paluuvirtausvastus, joka minimoi materiaalisten tarpeiden liittämisen ja ajan. 
Tämä laatustandardi on toteutettu korkean hyötysuhteen omaavan Solar Innova -kennonkäyttöasteen "A" avulla. 

 

Ihanteelliset olosuhteet aurinkosähköjärjestelmälle ovat sininen taivas ja auringonpaiste. Valitettavasti aurinko ei 
ole näitä yleisimpiä olosuhteita. Noin kaksi kolmasosaa keskimääräisestä vuotuisesta säteilystä on heikossa 
valossa. Heikko valo kuvaa säteilyn voimakkuutta, joka on huomattavasti alle 1000 W / m². Tietenkin 
aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä joka tapauksessa, mutta nykyinen tuotto laskee. Solar Innova -moduuleilla 
on heikko heikko suorituskyky keskimääräisen tehokkuuden ansiosta, mikä lisää teidän ylimääräisestesi näissä 
olosuhteissa. 
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Jokainen aurinkokenno menettää suorituskyvyn alttiina auringolle. Solar Innova -moduuleille on ominaista erittäin 
pieni hajoaminen, joka varmistaa pysyvän vakaan tuoton. Korkealaatuisten raaka-aineiden käyttö takaa 
moduulimme nimellistehon heikkenemisen erityisesti käyttöiän alkaessa. Tästä syystä voimme tarjota 25 vuoden 
lineaarisen suorituskyvyn takuun. Ensimmäisenä vuonna Solar Innova takaa vähintään 97 prosentin nimellistehon. 
Seuraavien 24 vuoden aikana Solar Innova takaa suurimman suorituskyvyn pienentämisen 0,7% nimellistehosta 
vuodessa. Tämän suoritusjohdon ansiosta Solar Innova takaa laadun ja suorituskyvyn omalta tuotannoltaan ja 
tarjoaa sinulle turvallisuutesi sijoituksestasi. 

 

Moduulimme vaativat omaa kokoonpanostaan vain vähän huoltoa: liikkuvia osia ja soluja ja niiden sisäisiä liitäntöjä 
ei ole koteloitu useisiin suojamateriaalikerroksiin. 
Tee yleinen tarkastus 1 tai 2 kertaa vuodessa, jotta paneelit ovat tiiviitä ja korroosiota aiheuttavat. 
Useimmiten sateen vaikutus eliminoi moduulien puhdistustarpeen, mutta tarvittaessa vain vedellä ja miedolla 
pesuaineella. 

 

Innovatiivinen ja ympäristöystävällinen valmistusvaihe on mahdollistanut Solar Innovan jättävän kaiken 
hitsausprosessissa tavallisesti tarvittavan lyijyn, mikä on vähentänyt merkittävästi moduulin lyijypitoisuutta. 
Tulos on entistäkin kunnioittava ympäristö, jolla on sama suorituskyky ja luotettavuus. 
Kaikki nämä ominaisuudet auttavat moduuleja saavuttamaan ympäristötavoitteet asuinalueille, yrityksille ja 
hallituksille, jotka haluavat vähentää hiilijalanjälkeä ja säästää energiakustannuksia. 
Osana Solar Innovan sitoutumista ympäristöön me emme ole vain moduuleja entistäkin ympäristöystävällisempiä, 
mutta toteutamme myös parhaita käytäntöjä, jotka sisältävät tietoa kestävän kehityksen integroimisesta 
toimintoihimme. 

 

Erityisen sähköluminesenssitestillä, tyypillisellä röntgensäteellä, Solar Innova takaa 100% solumäärän. 
Tarkastelemalla kaikkia soluja ja viimeisteltyjä laminaatteja mahdollisista sisäisistä vaurioista eliminoituu mikro-
halkeamia, kuumia pisteitä, juotosvirheitä ja muita epätäydellisyyksiä, jotka eivät ole paljain silmin nähtävissä. 

 

Aurinkosähköllä kuuma-piste-vaikutus viittaa aurinkomoduulin tietyn alueen ylikuumenemiseen, joka voi aiheuttaa 
tulipalon äärimmäisissä tapauksissa. Solar Innova suorittaa 100%: n testin kaikista soluista käyttämällä 
käänteisvirtaa. Tämä erityisesti kehitetty ja määritetty menettely auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset vialliset 
kuumakohdasolut ja vähentämään vaaratilanteiden riskiä. 

 

Tavallisilla aurinkokunnilla on luonnostaan eroja jännitteessä järjestelmän kehyksen ja aurinkokennojen välillä. 
Nämä erot voivat johtaa ei-toivottuihin vuotovirtoihin, jotka vähentävät solujen kapasiteettia ja voivat aiheuttaa 
tuotoksen menetyksen vähintään 20%. Tätä vaikutusta kutsutaan potentiaalisesta indusoidusta hajoamisesta 
(PID). Korkealaatuisten kapselointimateriaalien ja huipputeknologian huipputeknologian käyttäminen Solar 
Innovaissa takaa PID-kestävien moduulien johdonmukaisen tuotannon. 

 

Liiallinen luntapaine on itse asiassa yksi tärkeimmistä aurinkosähköjärjestelmien vaurioista, myrskytuotteiden ja 
vaurioiden, ylijännitteen, raekuurojen tai tulipalojen takia. Ongelma: Erityisesti kaltevilla katoilla 
aurinkosähköjärjestelmien lumikuorma on epätasaisesti jakautunut. Itse asiassa lumi liukuu alas moduulikehyksen 
alaosaan aiheuttaen suuria kuormituksia moduuleissa ja kiinnitysosissa täällä. Vaikutus: "Tämä aiheuttaa vakavien 
vahinkojen lisääntymisen varsinkin moduulien runkoon ja lasipintoihin - eikä vain vuoristoalueilla vaan myös 
tasaisilla alueilla". 

 

Kaikki aurinkosähkömoduulimme on testattu täyttämään A-luokan palonkestävyys ja ne voidaan asentaa 
kattoluokkiin, luokka A, UL Standard 1703: n mukaan. 

 

Materiaalin ennenaikaisen väsymisen ja muodonmuutoksen eliminoimiseksi tuotteitamme testataan säännöllisesti 
niiden säänkestävyyden arvioimiseksi märissä ja kylmissä olosuhteissa ja äärimmäisissä lämpötilan muutoksissa. 
Solar Innova pv -moduulit on testattu erilaisten lämpötilojen kestävyyden testaamiseksi niiden kestävyyden ja 
asianmukai- sen toiminnan aikana lämpötiloissa -40 - + 85° C. 

 

Sähkön tuottaminen aurinkopaneelien avulla ei tuota kasvihuonekaasuja suoraan. Päästöt kuitenkin liittyvät 
paneelin elinkaaren muihin osiin: esimerkiksi valmistus ja kuljettaminen. 
Aurinkopaneelien pääkomponentit valmistetaan kiteisestä piistä. Näiden komponenttien valmistus on 
energiaintensiivinen prosessi, joka edustaa suurta osaa aurinkopaneeleista valmistetusta kokonaenergiasta. Mikä 
tahansa aurinkopaneelin tarkka hiilijalanjälki riippuu monista tekijöistä, kuten materiaalin lähteestä, kuljetettavasta 
etäisyydestä ja tuotantolaitosten käyttämistä energialähteistä. 
Aurinkopaneelien (PV) paneelin hiilijalanjälki (keskimääräinen kasvihuonekaasupäästöjen määrä, jonka se vastaa 
koko eliniänsä aikana) on noin 72 grammaa hiilidioksidiekvivalenttia kilowattitunnilta tuotettua sähköä kohti 
(gCO2e / kWh). 
Solar Innovassa optimoimme kaikki nämä konseptit tuotteidemme hiilijalanjäljen minimoimiseksi. 
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KANSAINVÄLISET TODISTUKSET 
 

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

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

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

    
 
Näiden kansainvälisten standardien täyttämiseksi on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja 
kestävyyttä. Lisäksi Solar Innova on laatinut sarjan tiukkaa laadunvalvontaa tuotantoprosessin 
kaikissa vaiheissa ja kaikkien valmistettujen moduulien tuotoksen lopullinen tarkastus. 
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KIERRÄTETTY 
 
Solar Innova jatkaa jatkuvan kehityksen ja tehokkuutensa laatua ja ympäristöä koskevalla 
ohjelmallaan, ja se osallistuu aurinkosähkömoduulien kierrätykseen. 
 
Solar Innova ja siirtyy askeleen eteenpäin ympäristötietoisuutesi tietoisuuden lisäämisessä, 
jolloin tuotteesi on sinetti, joka tekee siitä kaksinkertaisen vihreän ja tarjoaa asiakkailleen 
toimivan ratkaisun niille moduuleille, jotka ovat saavuttaneet käyttöiänsä. 
 
Tavoitteena on aurinkosähkömoduulien kerääminen ja kierrättäminen EU: n ja EFTA-maiden 
asennettujen elinkaaren lopussa. 
 
Solar Innova tarjoaa puhtaita, uusiutuvia energialähteitä tehokkaimman luonnonvaran, 
auringon kautta, mutta haluaa sulkea ympyrän ja antaa moduulien kierrätyksellä puhdistaa 
moduuliensa lopullisen määränpään. 
 
Aurinkosähkömoduulit sisältävät materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen 
joko uusia PV-moduuleja tai muita uusia tuotteita. Teollisuusprosessien kierrätys on olemassa 
sekä ohutkalvoille että piille moduuleille. Materiaalit kuten lasi, alumiini ja erilaiset 
puolijohdemateriaalit ovat arvokkaita talteenotettaessa. 
 
Solar Innova -moduulit kestävät 25 vuotta, vaativat vähäistä ylläpitoa ja ovat alhaiset CO2-
päästöt ilmakehään yhdessä, kun niiden hävittämiseen kuluva aika kerätään kierrätykseen. 
 
Kierrätys ei ainoastaan hyödytä ympäristöä vähentämällä jätemäärää, vaan myös vähentää 
raaka-aineiden saatavuuden tarvetta tarvitsevaa energiaa ja siten myös 
aurinkosähkömoduulien tuotannon kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. 
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PALVELUT 
 

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

 
 
Haluamme varmistaa, että aurinkokokemuksesi on täysin tyydyttävä. Siksi olemme valinneet 
ammattitaitoiset jälleenmyyjät ja asentajat kaikkialle maailmaan. Viralliset jälleenmyyjämme 
ja asentajamme tarjoavat ammattimaisen asennustyön ja korkean tason asiakaspalvelun. 
 
Yhdenmukaisesti sitoutumisemme nykyisten laatuvaatimusten edistämiseen olemme laatineet 
jälleenmyyjille ja asentajille laatukriteerin, jossa määritellään joukko sääntöjä, joilla pyritään 
takaamaan parhaan palvelun laatu kodinomistajille, jotka valitsevat Solar Innova -tuotteita. 
Olemme allekirjoittaneet laatusopimuksemme, ja viralliset jälleenmyyjät ja asentajat 
osoittavat, että meillä on sama laatuominaisuus ja että olemme vastuussa asiakkaidemme 
paremmasta palvelusta. 
 
Viralliset jälleenmyyjämme ja asentajamme ovat menneet askeleen eteenpäin, virallistettuna 
Solar Innovan kirjeen allekirjoituksella. Kun viralliset asentajat ovat asentaneet Solar Innova -
tuotteita, voit nauttia kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmien eduista ehdottoman 
mielenrauhan avulla. 
 
Haluamme, että aurinkoenergia tunnustetaan ensisijaiseksi valinnaksi sähköntuotannolle ja 
uskomme, että jokaisen asiakkaamme tyytyväisyys on paras tapa saavuttaa tämä tavoite. 
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KANSAINVÄLISET TOIMIPISTEET 
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03660 – NOVELDA 214174 - WUXI 
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T: +34 965075767 T: +34 965075767 
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