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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
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BIPV
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΑ
Φωτοβολταϊκές µονάδες αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης, που ονοµάζεται επίσης "ηλιακή
αρχιτεκτονική» ή «BIPV» (Κτίριο Ολοκληρωµένη Φωτοβολταϊκά), ορίζεται ως η εγκατάσταση
των φωτοβολταϊκών πλαισίων που κρατούν µια διπλή λειτουργία? ενεργητικός και
αρχιτεκτονική (επίστρωση, περίφραξη ή σκίαση) και την αντικατάσταση των συµβατικών
εποικοδοµητικά στοιχεία πάρα πολύ ή µπορεί να είναι συστατικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης.
Solar Innova BIPV γραµµή φωτοβολταϊκών στοιχείων έχει αναπτυχθεί σχετικά µε τους
µηχανικούς και τους αρχιτέκτονες να τους παρέχει ενοτήτων που µπορούν να ενσωµατωθούν
λειτουργικά και αισθητικά σε προσόψεις και στέγες, όπου ταυτόχρονα να χρησιµεύσει ως ένα
αρχιτεκτονικό υλικό και γεννήτρια.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ
Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των φωτοβολταϊκών επιτρέπουν στις µέρες µας
είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν φωτοβολταϊκών πάνελ στις επιφάνειες των κτιρίων και των
δοµικών στοιχείων, που οδηγεί σε µια νέα φωτοβολταϊκή εφαρµογή, που ονοµάζεται BIPV
(Building Integrated φωτοβολταϊκά).
Το φωτοβολταϊκό ηλιακό γυαλί είναι ένα καινοτόµο δοµικό υλικό υψηλής τεχνολογίας? Τέλεια
ενσωµάτωση των ηλιακών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε ένα ποτήρι δοµή.
Αντικαθιστά τις παραδοσιακές οικοδοµικά υλικά? PV είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
παραγωγής σε κτίρια, την παροχή καθαρής ενέργειας στο κτίριο και φέρνοντας τις ενέργειες
εναλλακτικές λύσεις κόστος παραγωγής συµβατικής ενέργειας.
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν BIPV ξεκινώντας µε το µεγάλο πλεονέκτηµα ότι είναι,
σήµερα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώσιµες πηγές που ανταποκρίνεται καλύτερα
στις πόλεις και τα δηµόσια περιβάλλοντα, χάρη στην αθόρυβη χαρακτηριστικά της παραγωγής
και καθαρό. Κάτω από αυτές τις παραδοχές και λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, το µέλλον που υπόσχεται να BIPV (Building Integrated
Photovoltaics) εγκαταστάσεις είναι πραγµατικά ελπιδοφόρα.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Solar Innova τεχνολογία εµφανίζει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των
φωτοβολταϊκών ένταξης, αυτό προορίζεται να καλύψει όλες τις ανάγκες των πελατών µας και
να προσφέρει µια προσαρµοσµένη λύση.
Στον τοµέα των φωτοβολταϊκών, τα συστήµατα BIPV ταξινοµούνται ως εντελώς διαφορετική µε
τις συµβατικές εγκαταστάσεις σε πλέγµα (φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο κατάστρωµα και
στην ξηρά, µε ή χωρίς την ηλιακή παρακολούθησης). Αν και έχουν κάποια κοινά
χαρακτηριστικά, διαφέρουν ως προς τον σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.
Στα συµβατικά φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι η ιδέα της οικονοµικής προϊόν, το οποίο
εκταµιεύθηκε επενδυτής κεφαλαίων, πληρώνει και παίρνει ένα κέρδος µετά από ένα χρονικό
διάστηµα. Όλη η παραγόµενη ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο και αγοράζονται από
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Αυτή η ωµή δύναµη είναι αναµφίβολα αλήθεια επιδότηση της
εγκατάστασης, η οποία είναι µια κερδοφόρα και βιώσιµη προϊόν κάνει.
Αντίθετα, στις εγκαταστάσεις BIPV υπάρχουν και άλλες αξίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια
της οικονοµικής απόδοσης, όπως η καινοτοµία, τον εκσυγχρονισµό, την ενσωµάτωση µε το
περιβάλλον, την αισθητική, κλπ
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ΣΧΈΔΙΟ
Οι ενότητες Solar Innova στα µέτρα σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες προδιαγραφές του πελάτη, µε
ένα σχέδιο συνήθειας, τόσο ως προς το σχήµα, το χρώµα και την οπτική διάταξη. Σε αντίθεση
µε πρότυπο φωτοβολταϊκές µονάδες, οι ενότητες αυτές µπορούν να εκτελέσουν τις ίδιες
λειτουργίες µε το προηγούµενο σε όλους τους τοµείς των προσόψεων των κτιρίων, όχι µόνο
στα καταστρώµατα ή επίπεδες επιφάνειες.
Οι προσόψεις και φεγγίτες Solar Innova, συν αποδοτική παραγωγή ενέργειας, την
ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έχει ενσωµατωθεί στο
σχεδιασµό του κτιρίου και παρέχοντας νέες αισθητικές δυνατότητες.
Solar Innova ενότητες εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας
όσον αφορά την ασφάλεια, την άνεση και το design.
Αυτά τα διαφανή φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν δύο σηµαντικά πλεονεκτήµατα: αφήνουν το
φως και ενσωµατωθεί στο κτίριο από γυαλί. Το σύστηµα εφαρµόζεται σε κάθε κατασκευή, είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο για εµπορικές, απαιτείται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και
θερµικής ηλιακής ενέργειας σε νέα εργοτάξια.
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΠΟΤΉΡΙ
Το µπροστινό µέρος του φωτοβολταϊκού στοιχείου περιλαµβάνει ένα ηλιακό γυαλί µε υψηλή
διαφάνεια, υψηλή διαπερατότητα, χαµηλή ανακλαστικότητα και χαµηλή περιεκτικότητα σε
σίδηρο.
Το γυαλί σχηµατίζει το εµπρόσθιο άκρο του φωτοβολταϊκού στοιχείου και προστατεύει τα
συστατικά που στεγάζονται εντός του φύλλου από τις καιρικές συνθήκες και µηχανική
καταπόνηση.
Ταυτόχρονα χρησιµεύει ως υλικό υποστήριξης στο κυλιόµενο διαδικασία.
Υψηλής διαπερατότητας αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των φωτοβολταϊκών κυττάρων,
εποµένως, έχει άµεση επίδραση στην ισχύ και τις επιδόσεις του τελικού στοιχείου. Μια χαµηλή
περιεκτικότητα σε σίδηρο στην σύνθεση του γυαλιού και αντιανακλαστική επικάλυψη µειώνουν
την απορρόφηση της ακτινοβολούµενης ενέργειας.
Έχουν ένα υδρόφοβο στρώµα αντιανακλαστικόν που αυξάνει την απορρόφηση του φωτός και
µειώνει τη συσσώρευση σκόνης στην επιφάνεια.
Επιτυγχάνουν εξαιρετική αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις και αλλαγές της θερµοκρασίας
λόγω προφόρτιση κατασκευαστή.

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΎ ΓΥΑΛΙΟΎ
Πολυστρωµατικού γυαλιού είναι ένα είδος γυαλιού ασφαλείας που κρατά µαζί όταν σπάει έτσι
χρησιµοποιείται συνήθως όταν υπάρχει µια πιθανότητα ανθρώπινου συγκρούσεις ή όπου το
γυαλί θα µπορούσε να πέσει γκρεµίστηκε. Στην περίπτωση της θραύσης, κρατιέται στη θέση του
µε ένα ενδιάµεσο στρώµα, τυπικά EVA (Οξικό Άλας Αιθυλενίου Βινυλίου) ή PVB
(Πολυβινυλοβουτυράλη), µεταξύ δύο ή περισσότερα στρώµατα από γυαλί. Το ενδιάµεσο στρώµα
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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συγκρατεί τα γυάλινα στρώµατα συνδέονται ακόµα και όταν σπάσει, υψηλής αντοχής και
αποτρέπει τις γυαλί σπάει σε µεγάλα αιχµηρά κοµµάτια. Αυτό παράγει ένα «ιστό της αράχνης"
ρωγµές χαρακτηριστικό µοτίβο όταν ο αντίκτυπος δεν είναι αρκετό για την πλήρη διαπερνούν το
γυαλί.
Φεγγίτες γυαλί και παρµπρίζ αυτοκινήτων συνήθως χρησιµοποιούν αυτόν τον τύπο
πολυστρωµατικού γυαλιού. Σε γεωγραφικές περιοχές που απαιτούν κτίριο ανθεκτικό σε
τυφώνες, συχνά αυτό το είδος του πολυστρωµατικού γυαλιού που χρησιµοποιείται σε
εξωτερικούς βιτρίνες, υαλοπετάσµατα και τα παράθυρα. Το ενδιάµεσο στρώµα EVA (Οξικό Άλας
Αιθυλενίου Βινυλίου) ή PVB (Πολυβινυλοβουτυράλη) δίνει επίσης στο γυαλί µια πολύ
υψηλότερη κατάταξη όσον αφορά την ηχοµόνωση, λόγω της απόσβεσης αποτέλεσµα, και επίσης
εµποδίζει το 99% της εισερχόµενης υπεριώδους ακτινοβολίας.
Το πάχος των ολοκληρωµένων κρυστάλλων εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής, καθώς και
η νοµοθεσία για τη συµµόρφωση στην θέση εµφύτευσης.
Το πάχος του γυαλιού µπορεί να επιλεγεί στην περιοχή από 2,5 έως 10 mm.
ΓΥΑΛΊ-ΕΠΊΠΛΕΥΣΗΣ
υαλοπίνακες επίπλευσης είναι ένα φύλλο γυαλιού γίνεται µε κυµαινόµενο λιωµένο γυαλί σε ένα
κρεβάτι του λιωµένου µετάλλου, συνήθως κασσίτερος, αν και ο µόλυβδος και διάφορα κράµατα
µε χαµηλό σηµείο τήξης χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν. Η µέθοδος αυτή δίνει το πάχος του
φύλλου οµοιόµορφη και πολύ επίπεδες επιφάνειες.
Είναι διαφανής και προσφέρει υψηλή µετάδοση του ορατού φωτός και χαµηλή ακτινοβολία UV.
ΓΥΑΛΊ-ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ESG
Γυαλί προεντεταµένο ESG έχουν ένα καυτό υψηλή µηχανική αντοχή, η οποία ιδιότητα
επιτυγχάνεται µε τη θερµική επεξεργασία της διαδικασίας κατασκευής.
Σε περίπτωση σπάζοντας τα θραύσµατα γυαλιού σε µικρά κοµµάτια χωρίς πολλά αιχµηρά άκρα.
VSG ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΈΣ ΣΤΡΏΣΕΙΣ ΓΥΑΛΙΟΎ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Γυαλί VSG έχει υψηλή µηχανική αντοχή, η οποία ιδιότητα λαµβάνεται µε θερµική επεξεργασία
της διαδικασίας παρασκευής.
Είναι πολύ ανθεκτικό σε θραύση. Σε περίπτωση που το σπάσιµο των τζάµι θρυµµατίζεται σε
πολλά µικρά κοµµάτια, χωρίς αιχµηρές άκρες, και παραµένει προσκολληµένο στο φύλλο.
ΣΤΡΏΜΑ ΧΑΜΗΛΉΣ ΕΚΠΟΜΠΉΣ
Είναι ένα στρώµα σωµατιδίων ψεκάζεται µε οξείδια και ευγενή µέταλλα, κυρίως από άργυρο,
στη µία πλευρά του γυαλιού που δίνουν αυτό ειδικές ιδιότητες ανάκλασης διατηρήσει άχρωµη
εµφάνιση.
Χαµηλή γυαλιά εκποµπής θα πρέπει πάντα να χρησιµοποιείται σε µονωτικό γυαλί Μονάδα (UVA)
και επεξεργάστηκε το πρόσωπό της σε επαφή µε τον αέρα οξειδώνεται γρήγορα, η επιδείνωση
είναι τόσο σωµατική όσο και αισθητικές ιδιότητες.
Αυτή η επίστρωση χαµηλής εκποµπής επιτρέπει περισσότερες από βραχέων κυµάτων
ακτινοβολίας του ήλιου από τον ήλιο περνάει µέσα από το γυαλί, ενώ αντανακλούν το
µεγαλύτερο µέρος της ακτινοβολίας µεγάλου µήκους κύµατος που παράγουν, µεταξύ άλλων
πηγών, συστήµατα θέρµανσης, διατηρώντας αυτό το έτσι ώστε η θερµότητα στο εσωτερικό
περιβάλλον.
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Συνιστάται για τις κρύες περιοχές όπου είναι απαραίτητο να µεγιστοποιηθεί η θερµότητα που
παράγεται µέσα και έξω από το οποίο προέρχεται από τον ήλιο και να πάρει τη µέγιστη χρήση
του φυσικού φωτός.
Ένα από τα κύρια εφαρµογές της είναι η στέγαση λούστρο, όπου, στις περισσότερες
περιπτώσεις, χρησιµοποιείται άχρωµο διαφανές σµάλτα. Όταν χρησιµοποιείται σε µονωτικές
µονάδες γυαλιού που αποτελείται από ένα εξωτερικό γυαλί ηλιακού ελέγχου, χρωµατιστές ή
αντανακλαστική βελτιώνει επίσης την απόδοση ηλιακού ελέγχου σε περίπου 15%.
- Η αξία της µεταφοράς θερµότητας για τις µονάδες µε ένα θάλαµο αέρα πλάτους 12
χιλιοστών, µε κανονικό γυαλί, είναι Κ=2,8 W/m2K και µε χαµηλό ποτήρι εκποµπής K=1,8
W/m2K.
- Χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως µονωτικές µονάδες γυαλιού εσωτερικό γυαλί, 35% για
τη βελτίωση της θερµοµόνωσης του.
- Βοηθά επίσης να µειώσει την επιβάρυνση λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας που
εισέρχεται µέσω του µονωτικού γυαλιού.
- Αν το γυαλί µετριάζεται χαµηλών εκποµπών, διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά όπως το
γυαλί χωρίς θεραπεία χαµηλής εκποµπής που επηρεάζουν τις ιδιότητές τους.
- Αν γυαλί χαµηλής εκποµπής είναι πλαστικοποιηµένο, διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά
µε το γυάλινο έλασµα χωρίς θεραπεία χαµηλής εκποµπής που επηρεάζουν τις ιδιότητές τους.
Ανάλογα µε τις ανάγκες των δύο τύπων µόνωση χαµηλής εκποµπής γυαλί:
- Σε κρύες περιοχές, το επεξεργασµένο γυαλί τοποθετείται µέσα στο κτίριο µε το ειδικό
πρόσωπο προς το θάλαµο αέρα διπλά τζάµια. Έτσι, ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος (από
θέρµανση, για παράδειγµα) αντανακλάται στην τζάµια, επιστρέφοντας προς τα µέσα και τη
µείωση των απωλειών ενέργειας. Ο παρακάτω πίνακας µπορεί να θεωρηθεί ως η τιµή "U"
σηµαντικά βελτιωµένη σε σχέση µε τα συµβατικά τζάµια.
- Σε θερµές περιοχές, το επεξεργασµένο γυαλί τοποθετείται προς το εξωτερικό του
κτιρίου, µε το επεξεργασµένο πλευρά στραµµένη προς το θάλαµο αέρα διπλά τζάµια. Με τον
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µείωση της µετάδοσης ενέργειας από τον ήλιο (θερµότητας) µέσα στο
δωµάτιο, µειώνοντας το κόστος κλιµατισµού, κλιµατισµός, κ.λπ.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΓΥΑΛΊ-ΣΧΈΔΙΟ
Αντι-ανακλαστικό

Μπορούµε να προσαρµόσετε και τα πρότυπα σχεδιασµού για το πίσω πάνελ από γυαλί για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διαφόρων αρχιτεκτονικών στυλ και τη διαφάνεια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΓΥΑΛΊ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΆ
Die Farben, die verwendet werden, um die Farben zu sehen, und die Farben, die mit Farbe
eingekapselt werden.
ΕΙΚΌΝΑ

ΌΝΟΜΑ

ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΌ

RGB ΔΕΚΑΔΙΚΌΣ

Κίτρινος
καθαρό
(ή σχεδόν καθαρό)

#ffff00

R: 255
G: 255
B: 0

Πορτοκάλι
καθαρό
(ή σχεδόν καθαρό)

#ff9900

R: 255
G: 153
B: 0

Κόκκινο
καθαρό
(ή σχεδόν καθαρό)

#ff0000

R: 255
G: 0
B: 0

Πράσινο
ασβέστης
πολύ
μαλακό

#a7e7a2

R: 167
G: 231
B: 162

Μέτρια
πράσινο
ασβέστης

#5ec35c

R: 94
G: 195
B: 92

Σκούρο
πράσινο
μέτρια
ασβέστης

#428940

R: 66
G: 137
B: 64

Μπλε
φως
γκρι

#d1e4ef

R: 209
G: 228
B: 239

Μπλε
πολύ
μαλακό

#9ac5db

R: 154
G: 197
B: 219

Μπλε
μαλακό

#5a8bdb

R: 90
G: 139
B: 219

Σκούρο
μπλε
μέτρια

#456aa8

R: 69
G: 106
B: 168

Σκούρο
πορφυρό
μέτρια

#a83fa3

R: 168
G: 63
B: 163

Μαύρος

#000000

R: 0
G: 0
B: 0

Λευκό

#ffffff

R: 255
G: 255
B: 255

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

CMYK
C: 0
M: 0
Y: 1
K: 0
C: 0
M: 0.4
Y: 1
K: 0
C: 0
M: 1
Y: 1
K: 0
C: 0.28
M: 0
Y: 0.3
K: 0.09
C: 0.52
M: 0
Y: 0.53
K: 0.24
C: 0.52
M: 0
Y: 0.53
K: 0.53
C: 0.13
M: 0.05
Y: 0
K: 0.06
C: 0.3
M: 0.1
Y: 0
K: 0.14
C: 0.59
M: 0.37
Y: 0
K: 0.14
C: 0.59
M: 0.37
Y: 0
K: 0.34
C: 0
M: 0.63
Y: 0.03
K:0.34
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 1
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

ΔΕΚΑΔΙΚΌΣ
16776960

16750848

16711680

11003810

6210396

4360512

13755631

10143195

5934043

4549288

11026339

0

16777215
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ΔΟΜΉ ΤΩΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ
Για την επιλογή των κρυστάλλων υψηλής ποιότητας είναι διαθέσιµα µεγέθη, τις µορφές και τα
µοντέλα ποικίλλουν: από το συνδυασµό γυαλί / Tedlar σε µοντέλα µε µονωτικό γυαλί ή ήχο
µόνωση από γυαλί.
Το κύτταρο είναι αδιαφανές γυαλί αλλά υπάρχουν κενά µεταξύ τους που επιτρέπουν την τοπική
διαρροή φωτός, η ποσότητα του φωτός που διέρχεται µέσω της µονάδας εξαρτάται από τον
διαχωρισµό των κυττάρων και η διάταξή τους.
Σε αυτό το είδος των µονάδων, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα κύτταρα, καθιστώντας τα
κατάλληλα για τις θέσεις όπου κοσµητικό περίβληµα αποδεχτεί αυτό το είδος της ρύθµισης.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΈΣ ΚΥΨΈΛΕΣ
Η τελευταία πτυχή της ενότητας θα είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τα κύτταρα που
χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση. Το ευρύ φάσµα των χρωµάτων και των σχηµάτων των
κυττάρων επιτρέπει µεγάλη ελευθερία για τους αρχιτέκτονες στο µοναδικό σχεδιασµό του
κτιρίου.
Η µονάδα Solar Innova θα πληρούν τις λειτουργικές και αισθητικές τους στόχους από ένα
συµβατικό τζάµια, δεδοµένου ότι δεν απαιτούν συντήρηση.
Να εξατοµικεύσει το µεγαλύτερο µέρος του κάθε έργου, Solar Innova έχει το ευρύτερο φάσµα
των κυττάρων µε διαφορετικές δοµές, τα µεγέθη, τα χρώµατα και οι αποδόσεις. Η επιλογή και η
κατανοµή των φωτοβολταϊκών κυττάρων είναι εύκαµπτο και είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε
την παραγγελία του πελάτη. Αυτά είναι custom made σύµφωνα µε την παραγγελία του πελάτη
και προσαρµόσιµη σε ένα ευρύ φάσµα των προδιαγραφών σχεδιασµού.
Ο σχεδιασµός των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της µονάδας γίνεται σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του πελάτη. Αυτά τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται βασικά από τον τύπο των
φωτοβολταϊκών κυττάρων που είναι διαθέσιµα, την ποσότητα, τη διανοµή και τη διασύνδεση.

ΔΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΆ 125 MM/5”
ΧΡΩΜΑ: Μαύρος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ: Διπλής όψης κύτταρο επιτρέπει την αποτελεσµατική χρήση των
εµπρός και πίσω πλευρά της µονάδας για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Παράγει
από 10% έως 50% περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση µε το ίδιο µέγεθος
µονάδα BIPV και µόνο πρόσωπο. Είναι κατάλληλο για χρήση σε κατακόρυφη
εγκατάσταση και ήχου µονάδες µόνωση.
ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΆ 125 MM/5”
ΧΡΩΜΑ: Μαύρος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ: Έχει οµοιόµορφο χρώµα, ταιριάζει µε την αισθητική στο
σχεδιασµό της αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΆ 156 MM/6”
ΧΡΩΜΑ: Μαύρος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ: Έχει οµοιόµορφο χρώµα, ταιριάζει µε την αισθητική στο
σχεδιασµό της αρχιτεκτονικής.

ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ 156 MM/6”
ΧΡΩΜΑ: Σκούρο µπλε
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ: Προσφέρει µια ιδιαίτερη προοπτική στο κτίριο και ταιριάζει
απόλυτα µε την αισθητική του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού.

ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ 125 MM/5”
ΧΡΩΜΑ: Σκούρο µπλε
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ: Προσφέρει µια ιδιαίτερη προοπτική στο κτίριο και ταιριάζει
απόλυτα µε την αισθητική του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΈΣ-ΚΥΨΈΛΕΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΆ
Η επιλογή χρώµατος στην ενότητα BIPV είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στο σχεδιασµό
της αρχιτεκτονικής. Προσφέρουµε ένα ευρύ φάσµα των χρωµάτων για τα διπλά τζάµια µονάδες
BIPV µας.
Αναπτήρας χρώµατα έχουν κύτταρα µε χαµηλότερη απόδοση.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΚΟΥΤΊ-ΣΎΝΔΕΣΗΣ
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις της µονάδας µπορεί να είναι από το πλαίσιο (ες) ή στο πλάι πίσω
συνδέσεις των ακροδεκτών. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αναγκαίες δίοδοι ενσωµατωθούν για να
προστατεύουν τα κύτταρα από την υπερθέρµανση. Αυτές οι δίοδοι καταρχήν τοποθετούνται στο
εσωτερικό του ελάσµατος, προκειµένου να αποκτήσουν ευελιξία στην τοποθεσία του συνδετήρα
άκρη σχεδιασµένο για να πάει στο εσωτερικό κάθε πλέγµα τοποθετήθηκε σε συµβατικά δοµικά
συστήµατα.
Τα χαρακτηριστικά κουτί σύνδεσης έχουν αντι-γήρανση, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και
ηλεκτρική αντίσταση µέχρι 1000 βολτ. Έχει IP65 και θερµοκρασία λειτουργίας -40 έως + 85ºC.
Ανάλογα µε την κατάσταση της µονάδας ισχύος και την εφαρµογή του σχεδιασµού του έργου
και αισθητικές απαιτήσεις, µπορείτε να εγκαταστήσετε διαφορετικά µοντέλα κουτιών
διακλάδωσης.
Αν εγκατασταθεί µε το σύνολο πλαίσιο ή semiexpuestos πλαίσιο, κουτί σύνδεσης θα
εγκατασταθεί στην άκρη της µονάδας.
Εάν αυτό είναι ένα κρυφό κουτί µπορεί να εγκατασταθεί στο πίσω µέρος της µονάδας ασφαλείας
είναι απαραίτητο.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΜΌΝΩΣΗ ΚΆΜΕΡΑ
Με την πλήρωση του θαλάµου µε ένα αδρανές αέριο σε µονωτικό γυαλί είναι να βελτιστοποιήσει
τις λειτουργίες του προϊόντος σε σχέση µε το κανονικό σύστηµα µε θάλαµο αέρα να πάρει,
ώστε:
- Καλύτερη θερµοµόνωση,
χρησιµοποιούνται αέρα

που

έχει

θερµική

αγωγιµότητα

των

αερίων

που

- Καλύτερη ηχοµόνωση, όπως µε την κατάλληλη επιλογή της ποσότητας και της
ποιότητας του αέριου µίγµατος και µε ένα κατάλληλο σύστηµα τοποθέτησης, η βελτιωµένη
ηχοµόνωση επιτευχθεί είναι περίπου 3 dB.
- Προστασία για το µεταλλικό στρώµα της ενέργειας γυαλιού ως πληρωτικό, σε αντίθεση
µε τον αέρα, πραγµατοποιείται µε αέρια ή µείγµατα αερίων χηµικώς καθαρά, είναι επίσης µια
προστατευτική λειτουργία για το γυαλί επικαλυµµένο µεταλλικά στρώµατα.
Η πλήρωση αερίου αργού στο µονωτικό γυάλινο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
- Είναι άχρωµο και µη τοξικό και να παραµείνει αµετάβλητο για το εύρος της
θερµοκρασίας η οποία είναι κάτω από την υάλωση.
- Παρουσιάζει σταθερότητα και χηµική συµβατότητα µε τα διάφορα συστατικά του
µονωτικού γυαλιού, λόγω των διαφορετικών πεδίων εφαρµογής του µονωτικού υαλοπίνακα.
Αργό (ευγενές αέριο) πληροί αυτό το αποτέλεσµα µε µια προστατευτική λειτουργία. Επιπλέον,
προκειµένου να αποφευχθεί αντιδράσεις µε τα προφίλ απόσταση, το ξηραντικό υλικό ή
στεγανωτικά.
- Παρουσιάζει επαρκή ρυθµό διάχυσης δεδοµένου ότι το σύστηµα διαπέρασης εξαρτάται
κυρίως από δύο παράγοντες: το ρυθµό διάχυσης της διαλυτότητας σφραγιστικό και αερίου σε
οργανικές ενώσεις.

1 ΘΑΛΑΜΟΣ (Αέρας/Αργόν)

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

2 ΘΑΛΑΜΟΣ (Αέρας/Αργόν)
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MΟΡΦΈΣ
Solar Innova παρέχει ένα ευρύ φάσµα των µορφών: ορθογώνιο, τετράγωνο, στρογγυλό,
τριγωνικό, τραπεζοειδές ή οποιονδήποτε άλλο.
Πέραν του ότι έχει ένα ευρύ φάσµα κοινών µορφών µπορούν να γίνουν ειδικές µορφές,
επιτρέποντας την πραγµατοποίηση των κτιρίων µε ένα πολύ εξελιγµένο σχεδιασµό.
Το πρότυπο σύνθεση του φωτοβολταϊκής µονάδας έχει ως εξής:
- Εµπρός: γυαλί έξτρα-άσπρο µετριασµένο ασφάλεια µε γυαλισµένο άκρο.
- Ενθυλακωτικό: EVA ή PVB.
- φωτοβολταϊκά κύτταρα.
- Ενθυλακωτικό: EVA ή PVB.
- Πίσω: άχρωµο γυαλί ασφαλείας µε γυαλισµένο άκρο.
Αυτά τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε οποιοδήποτε συµβατικό
σύστηµα πρόσοψη, για τον καθορισµό έτσι τις τέσσερις πλευρές όπως κουµπωµένο συστήµατα
σηµείο στερέωσης.
Πιθανές τέρµατα είναι επίσης πολλαπλά ενότητα:
- Μεταξοτυπία σύµφωνα αρχιτεκτονικό σχεδιασµό στο πίσω µέρος, µπροστά ή και τα δύο
από γυαλί.
- Διαφορετικά µεγέθη των εµπρός και πίσω τζάµι, σύµφωνα µε αρχιτεκτονικές
προδιαγραφές.
- Ενότητα διαύγεια ανάλογα µε το βαθµό προστασίας από τον ήλιο και το φως µετάδοσης
που απαιτείται. Μπορείτε να παίξετε µε την απόσταση µεταξύ των κυττάρων και τον τερµατισµό
ή τον τύπο πίσω από γυαλί.
- Ενότητα φόντο Χρωµατιστά, µατ ή παροµοίωση οξύ, κ.λπ. Τόσο έγκλειστα (EVA ή PVB)
από διαφανές χρώµα ως µάλλον αδιαφανής σµάλτο µπορεί να επιτύχει διαφορετικά
αποτελέσµατα στο κάτω µέρος της µονάδας.
- Διαφορετικά κύτταρα, µονο ή πολυκρυσταλλικά, προσφέροντας ενδιαφέρουσες
αρχιτεκτονικές ύσεις σχεδιασµού.
- Σχεδιασµού, όπως το γυαλί για καλύτερη θερµική συµπεριφορά.
- Σχεδιάστε µε τη δυνατότητα της ακουστικής µόνωσης.
- Σχεδιασµός για τη βελτίωση των επιδόσεων σε περιοχές µε δυσµενείς καιρικές
συνθήκες.
Σύµφωνα µε το σύστηµα του συγκροτήµατος απαιτείται η αναγκαία µηχανική κατεργασία
πραγµατοποιείται, για παράδειγµα κατάλληλες οπές για την τοποθέτηση µε ένα κουµπωµένο
σύστηµα.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ
Solar Innova παρέχει ένα ευρύ φάσµα των µεγεθών:
- Οι ελάχιστες διαστάσεις του είναι 180 x 180 mm.
- Οι µέγιστες διαστάσεις για ορθογώνιο ενότητες είναι 4500 x 2500 χιλιοστά.
- Σύµφωνα µε το σύστηµα τοποθέτησης απαιτείται η αναγκαία µηχανική επεξεργασία
πραγµατοποιείται, για παράδειγµα, οι κατάλληλες οπές για τη στερέωση µε ένα κουµπωµένο
σύστηµα.

Solar Innova παρέχει ένα ευρύ φάσµα των µορφών: ορθογώνιο, τετράγωνο, στρογγυλό,
τριγωνικό, τραπεζοειδές ή οποιονδήποτε άλλο.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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TΎΠΟΙ
ΠΟΤΉΡΙ/ΠΟΤΉΡΙ
Φωτοβολταϊκά στοιχεία BIPV γυαλί/γυαλί σχηµατίζονται από δύο φύλλα γυαλί στο βέλτιστο
σηµείο µεταξύ των φωτοβολταϊκών ηλιακών κυττάρων που επιτρέπει την πρόσβαση του φωτός
στην προκαθορισµένη απόσταση µεταξύ καθενός από τα κύτταρα έγκλειστα.
Σύµφωνα µε το πρότυπο EN 14449:2005 µπορεί να ονοµαστεί "φύλλα γυαλιού ασφαλείας".
Το υλικό ενθυλάκωσης µπορεί να είναι EVA (αιθυλένιο οξικό βινύλιο) ή PVB (βουτυράλης
πολυβινυλίου) υλικό που χρησιµοποιείται παραδοσιακά για πολυστρωµατικού γυαλιού
ασφαλείας για τα πλεονεκτήµατα της αντοχή και σκληρότητα.
Εξαρτήµατα:
- Γυαλί
- EVA ή PVB
- Φωτοβολταϊκά Κύτταρα
- EVA ή PVB
- Γυαλί
* EVA ή PVB (προαιρετικός)
* Γυαλί (προαιρετικός)

Tύπος 1 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tύπος 2 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tύπος 3 (Ug = 5 Wm2K)

Tύπος 4 (Ug = 5 Wm2K)

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΓΥΑΛΊ-ΓΥΑΛΊ-ΘΕΡΜΟΜΌΝΩΣΗ
Οι φωτοβολταϊκές µονάδες µε θερµική µόνωση σχεδιαστεί για χρήση στο εξωτερικό των
κτιρίων.
Έχουν µια διάταξη ηµι-διαφανές γυαλί-γυαλί, που αποτελείται από µονο ή πολυκρυσταλλικά
κύτταρα, µε µια δοµή από γυαλί και έγκλειστα από EVA (Αιθυλενίου-οξικού βινυλίου) ή PVB
(Πολυβινυλική βουτυράλη).
Το µπροστινό µέρος αποτελείται από ένα εξαιρετικά διαφανές γυαλί, η οποία εγγυάται υψηλό
ελαφρύ πέρασµα.
Το ενδιάµεσο τµήµα αποτελείται από ένα θάλαµο γεµάτο µε ένα αδρανές αέριο το οποίο παρέχει
υψηλή θερµική µόνωση.
Το πίσω µέρος αποτελείται από ένα φύλλο µονωτικού γυαλιού µαζί µε µια "µετριάζεται" γυαλί
ασφαλείας και επίσης ένα στρώµα χαµηλής µεταφοράς θερµότητας.
Εξαρτήµατα:
- Γυαλί
- EVA ή PVB
- Φωτοβολταϊκά Κύτταρα
- EVA ή PVB
- Γυαλί
- Θάλαµο µε αέρα ή αέριο αργό
- Γυαλί
* EVA ή PVB (προαιρετικός)
* Γυαλί (προαιρετικός)
Tύπος 1 (Ug = 1 Wm2K)

Tύπος 2 (Ug = 1 Wm2K)

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Tύπος 3 (Ug = 0,9 Wm2K)

Tύπος 4 (Ug = 0,9 Wm2K)

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΓΥΑΛΊ-ΓΥΑΛΊ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ-ΜΌΝΩΣΗ
Οι φωτοβολταϊκές µονάδες µε θερµική µόνωση σχεδιαστεί για χρήση στο εξωτερικό των
κτιρίων.
Έχουν µια ηµι-διαφανές ρύθµιση γυαλί-γυαλί, που αποτελείται από µονοκρυσταλλικά ή
πολυκρυσταλλικά κύτταρα, µε µια δοµή από γυαλί και έγκλειστα από EVA (Αιθυλενίου-οξικού
βινυλίου) ή PVB (Πολυβινυλική βουτυράλη).
Το µπροστινό µέρος αποτελείται από ένα εξαιρετικά διαφανές γυαλί, η οποία εγγυάται υψηλό
ελαφρύ πέρασµα.
Το ενδιάµεσο τµήµα αποτελείται από δύο θαλάµους που γεµίζουν µε ένα αδρανές αέριο που
παρέχουν υψηλή ακουστική µόνωση.
Το πίσω µέρος αποτελείται από ένα φύλλο µονωτικού γυαλιού µαζί µε µια "µετριάζεται" γυαλί
ασφαλείας και επίσης µε δύο στρώµατα χαµηλής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ήχο.
Κατάλληλη για τοίχους και προσόψεις µε τις ανάγκες για ηχοµόνωση. απορρόφηση ήχου
σχετίζεται µε το πάχος του φύλλου γυαλιού, σε ένα εύρος από 38 έως 40 dB, και ακόµη
µεγαλύτερη.
Για την προστασία των τοίχων που κινούνται από βορρά προς νότο µονάδες µπορεί να
αποτελείται από διπλής όψης κυττάρων, τα οποία µετατρέπουν το φως σε ηλεκτρική ενέργεια
και στις δύο πλευρές, επιτυγχάνοντας την αύξηση της ενέργειας του συστήµατος.
Εξαρτήµατα:
- Γυαλί
- EVA ή PVB
- Φωτοβολταϊκά Κύτταρα
- EVA ή PVB
- Γυαλί
- Θάλαµο µε αέρα ή αέριο αργό
- Γυαλί
- Θάλαµο µε αέρα ή αέριο αργό
- Γυαλί
* EVA ή PVB (προαιρετικός)
* Γυαλί (προαιρετικός)
Tύπος 1 (Ug = 0,8 Wm2K)

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Tύπος 2 (Ug = 0,8 Wm2K)

Tύπος 3 (Ug = 0,7 Wm2K)

Tύπος 4 (Ug = 0,7 Wm2K)

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΗΛΙΑΚΌΣ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ (G)
Ο ηλιακός συντελεστής υποδεικνύει ποιο ποσοστό της συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας (300 έως
2500 nm) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ενέργεια πίσω από ένα ποτήρι.
Όταν για τον προσδιορισµό της θερµοπερατότητας µιας πρόσοψης µία από τις παραµέτρους που
πρέπει να εξεταστεί είναι ο ηλιακός συντελεστής στην κανονική συχνότητα των ηµιδιαφανή
τµήµατα αυτών (συνήθως γυάλινα παράθυρα και φεγγίτες).
Αυτή η παράµετρος ορίζεται ως ο λόγος µεταξύ της συνολικής ενέργειας που εισέρχονται στις
εγκαταστάσεις µέσω της υάλου και της συνολικής ενέργειας περιστατικό στην εξωτερική του
επιφάνεια κάθετη.
Η εισερχόµενη ολική τοπική ενέργεια µέσω της υάλου είναι το άθροισµα της µεταδιδόµενης
ενέργειας και ενέργειας που απορροφάται από το γυαλί και στη συνέχεια µεταδίδεται στο κτίριο
µε συναγωγή.

Ηλιακός συντελεστής (g): (B+C)/A
A: 100% προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια ροής
B: % ηλιακή ροή που µεταδίδεται απευθείας στο κτίριο
C: % της ηλιακής ενέργειας ροής απορροφάται από το γυαλί και στέλνονται µέσα στο κτίριο
D: % της ηλιακής ενέργειας ροής που αντανακλάται από πρόσκρουση πάνω στη γυάλινη
E: % της ηλιακής ενέργειας ροής απορροφάται από το γυαλί και να σταλεί έξω από το κτίριο
Είναι εκπροσωπείται µε το γράµµα “g” και η τιµή του είναι µεταξύ 0 και 1. Η µέθοδος
υπολογισµού περιγράφεται στο πρότυπο ISO 15099:2003 πρότυπο.
Όταν η ηλιακή ακτινοβολία χτυπά ένα ποτήρι, ένα µέρος της αντανακλάται προς τα έξω, ένα
άλλο τµήµα πηγαίνει κατευθείαν στο εσωτερικό και το υπόλοιπο απορροφάται από το ίδιο το
γυαλί, από το οποίο τα 2/3 µέρη ακτινοβολούνται προς τα έξω και το υπόλοιπο 1/3 πηγαίνει στο
περίβληµα που οριοθετεί.
Όσο χαµηλότερη είναι η ηλιακή παράγοντας ένα µεγαλύτερο κλάσµα της προσπίπτουσας
ηλιακής ενέργειας ανακλάται προς τα έξω από το γυαλί που οδηγεί σε µείωση της ενεργειακής
ζήτησης για ψύξη. Οι κρύσταλλοι που έχουν χαµηλότερες τιµές ηλιακού συντελεστή που
καλείται χαµηλής εκποµπής.
Οι κρύσταλλοι που έχουν χαµηλότερες τιµές του ηλιακού παράγοντα είναι οι αποκαλούµενες
χαµηλές εκποµπές.

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

25/52

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΌΤΗΤΑΣ (U)
Η θερµοµόνωση ενός περιβλήµατος από γυαλί εξαρτάται από το συντελεστή θερµικής
αγωγιµότητας των συστατικών υλικών και από το πάχος στο οποίο χρησιµοποιούνται.
Ο συντελεστής θερµικής µετάδοσης "U" είναι η µονάδα µέτρησης για τον προσδιορισµό της
απώλειας θερµότητας σε ένα κατασκευαστικό στοιχείο. Εκφράζει την ποσότητα θερµότητας που
διασχίζει ένα τετραγωνικό µέτρο κατασκευαστικού στοιχείου ανά δευτερόλεπτο για διαφορά
θερµοκρασίας 1º C µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα.
Όσο χαµηλότερη είναι η τιµή, τόσο µεγαλύτερη είναι η θερµοµόνωση.
Η θερµική αγωγιµότητα (λάµδα) του γυαλιού είναι 1,05 W/mK.
Η θερµική αντίσταση ενός διαφανούς γυαλιού πάχους 6 mm είναι R=0,19 mK/W και η θερµική
διαπερατότητα Κ=1/Κ. W/m2K.
Λαµβάνοντας υπόψη τους συντελεστές της αντίστασης επιφάνειας του αέρα σε ένα γυάλινο θα
έχει να αντιµετωπίσει τις νοικοκυρές µια τιµή του Κ για το γυαλί 4 mm Κ=5,70 W/m2K
αποκτάται.
Κατά τη διάρκεια µια νύχτα του χειµώνα οι τιµές U υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- θερµοκρασία του αέρα έξω από -17,8º C (0º F).
- θερµοκρασία του αέρα στο εσωτερικό 21º C (70º F).
- Ταχύτητα αέρα έξω 6,7 m/s (15 mph).
- Tαχύτητα του αέρα στο εσωτερικό 0 m/s (0 mph).
- Ένταση της ηλιακής 0 W/m2 (0 BTU/ώρα/τετραγωνικό πόδι).
Κατά τη διάρκεια µια µέρα του καλοκαιριού οι τιµές U υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
- θερµοκρασία του αέρα έξω από 32º C (89º F).
- θερµοκρασία του αέρα στο εσωτερικό 24º C (75º F).
- Ταχύτητα του αέρα έξω από 3,4 m/s (7,5 mph).
- Ταχύτητα του αέρα στο εσωτερικό 0 m/s (0 mph).
- Ηλιακή ένταση 783 W/m2 (248 BTU/ώρα/τετραγωνικό πόδι).
Η καλύτερη πηγή για τη βελτίωση της θερµικής µόνωσης της µιας γυάλινης επιφάνειας, είναι η
χρησιµοποίηση µονάδες γυαλιού µονωτικό που αποτελείται από δύο γυάλινες, που χωρίζονται
από έναν αέρα ή άλλο αέριο (Αργό) ξηρό και σφιχτό, το οποίο
είναι αυτό που παρέχει βελτιωµένη θερµοµόνωση.
Η τιµή Κ για ένα µονωτικό πλάτος δοµοστοιχείο θάλαµος 12 mm
αποτελεί 2,80 W/mK, µε τη φωτογραφική µηχανή 9 mm
αποτελεί 3 W/m2K και µε το θάλαµο 6 mm, 3,20 W/m2K. Με τη
χρήση ενός γυαλιού χαµηλής εκποµπής σε µια λειτουργική
µονάδα µειώνει τον συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας Κ έως
1.8 W/m2K.
Όσο χαµηλότερη είναι η τιµή του συντελεστή Κ, τόσο
µεγαλύτερη είναι η ικανότητα επιβράδυνσης της ροής
θερµότητας µεταξύ των χώρων που διαχωρίζουν µια επιφάνεια
µε γυαλί. Μια καλή θερµοµόνωση εµποδίζει τη συµπύκνωση
υγρασίας στο γυαλί και εξαλείφει την αίσθηση του "κρύου
τοίχου" στην επιφάνεια του κατά τη διάρκεια του χειµώνα.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΦΩΤΌΣ (LT)
Δείχνει ποιο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή του ορατού φωτός (380-780 nm)
περνά απευθείας από το γυαλί.
Η µονάδα ισχύος σύµφωνα µε την επιθυµητή διαπερατότητα είναι:

Διαπερατότητα - Ενέργεια
Η ισχύς της µονάδας αυξάνεται µαζί µε τη µείωση της διαπερατότητας του φωτός.

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
+ 0,0814
Συντελεστής Θερµοκρασίας Τάση Ανοικτού Κυκλώµατος β (Voc)
%/º C
- 0,3910
Συντελεστής Θερµοκρασίας Μέγιστης Ισχύος γ (Pmpp)
%/º C
- 0,5141
Συντελεστής Θερµοκρασίας Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp)
%/º C
+ 0,10
Συντελεστής Θερµοκρασίας Τάσης στην Μέγιστης Ισχύος (Vmpp)
%/º C
- 0,38
NOCT (Κανονική Θερµοκρασία Λειτουργίας Κυψέλης)
ºC
+ 47 ± 2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
Συντελεστής Θερµοκρασίας Ρεύµατος Βραχυκυκλώµατος α (Isc)
%/º C
+ 0,0825
Συντελεστής Θερµοκρασίας Τάση Ανοικτού Κυκλώµατος β (Voc)
%/º C
- 0,4049
Συντελεστής Θερµοκρασίας Μέγιστης Ισχύος γ (Pmpp)
%/º C
- 0,4336
Συντελεστής Θερµοκρασίας Ρεύµα στην Μέγιστη Ισχύ (Impp)
%/º C
+ 0,10
Συντελεστής Θερµοκρασίας Τάσης στην Μέγιστης Ισχύος (Vmpp)
%/º C
- 0,38
NOCT (Κανονική Θερµοκρασία Λειτουργίας Κυψέλης)
ºC
+ 47 ± 2
ΑΝΟΧΕΣ
Θερµοκρασία Λειτουργίας
Τάση Αποµόνωση Διηλεκτρική
Υγρασία Αναφοράς
Αντίσταση Ανέµου

Μηχανική φέρουσα ικανότητα
Η αντίσταση στη φωτιά

ºC

ºF
Volts
%
m/s

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

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

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ASTM ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
E1036, ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (STC)
Ατµοσφαιρική ποιότητα/Φασµατική διανοµή
AM
1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Ένταση Φωτεινότητας/Ακτινοβολία
W/m2
1.000
Θερµοκρασία Στοιχείων
ºC
25 ± 2
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΌΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΉΣ
Κατηγορία
AAA (σύµφωνα µε IEC 60904-4)
Αβεβαιότητα µετρήσεων ισχύος
±3%
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΗΣ
Στοιχεία
Ηλεκτρικοί αγωγοί
Συγκολλήσεις
Επίστρωµα

Κιβώτιο συνδέσεων

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 NOCT είναι µία ποσοτική µέτρηση αυτής της αύξησης. Η µέτρηση NOCT 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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ΡΆΦΙΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΌΨΕΙΣ ΚΟΛΏΝΑ ΤΡΑΒΈΡΣΑΣ
Kατασκευές κολώνα-υπέρθυρο αποτελείται από κάθετες κολώνες και οριζόντια υπέρθυρα. Οι
κολώνες µεταφέρουν τα κύρια φορτία και τα υπέρθυρα ενεργούν ως οριζόντια αντιστήριξη. Οι
ηλιακές µονάδες που σε αυτή τη δοµή πλαισίου ως στοιχεία πλήρωσης. Τα σύσφιξης ράγες που
τοποθετούνται από το εξωτερικό, όπως γραµµική στερέωσης για τις ενότητες.
Οι περιφερικές προφίλ, ωστόσο, µπορεί να σκιάζουν τις ηλιακές µονάδες και επίσης ως
αποτέλεσµα τη συσσώρευση ρύπων και το χιόνι. Ο σχεδιασµός της µονάδας θα πρέπει να
προσαρµοστούν ώστε να ληφθεί υπόψη αυτή η σκίαση. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα έξοδα
συντήρησης και καθαρισµού υπόψη, κατά περίπτωση, ειδικά για εφαρµογές στέγες.
Οι διαστάσεις του πλέγµατος πρόσοψη ποικίλλουν από έργο σε έργο και προσαρµοσµένες
ηλιακές µονάδες που συνήθως απαιτούνται.
Προσόψεις κολώνα-και-τραβέρσας µετρήσει ως "ζεστό" ή θερµοµονωτικά προσόψεις. Κατά
συνέπεια, όχι µόνο πρέπει να τα προφίλ θερµικά διαχωρισµένο, αλλά οι τιµές U των στοιχείων
πλήρωσης πρέπει να είναι αντίστοιχα χαµηλές. Για το λόγο αυτό, φωτοβολταϊκές µονάδες είναι
συχνά ενσωµατωµένες σε µια θερµική µόνωση δοµή τζάµια.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΏΝ ΚΟΛΛΗΤΏΝ ΥΑΛΟΠΙΝΆΚΩΝ (SSG)
Με διαρθρωτικές προσόψεις κολλητών υαλοπινάκων, τα ηλιακά πάνελ σταθερό στη θέση του σε
ένα µεταλλικό πλαίσιο µε τη βοήθεια των περιφερικών οµολόγων µεταφοράς φορτίου. Αυτό
παράγει προσόψεις µε οµοιογενές και λεία εµφάνιση. Επιπλέον, SSG προσόψεις δεν έχουν
εξωτερικά προεξέχοντα µέρη, πράγµα που σηµαίνει ότι η σκίαση και η βρωµιά παγίδες
αποφεύγονται.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΑΚΡΙΒΕΊΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ
Ιδιαίτερα ευαίσθητα σχέδια µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση συστηµάτων πρόσοψη σηµείοσταθερές. Τυπικά συστήµατα σηµείο καθορισµού είναι σφιγκτήρα στερέωσης, διάτρητοι
υαλοπίνακες µε διάτρητοι καθορισµό τόπου, και χαµηλότερες συστήµατα άγκυρα στερέωσης.
Μολονότι τα συστήµατα σηµείο καθορισµού προκαλούν σχεδόν καµία σκίαση σε σύγκριση µε το
πλαίσιο των συστηµάτων και είναι λιγότερο επιρρεπείς σε συσσώρευση ρύπων, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο µε µερικά είδη των ηλιακών στοιχείων.
Από οπές στο γυαλί πρέπει να διατηρούν ένα ελάχιστο αντισταθµίζεται από την άκρη του
υαλοπίνακα και από το διάτρητο σηµείο για τον καθορισµό πάντα σκιά µέρος της ενότητας, οι
µόνες ηλιακές µονάδες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν εδώ είναι αυτές που επιτρέπουν την
cut-outs που πρέπει να γίνουν σε αυτούς τους τοµείς στο σχεδιασµό της µονάδας και άδεια
διάτρητοι υαλοπίνακες πρέπει να χρησιµοποιείται ανεξάρτητα από την παραγωγή κυττάρων.
DRILLED SPOT SYSTEMS
Οι χαµηλότερες δέστρες πρόσδεσης πραγµατοποιείται µε µηχανικά σηµεία στερέωσης που
παραµένουν αόρατα, γιατί το γυαλί δεν είναι διάτρητος άµεσα. Αυτό επιτρέπει πιο
αποτελεσµατική χρήση του από την επιφάνεια του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Αυτές οι ρυθµίσεις
δηµιουργούν υψηλότερες τάσεις λόγω της µειωµένης επιφάνειας επαφής των οπές του
κυλίνδρου-κωνική του, πράγµα που σηµαίνει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε γυαλί, γυαλί
semitemplados ή µε απανωτές στρώσεις από γυαλί ασφαλείας.

ΣΦΙΓΚΤΉΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ
Σφιγκτήρα στερέωσης είναι σχήµατος U παρένθεση που ταιριάζουν γύρω από την άκρη των
υαλοπινάκων και σας απαλλάξει από την ανάγκη για τη διάνοιξη οπών στο ποτήρι. Οι
στερεώσεις πρέπει να επικαλύπτει το ποτήρι µε τουλάχιστον 25 mm και το στερεώνεται περιοχή
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1,000 mm2.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΕΣ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΆΓΚΥΡΑ
Οι χαµηλότερες δέστρες πρόσδεσης πραγµατοποιείται µε µηχανικά σηµεία στερέωσης που
παραµένουν αόρατα, γιατί το γυαλί δεν είναι διάτρητος άµεσα. Αυτό επιτρέπει πιο
αποτελεσµατική χρήση του από την επιφάνεια του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Αυτές οι ρυθµίσεις
δηµιουργούν υψηλότερες τάσεις λόγω της µειωµένης επιφάνειας επαφής των οπές του
κυλίνδρου-κωνική του, πράγµα που σηµαίνει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε γυαλί, γυαλί
semitemplados ή µε απανωτές στρώσεις από γυαλί ασφαλείας.

ΑΕΡΙΖΌΜΕΝΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΆΤΩΝ
Η λειτουργία της επικάλυψης αεριζόµενα συστήµατα υαλοπετασµάτων παροχή προστασίας από
την κακοκαιρία και να χρησιµεύσει ως ένα στοιχείο του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Αυτό το
εξωτερικό του δέρµατος είναι στερεωµένη σε ένα οπίσθιο τοίχωµα φορτίο στήριξης µε ένα
σύστηµα στερέωσης (συνδετήρες και / ή ράγες).
Ένα στρώµα αέρα µεταξύ του φορτίου στήριξης τοίχου (ή του µονωτικού στρώµατος που
επισυνάπτονται σε αυτήν) και του κελύφους του κτιρίου αερίζει ηλιακών συλλεκτών στο πίσω
µέρος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την τοποθέτηση των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων και
πρίζες.
Πολλοί διαφορετικοί τύποι υλικών, όπως σοβάς, κεραµικά πλακίδια, τούβλα, γυαλί ή µέταλλα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αυτό το είδος της κατασκευής. Έτσι µπορεί να δηµιουργηθεί
προσόψεις χρησιµοποιώντας µια µεγάλη ποικιλία από συνδυασµούς υλικών, µε φωτοβολταϊκά
στοιχεία. Πάνω απ 'όλα, τα αεριζόµενα συστήµατα υαλοπετασµάτων που λαµβάνονται υπόψη
στην έργα ανακαίνισης των ενεργειακά αποδοτικών προσόψεων.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ
ΠΡΟΣΌΨΕΙΣ
Ενσωµάτωση φωτοβολταϊκά στοιχεία στα κτίρια µπορεί να πραγµατοποιηθεί
διαφορετικούς τρόπους και καταλήγει σε ένα ευρύ φάσµα λύσεων.

µε

πολύ

Οι προσόψεις παρέχουν µια πρώτη γεύση από το κτίριο ο επισκέπτης. Είναι το µέσο που
συνήθως απασχολούν αρχιτέκτονες και σχεδιαστές να καλλιεργεί την ιδέα του κτιρίου και τις
επιθυµίες του πελάτη µέσα από µια γλώσσα των µορφών και των χρωµάτων. Αν σας ενδιαφέρει
στο σχεδιασµό ένα φουτουριστικό, εκλεπτυσµένο και οικολογική εικόνα, φωτοβολταϊκών υλικών
θα βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό.

Η τεχνολογία φωτοβολταϊκών στοιχείων ένταξη Solar Innova, που απασχολούνται στις
εγκαταστάσεις BIPV είναι πολυλειτουργικό. Δηλαδή, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, πληροί επίσης όλες τις απαιτήσεις που απαιτούνται από τις συµβατικές προσόψεις:
προστασία καιρικές συνθήκες και ακουστική παράγοντες, θερµοµόνωση. Από την άλλη πλευρά,
είναι µια καινοτοµία της αισθητικής χαρακτήρα σε σχέση µε τις συµβατικές προσόψεις.
Επί του παρόντος, διακρίνουµε δύο τύπους εγκαταστάσεων στην πρόσοψη:
- Το πρώτο είναι η ενσωµάτωση των συµβατικών φωτοβολταϊκών στοιχείων σε µια
πρόσοψη που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Άµεσα ασχολούνται µε τα παραδοσιακά συστήµατα
σύσφιξης και δεν χρειάζεται να παρέχουν πάνελ προστασίας από την κακοκαιρία. Με
αναφέρονται σε αυτό το αποκαταστάσεις επιτυγχάνεται µε ηµεροµηνία απόκτησης επίσης µια
επιχειρηµατική ευκαιρία, µε την ενσωµάτωση µιας οικονοµικά ενεργό στοιχείο.
- Η δεύτερη πιθανή µορφή της ενοποίησης είναι να διαµορφώσετε την πρόσοψη κτιρίου
µε τη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων ως οικοδοµικό υλικό. Τα πάνελ καταστεί αναπόσπαστο
µέρος της δοµής του κτιρίου και ως τέτοιο, πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά
αντοχής και την προστασία από εξωτερικούς παράγοντες.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Το γεγονός ότι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για προσόψεις µε
ή χωρίς πίσω εξαερισµό, για παράδειγµα, κιγκλιδώµατα ή σοφίτες, παρέχει περισσότερη
ελευθερία σχεδιασµού και επιτρέπει την εκτέλεση προσόψεις επίπεδο ελκυστική επιφάνεια µε
ένα οµοιόµορφο εξωτερικό φινίρισµα.

Όσον αφορά στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, η πρόσοψη παίρνει ένα πολύ τακτοποιηµένο και
καθαρό, χάρη στην επιτυγχάνεται η τέλεια συναρµολόγηση µεταξύ των πινάκων, ένα σπάνιο
σχεδιασµό δύσκολο να επιτευχθεί µε άλλα αισθητικής υλικά.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Τα πάνελ µας είναι ενσωµατωµένα σε πολλές εφαρµογές µε τη µορφή τζαµιού.
Τα φωτοβολταϊκά γυαλιά της Solar Innova είναι απόλυτα ενσωµατωµένα στα κτίρια,
διατηρώντας την αισθητική τους. Αυτό συµβαίνει χάρη στη µεγάλη ποικιλία δυνατών
διαµορφώσεων µεγέθους, χρώµατος, διαφάνειας, σχήµατος κλπ.
Με την ενσωµάτωση σε υπάρχουσες στέγες επιτυγχάνονται επίπεδα εξοικονόµησης ενέργειας
που φθάνουν µόνο τα νέα κτίρια.
Στις φωτοβολταϊκές οροφές, η οικολογία συνδυάζεται µε την κατοίκηση και την αποδοτικότητα,
µε αποτέλεσµα τα φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια που φροντίζουν τους κατοίκους τους.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΦΕΓΓΊΤΕΣ
Φεγγίτες ή φεγγίτες είναι τα ιδανικά µέρη σε κτίρια για την ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του στο κατάστρωµα και διατίθενται οριζόντια ή
ελαφρώς κεκλιµένη, η οποία σας επιτρέπει να έχουν σηµαντικές ελεύθερη επιφάνεια εµπόδια
που µπορεί να ρίχνει σκιές στο πάνελ, µπορούν να µεγιστοποιήσουν την ακτινοβολία
προσπίπτουν στην ηλιακή ακτινοβολία, την ίδια στιγµή που εκπληρώνουν µια διπλή λειτουργία
φωτισµού και των εσωτερικών χώρων.
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα χρησιµοποιούνται κατά προτίµηση σε τέτοιες εφαρµογές είναι
ηµιδιαφανές, δεδοµένου ότι αυτά, εκτός από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και προστασία
έναντι εξωτερικών παραγόντων, επιτρέπουν τη διέλευση του φωτός µέσα στο κτίριο.
Με τις µονάδες Solar Innova για ενσωµάτωση σε φεγγίτες, επιτυγχάνονται εντυπωσιακά
αποτελέσµατα εκτός από την αξιοσηµείωτη ευρυχωρία, προσθέτοντας φυσικό φως σε
οποιοδήποτε δωµάτιο.
Καθώς το ηµιδιαφανές κάλυµµα χρησιµεύει ως θερµική, ηλιακή, αντιθαµβωτική και καιρική
προστασία, εκτός από την παροχή επιλεκτικής χρήσης φυσικού φωτός. Μεγάλες επιφάνειες µε
βελτιστοποιηµένες γωνίες κλίσης εξασφαλίζουν επίσης υψηλές ηλιακές αποδόσεις.
Οι φεγγίτες Solar Innova θα σας επιτρέψουν να αποκτήσετε εξαιρετικά αποτελέσµατα σε
οποιοδήποτε κτίριο, εκθαµβωτικούς χώρους και περιβάλλοντα µε µεγάλη οπτική ισχύ. Η χρήση
των συστηµάτων BIPV στους φεγγίτες παρέχει επίσης ένα άγγιγµα αποκλειστικότητας και
κοµψότητας.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΜΠΑΛΚΌΝΙ
Φωτοβολταϊκά µπαλκόνια επιτρέπουν κάνουν το µεγαλύτερο µέρος αυτής της τµήµα της
επιφάνειας ενός διαµερίσµατος ή ενός κτιρίου που εκτίθενται στον ήλιο και, την ίδια στιγµή,
είναι ένας τρόπος για να βελτιώσουν την εµφάνισή τους.
Είναι συχνά χαρακτηρίζεται από µια εξαιρετική κοµψότητα, µε την οποία γίνονται αρχιτεκτονικά
στοιχεία που προσπαθούν να τονίσει όχι απόκρυψη κύτταρα που παράγουν ενέργεια.
Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι ένα συστατικό στοιχείο του πυθµένα του µπαλκονιού
κιγκλίδωµα. Χρησιµοποιούµε φύλλα γυαλιού ασφαλείας φωτοβολταϊκών που έχουν τα ίδια
φυσικά και δοµικά χαρακτηριστικά από ό, τι ένα παραδοσιακό πίνακα, αλλά µε σχεδόν
απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασµού, που ισχύουν για τα δύο νέα κτίρια τα µπαλκόνια στα
µπαλκόνια των διαµερισµάτων ή των υφιστάµενων κτιρίων.
Για την κατασκευή τα µπαλκόνια και κιγκλιδώµατα χρησιµοποιείτε διαφανές ή ηµιδιαφανές
φωτοβολταϊκών γυαλί µε χρωµατιστές κύτταρα, συνήθως µονοκρυσταλλικά ή πολυκρυσταλλικά.
Αυτά έχουν ένα ακανόνιστο υφή που συνήθως βελτιώνει την οπτική εµφάνιση της βεράντας.
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ΘΕΡΜΟΚΉΠΙΑ
Θερµοκήπια περιβλήµατα στα οποία παραµένουν σταθερά θερµοκρασία, την υγρασία και άλλους
περιβαλλοντικούς παράγοντες για την προώθηση των γεωργικών καλλιεργειών. Είναι πάντα
βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους, όπου λαµβάνουν µεγάλες ποσότητες άµεσο ηλιακό φως.
Τα θερµοκήπια που χρησιµοποιούνται συνήθως στη γεωργία, έχουν ένα τµήµα τόξου και
βρίσκονται κατά µήκος Βορρά-Νότου για να µειωθεί η υπερβολική ακτινοβολία κατά τη µέση της
ηµέρας. Το συνολικό αποτέλεσµα σε ένα σύστηµα καλλιέργειας χαρακτηρίζεται από ένα άριστο
θερµοκρασιακό προφίλ µε τα οποία µπορεί να είναι τα επιβλαβή κορυφές αποφεύγονται.
Ηλιακά θερµοκήπια Solar Innova υπολογίζονται και να κατασκευάζονται για να αντέχουν
λαµβάνοντας επίσης υπόψη το βάρος των δικών της στέγης µε φωτοβολταϊκά στοιχεία, άλλες
επιβαρύνσεις, όπως η βροχή, τον άνεµο και το χιόνι.
Η µεταλλική κατασκευή στα ηλιακά θερµοκήπια Solar Innova λαµβάνεται µε την επανάληψη
µιας βασικής µονάδας του οποίου οι διαστάσεις σε κάτοψη και όψη έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος είναι πλήρως ενσωµατωµένο στο σύνολό της.
Η δοµή του από γυαλί και µέταλλο είναι ιδανικό για την ενσωµάτωση ηλιακών συλλεκτών και
από αισθητικής απόψεως δεν έχουν καµία επίπτωση στο περιβάλλον.
Έχουµε διαφορετικές επιλογές για να ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες:
- Στεγασµένο είδε: Αυτή είναι µια δοµή κατάλληλη για µεγάλες επιφάνειες που συνδυάζει
την ανάγκη να µην µειώσει την παραγωγή και την ανάγκη για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των γεωργικών καλλιεργειών
- Ένα νερό: Αυτό το µοντέλο επιτρέπει την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας για την
εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος και, ως εκ τούτου, επιτρέπει την µεγαλύτερη
δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
- Με δίρριχτη: Παρόµοιο µε το παραπάνω, αλλά µε ένα κάλυµµα νερό ακάλυπτα για να
δώσει περισσότερο φως στο αν είναι απαραίτητο για τις καλλιέργειές τους.
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ΣΤΆΘΜΕΥΣΗ
Solar Innova έχει αναπτύξει µια λύση Φωτοβολταϊκά στάθµευσης περιλαµβάνει µια δοµή όπου οι
εγγυήσεις µια εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Ο σχεδιασµός βασίζεται σε ένα πάρκινγκ ενότητα για δύο αυτοκίνητα µε φωτοβολταϊκά
ολοκλήρωση στο κατάστρωµα, µε κλίση 8º σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο, µε µεταβλητό
προσανατολισµό σε σχέση µε αζιµούθιο, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες του οικοπέδου
όπου βρίσκεται.
Η αισθητική της λύσης αυτής επιδιώκει τη µέγιστη δυνατή παραγωγή ενέργειας και τη µέγιστη
προστασία ενάντια στις αντίξοες συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι ή τις καιρικές συνθήκες ανέµου.
Το κάλυµµα έχει ένα ελάχιστο, ικανή εκκένωση νερού οµαλά βροχή ή χιόνι, και η οποία µε τη
σειρά της είναι ευπροσάρµοστη σε οποιαδήποτε κλίση προσανατολισµό.
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Φωτοβολταϊκή ενέργεια επεκτείνεται σε νέα τµήµατα της αγοράς.
Μια πολλά υποσχόµενη προσέγγιση είναι η χρήση του δυναµικού της ένταξης των
φωτοβολταϊκών µονάδων στο ηχοπετάσµατα. Φωτοβολταϊκά ηχοπετασµάτων (PVNB), όπως
είναι κοινώς γνωστό, επιτρέπει τη µείωση του θορύβου πρέπει να συνδυάζεται µε την
ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Η ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών στοιχείων σε ηχοπετάσµατα κατά µήκος των εθνικών οδών
και των σιδηροδρόµων είναι µια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για την ενοποίηση. Τα εµπόδια
φωτοβολταϊκά θορύβου (PVNB) κατά µήκος των αυτοκινητοδρόµων και σιδηροδρόµων σήµερα
επιτρέπει µια από τις µεγαλύτερες οικονοµικές εφαρµογές της φωτοβολταϊκής ενέργειας που
συνδέεται µε το δίκτυο, µαζί µε τα πρόσθετα οφέλη των φυτών µεγάλης κλίµακας, χωρίς
πρόσθετη κατανάλωση εδάφους. Όπως και στην περίπτωση των κτιρίων, µε το έδαφος και σε
κάθε δοµή στήριξης είναι ήδη εγκατεστηµένο καταναλώνεται.
Ο θόρυβος της κυκλοφορίας έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ως
σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Εκτός από την
πρόκληση δυσφορίας, σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των πληθυσµών που ζουν
κοντά στην οδική υποδοµή.
Εκτός από τη βοήθεια τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα,
η υιοθέτηση των PVNB παρέχει επίσης µια σειρά από άλλα θετικά οικονοµικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά οφέλη.
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ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΆ
Φωτοβολταϊκά άξονες είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να αντικαταστήσει τα υλικά που
χρησιµοποιούνται παραδοσιακά στην κατασκευή για να δηµιουργήσει σκιές.
Ένα από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών γυαλί BIPV Solar Innova ενεργεί ως
φίλτρο για την υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία, τόσο επιβλαβείς για την υγεία, εκτός από
την παροχή κτίρια καθαρό και απαλλαγµένο ενέργεια από τον ήλιο.
Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν διάφορες πτυχές:
- Βοηθήστε την ευαισθητοποίηση της ιθαγένειας µεταδίδει τη δέσµευση για τη χρήση και
την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
- Η ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις αστικές περιοχές. Αξιοποιήσει
αχρησιµοποίητες περιοχές..
- Αποδεικνύουν ότι αυτή η ορθολογική χρήση της ενέργειας µπορεί να γίνει κερδοφόρα
οικονοµικά.
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ΓΕΊΣΑ
Η Solar Innova προσφέρει προϊόντα και λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες του
κατασκευαστικού κλάδου, παρέχοντας στους Αρχιτέκτονες και στους Μηχανικούς τη δυνατότητα
να ενσωµατώσουν την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στην αισθητική του κτιρίου.
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ BIPV αποτελούν την ιδανική λύση για χρήση στο σχηµατισµό των
στεκαριών, καθώς αποτελούν µια σειρά από ενεργά τεχνολογικά γυαλιά που έχουν την ιδιότητα
να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σε νέα κτίρια όσο και
σε ανακαινίσεις.
Αυτοί οι τύποι λύσεων είναι τέλειοι για να ενώσουν το σχεδιασµό και τη λειτουργικότητα,
συνδυάζοντας έτσι το σχεδιασµό και την ηλεκτρική εγκατάσταση. Οι στεφάνες µετατρέπονται
χάρη στα πάνελ σε ενσωµατωµένα στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου.
Η χρήση πάνελ BIPV στη διαµόρφωση των στεκαριών επιτρέπει όχι µόνο την επίτευξη του
επιθυµητού αποτελέσµατος µε το γυαλί, αλλά ταυτόχρονα πραγµατοποιείται ηλιακός έλεγχος και
ηλεκτρική παραγωγή.
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ΠΆΤΩΜΑ
Με το φωτοβολταϊκό βιωσιµότητα του εδάφους και αρχιτεκτονική έρχονται µαζί για να
δηµιουργήσουν µοναδικούς χώρους που µπορεί να δηµιουργήσει δωρεάν παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος χωρίς να θυσιάζει το ωφέλιµο χώρο που καταλαµβάνει.
δυνατοτήτων ενσωµάτωσης πολλαπλασιαστούν για να προσαρµόσετε το προϊόν µε ένα πλήθος
χρωµάτων και υφές.
Το φωτοβολταϊκό όροφο και αντιολισθητικές είναι βατός, συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς
αντιολισθητικά υποστηρίζει 400 κιλά σε δοκιµές και προσφέρει ένα σηµειακό φορτίο παρόµοιο
µε άλλα αποτελεσµατικότητα εποικοδοµητικές λύσεις.
Η φωτοβολταϊκή έδαφος είναι πολύ ελκυστική, µπορεί να ενσωµατωθεί σε οποιοδήποτε σχέδιο,
χωρίς να παρεµβάλλεται συµβιβασµούς σχεδιασµού ή αισθητική αυτών, συνδυάζοντας
παράλληλα παθητικά στοιχεία (για την αποφυγή των εκποµπών CO2) µε ενεργά στοιχεία
(παραγωγής ισχύος) µειώνοντας σηµαντικά επιπτώσεις του κτιρίου στο περιβάλλον.
Ηλιακή λύσεις Innova είναι πολυλειτουργικό καθώς συνδυάζουν ενεργητικής και παθητικής
ιδιότητες, προσφέροντας πολλά πλεονεκτήµατα σε κτίρια που ενσωµατώνουν.
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ΠΕΖΟΔΡΌΜΙΟ
Με το φωτοβολταϊκό πάτωµα, η βιωσιµότητα και η αρχιτεκτονική συναντώνται για να
δηµιουργήσουν µοναδικούς χώρους όπου µπορούµε να δηµιουργήσουµε δωρεάν ηλεκτρική
ενέργεια χωρίς να θυσιάζουµε τον χρήσιµο χώρο που καταλαµβάνει.
Οι δυνατότητες ενσωµάτωσης πολλαπλασιάζονται πολλαπλασιάζοντας την ικανότητά σας να
προσαρµόσετε αυτό το προϊόν µε ένα πλήθος χρωµάτων και υφών.
Το φωτοβολταϊκό δάπεδο είναι απαραβίαστο και αντιολισθητικό, συµµορφώνεται µε τους
αντιολισθητικούς κανονισµούς, υποστηρίζει 400 kg στις δοκιµές ακριβούς φορτίου και
προσφέρει απόδοση παρόµοια µε τις υπόλοιπες εποικοδοµητικές λύσεις.
Το φωτοβολταϊκό δάπεδο είναι πολύ ελκυστικό, µπορεί να ενσωµατωθεί σε οποιοδήποτε έργο,
χωρίς να θυσιάζεται ο σχεδιασµός ή η αισθητική, συνδυάζοντας παθητικά στοιχεία
(αποφεύγοντας τις εκποµπές CO2) µε ενεργά στοιχεία (παραγωγή ενέργειας) µειώνοντας
σηµαντικά την επίδραση του κτιρίου στο περιβάλλον.
Οι λύσεις του Solar Innova είναι πολυλειτουργικές, καθώς συνδυάζουν ενεργές και παθητικές
ιδιότητες, προσφέροντας πολυάριθµα πλεονεκτήµατα στα κτίρια που τα ενσωµατώνουν.
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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.
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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.
- Η οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης
Δεκεµβρίου 2006, για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων
στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως.
- EN 1863-1, νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά. Μέρος 1: ορισµοί και
περιγραφές.
- EN 1863-2, νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά. Μέρος 2: αξιολόγηση
συµµόρφωσης.
- EN 12150-1, θερµικά σκληρυµένο ασβέστιο-νάτριο-πυριτικό γυαλί ασφαλείας. Μέρος
1: ορισµοί και περιγραφές.
- EN 12150-2, θερµικά σκληρυµένο ασβέστιο-νάτριο-πυριτικό γυαλί ασφαλείας. Μέρος
2: αξιολόγηση συµµόρφωσης.
- EN 12543-1, τοποθετηµένο σε στρώµατα γυαλί και τοποθετηµένο γυαλί ασφάλειας.
Μέρος 1: ορισµοί και περιγραφές.
- EN 12543-2, τοποθετηµένο σε στρώµατα γυαλί και τοποθετηµένο γυαλί ασφάλειας.
Μέρος 2: γυαλί ασφαλείας.
- EN 12543-3, τοποθετηµένο σε στρώµατα γυαλί και τοποθετηµένο γυαλί ασφάλειας.
Μέρος 3: τοποθετηµένο σε στρώµατα γυαλί.
- EN 12543-4, τοποθετηµένο σε στρώµατα γυαλί και τοποθετηµένο γυαλί ασφάλειας.
Μέρος 4: µέθοδοι ελέγχου αντοχής.
- EN 12543-5, τοποθετηµένο σε στρώµατα γυαλί και τοποθετηµένο γυαλί ασφάλειας.
Μέρος 5: διαστάσεις και επεξεργασία άκρων.
- EN 12543-6, τοποθετηµένο σε στρώµατα γυαλί και τοποθετηµένο γυαλί ασφάλειας.
Μέρος 6: Εµφάνιση.
- EN 12600, Ύαλος για δοµική χρήση - Δοκιµή εκκρεµούς - Μέθοδος δοκιµής σε κρούση
και ταξινόµηση επίπεδης υάλου.
- EN 14449, Υαλος για δοµική χρήσh. Υαλος πολλαπλών στρώσεων και ύαλος ασφαλεíας
πολλαπών στρώσεων. Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος.
- EN 50380, δελτίο δεδοµένων και οι πληροφορίες πινακίδα για το δελτίο δεδοµένων
Φωτοβολταϊκά Καθορίζει και πληροφορίες πινακίδα για τη µη συγκέντρωση φωτοβολταϊκών
πλαισίων.

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