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COMPANIE

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

Consultanta
Competitivitate
Durabilitate
Profesionalism
Calitatea serviciului
Certificate de laboratoare recunoscute pe plan international
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BIPV
INTEGRAREA FOTOVOLTAICE
"Integrarea arhitecturala a modulelor fotovoltaice", de asemenea, numit "Arhitectura solara"
sau "BIPV" (Panouri fotovoltaice integrate in cladire) este definit ca instalarea acestor module
fotovoltaice au o functie dubla; energie si de arhitectura (placare, imprejmuire sau umbrire) si,
de asemenea, sa inlocuiasca constructie conventionala sau sunt elemente constitutive ale
elementelor compozitiei arhitecturale.
Linia fotovoltaice module BIPV Solar Innova a fost dezvoltat avand in vedere ingineri si
arhitecti pentru a le oferi module, care se integreaza fatade si acoperisuri functionale si estetic,
in cazul in care acestea servesc simultan ca material de constructie arhitecturala si generatorul
de energie.
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ARHITECTURA EFICIENTA
Cele mai recente progrese tehnologice in domeniul materialelor fotovoltaice permit in prezent
posibila integrarea panourilor fotovoltaice pe suprafetele cladirilor ca elemente de constructie,
rezultand intr-o noua aplicație fotovoltaice, numit facilitati de integrare de sisteme fotovoltaice
in cladiri mai multe cunoscut sub acronimul ca BIPV (Building Integrated Photovoltaic).
Sticla solare fotovoltaice este un material de constructie inovatoare, de inalta tehnologie; care
se integreaza perfect celule solare fotovoltaice intr-o structura de sticla.
Inlocuim materialele de constructie traditionale; Este un sistem integrat de productie
fotovoltaice in cladiri, furnizarea de energie electrica curata pentru construirea si aducerea
alternativa a costurilor de productie la energii conventionale de energii.
Sistemele fotovoltaice au BIPV incepand cu avantajul ca acestea sunt, in prezent, sursa de
energie din surse regenerabile pentru producerea de energie electrica cele mai potrivite pentru
orașe si medii publice, datorita caracteristicilor sale de productie si de tacut nepoluant. In
conformitate cu aceste ipoteze si tinand cont de cresterea gradului de constientizare pentru
mediu, viitor, care promite sa BIPV facilitati (Building Integrated Fotovoltaice) este intr-adevar
promitatoare.
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TEHNOLOGIE
Tehnologia Solar Innova prezinta cele mai recente progrese tehnologice în fotovoltaice de
integrare, astfel, sunt destinate sa acopere nevoile tuturor clientilor noștri si sa ofere o solutie
personalizata.
In sectorul fotovoltaic, sisteme BIPV sunt clasificate ca fiind complet diferite facilitati de
conectare la retea convenționala (instalatii fotovoltaice de pe punte si pe uscat, cu sau fara
urmarire solara). Cu toate ca au in comun unele lucruri in comun, acestea difera in scopul
pentru care au fost proiectate.
In cazul sistemelor fotovoltaice convenționale exista ideea de produs financiar, in care
investitorul disburses capital, acesta depreciaza si devine un profit dupa o perioada de timp.
Toata energia generata este injectat in retea si achizitionate de utilitati. Aceasta prima electric
este cu siguranta adevarat a subventiei de instalare, pe care un produs profitabil si viabil face.
In schimb, in instalatiile BIPV exista si alte valori care au prioritate fața de performanta
economica, cum ar fi inovarea, modernitate, integrarea cu mediul, estetica etc.
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DESEN
Modulele Solar Innova sunt facute la comanda in conformitate cu specificatiile individuale ale
clientilor, cu un design personalizat ambele aspecte ale formei, culorii si aspectul vizual. Spre
deosebire de modulele fotovoltaice standard, aceste module pot indeplini aceleasi functii ca si
cele anterioare in toate domeniile fatadelor cladirilor, nu numai pe acoperisuri sau suprafete
plane.
Fatade si luminatoare solare Innova, în plus fața de generarea de energie eficienta, a minimiza
impactul vizual al sistemelor fotovoltaice integrate in proiectarea cladirii si care ofera noi
posibilitați estetice.
Modulele Solar Innova asigura conformitatea cu cele mai inalte standarde de calitate in ceea ce
priveste siguranta, confortul si designul.
Aceste module fotovoltaice transparente au doua mari avantaje: lasa in lumina si integrate in
cladire de sticla. Valabil pentru orice tip de constructie, sistemul este deosebit de potrivit
pentru comercial, fortat sa instaleze sisteme fotovoltaice solare si centre termice in constructii
noi.
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FOTOVOLTAICE MODULE BIPV
STICLA
Partea frontala a modulului conține o sticla solara cu o transparenta ridicata, o transmisie
ridicata, o reflexie scazuta si un continut scazut de fier.
Sticla formeaza capătul frontal al modulului fotovoltaic și protejează componentele adăpostite
în interiorul laminatului de intemperii și solicitări mecanice.
In același timp, servește ca material suport în procesul de laminare.
O transmisie ridicata mareste eficienta celulelor fotovoltaice si, prin urmare, are o influenta
directa asupra puterii si performantei modulului final. Un continut scazut de fier in compozitia
sticlei si un invelis antireflectiv reduce absorbtia energiei radiante.
Ele au un strat antireflectant hidrofob care creste absorbtia luminii si reduce acumularea de
praf pe suprafata.
Acestea obtin o rezistenta excelenta la solicitarile mecanice si la schimbarile de temperatura
datorita preincarcarii fabricantului.

Sticla laminata
Laminat/coacere sticla de coacere este un tip de sticla de siguranta care tine impreuna, atunci
cand se rupe este utilizat in mod normal, atunci cand exista o posibilitate de impact uman sau
in cazul in care geamul ar putea cadea spulberat. In cazul spargerii, este tinuta in loc de un
strat intermediar, in mod tipic EVA (Etilen Vinil Acetat) sau PVB (Polivinilbutiral), intre doua
sau mai multe straturi de sticla. Stratul intermediar detine straturile de sticla lipite chiar si
atunci cand rupte, rezistenta ridicata si previne sticla se sparge in bucati ascutite mari. Aceasta
produce o caracteristica model de "panza de paianjen" cracare atunci cand impactul nu este
suficient pentru a complet strapung sticla.
Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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Luminatoare de sticla si de parbrize, de obicei folosesc acest tip de sticla laminat/coacere. In
zonele geografice care necesita construirea de rezistente la uragane, este adesea folosit acest
tip de coacere laminat/sticla in ferestre exterioare, pereti cortina si ferestre. Stratul
intermediar EVA (Etilen Vinil Acetat) sau PVB (Polivinilbutiral) ofera, de asemenea sticla o
clasificare mult mai mare in ceea ce priveste izolarea fonica datorita efectului de amortizare,
și, de asemenea, blocheaza 99% din razele UV primite.
Grosimea cristalelor integrate depind de tipul de constructie, precum si legislatia pentru a se
conforma in locul de implantare.
Grosimea sticlei poate fi aleasa in intervalul de la 2,5 la 10 mm.
Sticla plutitoare
Sticla float este o foaie de sticla realizate prin plutitoare de sticla topita pe un pat de metal
topit, in mod tipic de staniu, cu toate ca plumb si aliaje diferite punct de topire scazut au fost
utilizate in trecut. Aceasta metodă dă grosimea tablei uniforma si suprafete foarte plane.
Este transparent si ofera o mare de transmitere a luminii vizibile si radiatii UV scazuta.
Calita din sticla securizata ESG
Sticla calita precomprimat ESG au o rezistenta mecanica ridicata la cald, proprietate care se
realizeaza prin tratamentul termic al procesului de fabricatie.
In cazul in care va sparge fragmentele de sticla intr-o multime de bucati mici, fara margini
ascutite.
Laminata din sticla securizata VSG
VSG geam are o rezistenta mecanica ridicata, care proprietate este obtinut prin tratamentul
termic al procesului de fabricatie.
In cazul in care va sparge fragmentele de sticla intr-o multime de bucati mici, fara margini
ascutite.
Strat emisivitate
Este un strat de particule stropite cu oxizi de metale nobile si, in special de argint, pe de o
parte a geamului care ofera aceasta speciala mentinerea proprietatilor sale reflectorizante
incolor.
Ochelari de emisivitate trebuie întotdeauna utilizate în Izolante Unitate de sticlă (UVA) și tratat
cu fața ei în contact cu aerul se oxidează rapid, deteriorarea-l atât proprietățile fizice și
estetice.
This low emissivity coating allows much solar shortwave radiation from the sun passes through
the glass while reflecting most of the longwave radiation they produce, among other sources,
heating systems, retaining this so the heat inside environments.
Este recomandat pentru zonele reci, în cazul în care este necesar pentru a maximiza căldura
generată în interiorul și în afara care vine de la soare și să utilizeze la maximum lumina
naturală.
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Una dintre principalele sale aplicatii este în cazul în care carcasa glazura, în cele mai multe
cazuri, glazuri transparente incolore utilizate. Atunci când sunt utilizate în unități cu izolație din
sticlă confecționate dintr-un pahar cu control solar exterior, colorat sau reflectorizant
îmbunătățește, de asemenea, un control solar de performanță cu aproximativ 15%.
- Valoarea transferului de căldură pentru unitățile cu o cameră de aer de 12 mm lățime,
cu sticla normala, este K=2,8 W/m2K si Low E Sticla K=1,8 W/m2K.
- Acesta este utilizat exclusiv ca sticla de interior unități de izolare din sticlă,
îmbunătățirea cu 35% izolația termică.
- De asemenea, ajută pentru a ușura sarcina, deoarece radiația solară pătrunde prin
geam izolant.
- In cazul in care sticla este temperat emisivitate scăzută, are aceleași caracteristici ca
și sticla temperat, fără a trata cu emisivitate scăzută care afectează proprietățile lor.
- In cazul in care sticla este laminat emisivitate scăzută, are aceleași caracteristici ca și laminat
de sticlă, fără tratarea emisivitate scăzută care afectează proprietățile lor.
Izolație în conformitate are nevoie de două tipuri de sticlă low-emisivitate:
- In zonele reci, sticla tratată este plasată în clădire cu fața specială la camera de aer
ferestre duble. Astfel, radiația de lungime de undă lungă (de la încălzire, de exemplu),
reflectată în geamul, revenind activă și pentru a reduce pierderile de energie. Tabelul de mai
jos poate fi văzută ca fiind valoarea "U" îmbunătățit considerabil geam convenționale.
- In zonele calde, sticla tratată este situată spre exteriorul clădirii, cu partea tratată cu
care se confruntă camera de aer ferestre duble. În acest fel este posibil să se reducă energia
de transmisie de la soare (cAldură) în cameră, reducerea costurilor de aer condiționat, climă,
etc.
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STICLA-DESEN
Antireflex

Putem personaliza si modele de design pentru panoul de sticla din spate pentru a indeplini
cerintele de diferite stiluri arhitecturale si transparenta.
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STICLA-COLORATE
Culorile sunt obtinute folosind ochelari colorati sau utilizand ochelari translucenti cu
incapsulanti colorati.
IMAGINE

NUME

HEXADECIMAL

RGB ZECIMALA

Galven
pur
(sau aproape pur)

#ffff00

R: 255
G: 255
B: 0

Portocaliu
pur
(sau aproape pur)

#ff9900

R: 255
G: 153
B: 0

Roșu
pur
(sau aproape pur)

#ff0000

R: 255
G: 0
B: 0

Verde
tei
foarte
moale

#a7e7a2

R: 167
G: 231
B: 162

Verde
tei
moderat

#5ec35c

R: 94
G: 195
B: 92

Verde
tei
moderat
intuneric

#428940

R: 66
G: 137
B: 64

Albastru
lumina
gri

#d1e4ef

R: 209
G: 228
B: 239

Albastru
foarte
moale

#9ac5db

R: 154
G: 197
B: 219

Albastru
moale

#5a8bdb

R: 90
G: 139
B: 219

Albastru
intuneric
moderat

#456aa8

R: 69
G: 106
B: 168

Violet
intuneric
moderat

#a83fa3

R: 168
G: 63
B: 163

Negru

#000000

R: 0
G: 0
B: 0

Alb

#ffffff

R: 255
G: 255
B: 255
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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

ZECIMALA
16776960

16750848

16711680

11003810

6210396

4360512

13755631

10143195

5934043

4549288

11026339

0

16777215
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STRUCTURA CELULARA
Pentru alegerea de cristale de inalta calitate dimensiuni disponibile, formate si stiluri variate:
de la combinatia de sticla/Tedlar la modelele cu sticla sau chiar sticla izolata fonic izolatoare.
Celula este opaca, dar exista lacune pe sticla, inclusiv scurgerea locale, care permit luminii,
cantitatea de lumina care trece prin modulul va depinde de separarea celulelor si dispunerea
acestora.
In acest tip de module este posibila identificarea celulelor, ceea ce le face potrivite pentru
locatiile in care rezultatul estetic accepta acest tip de aranjament.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.

13/52

CELULELE-TIPURI
Aspectul final al modulului va fi direct legate de celulele utilizate pentru realizarea. Gama larga
de culori si forme ale celulelor permite o mare libertate pentru arhitecti in proiectarea cladirii
individuale.
Pentru a identifica cele mai multe din fiecare cladire, Solar Innova are cea mai larga gama de
celule cu structuri diferite, dimensiuni, culori si eficienta.
Selectia si distribuția celulelor fotovoltaice este flexibil si se face in functie de client. Sunt
facute pentru a masura in functie de client si adaptabil la o gama larga de specificatii de
proiectare.
Design-ul caracteristicilor electrice ale modulului se face in functie de specificațiile clientului.
Aceste caracteristici depind in primul rand de tipul de celule fotovoltaice disponibile, cantitatea,
distributia si interconectarea.

MONOCRISTALIN BIFACIALE 125 MM/5”
CULOARE: Negru
DESCRIERE: Celula bifaciale permite utilizarea eficientă față și partea din
spate a modulului pentru producerea energiei electrice. Ea produce de la
10% până la 50% mai multă energie în comparație cu aceeași dimensiune
singură față modul BIPV. Este potrivit pentru a utiliza în instalare verticală și
unități de izolare fonica..
MONOCRISTALIN 125 MM/5”
CULOARE: Negru
DESCRIERE: Are o culoare uniformă, se potrivește estetic în designul
arhitecturii..
MONOCRISTALIN 156 MM/6”
CULOARE: Negru
DESCRIERE: Are o culoare uniformă, se potrivește estetic în designul
arhitecturii.

POLICRISTALINE 125 MM/5”
CULOARE: Albastru
DESCRIERE: Acesta oferă o perspectivă deosebită a clădirii.

POLICRISTALINE 156 MM/6”
CULOARE: Albastru
DESCRIERE: Acesta oferă o perspectivă deosebită a clădirii.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.

14/52

CELULELE-COLORATE
Alegerea culorii in modulul BIPV este un factor foarte important in proiectarea arhitecturii.
Va oferim o gama larga de culori pentru modulul nostru dublu vitraj BIPV. Ea afecteaza
estetica cladirii.
Bricheta ofera culoarea reduce eficienta.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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CUTIE DE JONCTIUNE
Conexiunile electrice ale modulului poate fi prin conexiuni cutie spate sau terminal lateral. În
toate cazurile, diodele necesare sunt incorporate pentru a proteja celulele impotriva
supraincalzirii. Aceste diode, in principiu, sunt plasate in interiorul laminatului, in scopul de a
obține o flexibilitate in amplasarea conectorului de margine proiectat pentru a merge in
interiorul orice grila plasate in sistemele structurale conventionale.
Caracteristicile de cutie de joncțiune au proprietăți anti-îmbătrânire, rezistență la UV și
rezistența electrica de pana la 1.000 de Volti. Acesta are IP65 si temperatura de operare -40 la
+85º C.
In conformitate cu starea modulului de putere si aplicarea de proiectare a proiectului si
cerintele estetice, puteti instala diferite modele de cutii de jonctiune.
In cazul in care este instalat cu setul cadru sau cadru semiexpuestos, cutie de joncțiune va fi
instalat pe marginea modulului.
Daca aceasta este o cutie ascunsa poate fi instalat în partea din spate a modulului este
necesara.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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IZOLATIE
Prin umplerea camerei cu un gaz inert în geamul termoizolant este de a optimiza
caracteristicile produsului în comparație cu sistemul standard, cu o cameră de aer, astfel
obtinerea:
- Izolare termică mai bună, având gazele utilizate o conductivitate termică mai mică
decât aerul.
- O mai bună izolare a sunetului, ca prin alegerea corespunzătoare a cantității și calității
amestecului gazos cu un sistem de montare adecvat, îmbunătățirea atins în izolare fonica este
de aproximativ 3 dB.
- O protecție pentru stratul metalic de ferestre energetice, iar umplutura, spre
deosebire de aer, se face cu chimic gaze sau amestecuri de gaze pure, în plus față de o
protecție straturi metalice funcționale de sticlă acoperite.
Umplerea cu gaz argon, în geamul termoizolant îndeplinește următoarele criterii:
- Este incolor și non-toxic și rămân neschimbate pentru intervalul de temperatură care
este sub geamul.
- Acesta prezintă stabilitate și compatibilitate chimică cu diferitele componente ale
sticlei izolatoare, datorită diferitelor domenii de aplicare a geamului termoizolant. Argon (gaz
nobil) îndeplinește acest efect, cu o funcție de protecție. Mai mult decât atât, pentru a se evita
reacțiile cu profiluri de spațiere, materialul desicant sau materiale de etanșare.
- Prezintă viteza de difuzie adecvată ca permeabilitatea sistemului depinde în principal
de doi factori: viteza de difuzie a gazului și solubilitatea etanșant în compuși organici.

1 CAMERA (Aer/Argon)
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2 CAMERAS (Aer/Argon)
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FORMATE
Solar Innova ofera o gama larga de forme: dreptunghiulare, patrate, rotunde, triunghiulare,
trapezoidale sau oricare alta.
Pe langa faptul ca o gama larga de formate comune pot face formate speciale, care sa permita
realizarea de design foarte sofisticate, cu cladiri.
Compozitia standard a modulului fotovoltaic este:
- Fata: extra alb geam din sticla securizata cu margine lustruit.
- Incapsularea: EVA sau PVB.
- Celulele fotovoltaice.
- Incapsularea: EVA sau PVB.
- Spate: sticlă incolora, de siguranta calita cu margine lustruit.
Aceste module fotovoltaice sunt adecvate pentru instalarea în orice sistem conventional de
fatada, de fixare asa cele patru laturi ca sisteme de fixare punctuale nasturii.
Ea are, de asemenea, module cu mai multe finisaje posibile:
- Serigraph ca design arhitectural pe spate, din fata sau ambele din sticla.
- Diferite dimensiuni din fata si din spate de sticla ca specificatii arhitecturale.
- Transparența modulului in functie de gradul de protectie solara si de transmisie a
luminii. Poti juca cu distanta dintre celule si tipul de finisaj sau sticla din spate.
- Fundal colorat modul, mata sau acid simile, etc. Ambele incapsulata (EVA sau PVB) de
culoare translucide si cu email vitros, mai degraba plictisitoare puteti obtine diferite efecte în
fundal modulului.
- Diferite celule, celule semi-perforate poli sau microcristalin sau ofera opțiuni
interesante de design arhitectural.
- Ca design camera de sticla pentru o performanta termica mai buna.
- Design, cu posibilitatea de izolatie acustica.
- Design pentru a imbunatati performanta in domeniile de vreme grea.
In cadrul sistemului de fixare necesara tratarea mecanica necesara se realizeaza, de exemplu
gaurile corespunzatoare pentru fixarea cu un sistem nasturii.
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DIMENSIUNE SI FORME
Solar Innova ofera o gama larga de dimensiuni:
- Dimensiunile minime sunt 180 x 180 mm.
- Dimensiunile maxime pentru modulele rectangulare sunt 4500 x 2500 mm.
- In cadrul sistemului de fixare necesara tratarea mecanica necesara se realizeaza, de
exemplu gaurile corespunzatoare pentru fixarea cu un sistem nasturii.

Solar Innova ofera o gama larga de forme: dreptunghiulare, pătrate, rotunde, triunghiulare,
trapezoidale sau oricare alta.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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TIPURI
STICLA/STICLA
Modulele fotovoltaice BIPV de sticla/sticla sunt realizate din doua foi de sticla calita la varf,
inclusiv celulele solare fotovoltaice. Faptul de a permite accesul luminii depinde de distanța
dintre fiecare dintre celulele sunt incapsulate.
Ele au trecut cu succes EN 14449:2005 si poate fi numit "laminate din sticla de securitate".
Materialele Capsulantul este EVA (etil vinil acetat) sau PVB (polivinilbutiral) materiale utilizate
în mod tradițional pentru sticla securizată laminata pentru avantajele sale în robustete.
Componente:
- Sticla
- EVA sau PVB
- Celulele
- EVA sau PVB
- Sticla
* EVA sau PVB (facultativ)
* Sticla (facultativ)

Tip 1 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tip 2 (Ug = 5,3 Wm2K)

Tip 3 (Ug = 5 Wm2K)

Tip 4 (Ug = 5 Wm2K)

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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STICLA/STICLA/IZOLATIE TERMICA
Modulele sunt proiectate cu izolație termică pentru utilizare in exteriorul cladirilor.
Ele au un aranjament de sticla de sticla semi-transparenta, formata din celule monocristaline
sau policristaline, cu o structura de sticla calita si o incapsulata de EVA (Etil Vinil Acetat) sau
PVB (Butiral de Polivinil).
Partea frontala consta dintr-un pahar foarte transparenta, care asigura o pathlength ridicata.
Partea intermediara este compus dintr-o camera umpluta cu un gaz inert, care prevede izolare
termica ridicata.
Partea din spate este compusa dintr-o foaie de sticla izolatoare impreuna cu un pahar "cald" de
siguranta cu un strat de transmisie termica scazuta.
Componente:
- Sticla
- EVA sau PVB
- Celulele
- EVA sau PVB
- Sticla
- Camera a cu aer sau gaz Argon
- Sticla
* EVA sau PVB (facultativ)
* Sticla (facultativ)
Tip 1 (Ug = 1 Wm2K)

Tip 2 (Ug = 1 Wm2K)

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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Tip 3 (Ug = 0,9 Wm2K)

Tip 4 (Ug = 0,9 Wm2K)

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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STICLA/STICLA/IZOLATIE ACUSTICA
Modulele sunt proiectate cu izolație acustica pentru a fi utilizate in exteriorul cladirilor.
Ele au un aranjament de sticla de sticla semi-transparenta, formata din celule mono-sau
policristaline, cu o structura de sticla calita si o incapsulata de EVA (Etil Vinil Acetat) sau PVB
(Butiral de Polivinil).
Partea frontala consta dintr-un pahar foarte transparenta, care asigura o pathlength ridicata.
Partea intermediara este compusa din doua camere umplute cu un gaz inert, care asigura o
buna izolare termica.
Partea din spate este compusa dintr-o foaie de sticla izolatoare impreuna cu un pahar "cald" de
siguranta si, de asemenea, cu doua straturi de transmisie termica si acustica scazuta.
Potrivit pentru pereti si fatade cu nevoi de izolare fonica. Absorbția acustica este legata de
grosimea foii de sticla, intr-un interval de 38 pana la 40 dB sau chiar mai mare.
Pentru protecția pereților care se deplaseaza de la nord la sud module pot include celule cu
doua fete, care transforma lumina in electricitate de pe ambele parti, in obtinerea unei cresteri
a energiei sistemului.
Componente:
- Sticla
- EVA sau PVB
- Cells
- EVA sau PVB
- Sticla
- Camera a cu aer sau gaz Argon
- Sticla
- Camera a cu aer sau gaz Argon
- Sticla
* EVA or PVB (facultativ)
* Sticla (facultativ)
Tip 1 (Ug = 0,8 Wm2K)

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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Tip 2 (Ug = 0,8 Wm2K)

Tip 3 (Ug = 0,7 Wm2K)

Tip 4 (Ug = 0,7 Wm2K)

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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FACTORUL SOLAR (G)
Factorul solar indica ce procent din radiatia solara (300-2500 nm) este utilizabil ca energie in
spatele unui geam.
Pentru a determina factorul de transmisie termica a fatadei unul dintre parametrii care trebuie
luat in considerare este factorul solar cu o incedence normala a pieselor semitransparente ale
acestora (de obicei, ferestre din sticla si luminatoare).
Acest parametru este definit ca raportul dintre energia totala care intra in casa prin geam si
incidentul energetic total perpendicular pe suprafata sa exterioara.
Energia totala intrate local prin geam este suma dintre energia transmisa si energia absorbita
de sticla si apoi transmise in interiorul locale prin convectie.

Factorul solar (g): (B+C)/A
A: 100% fluxul de energie solara incidentului
B: % fluxul de energie solara transmisa direct in cladire
C: % fluxul de energie solara absorbita de sticla si a trimite in cladire
D: % fluxul de energie solara reflectata de a afecta pe sticla
E: fluxul de energie solara absorbita de sticla si a trimite in afara cladirii
Acesta este reprezentat cu litera “g” si valoarea sa este cuprinsa intre 0 si 1. Metoda de calcul
este descrisa in ISO 15099:2003 standardul.
Cand radiația solară lovește un pahar, o parte din ea se reflecta spre exterior, o alta parte se
indreapta direct spre interior si restul este absorbit de sticla insasi, din care 2/3 sunt iradiate la
exterior iar restul de 1/3 intra in incinta care delimiteaza.
Cand mai mic este factorul solar, o parte mai mare de energie solara incidenta este reflectata
de sticla exterior favorizeaza o scadere a cererii de energie pentru racire.
Ochelari de vedere, care au valori mai mici ale factorului solar sunt numite emisiva scazute.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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TRANSFER TERMIC (U)
Izolarea termica a unei incinte de sticla depinde de coeficientul de conductivitate termica a
materialelor componente si de grosimea in care sunt utilizate.
De "U", coeficientul de transfer termic este unitatea de masura pentru determinarea pierderilor
de caldura intr-un element de constructie.
Ea exprima cantitatea de caldura care traverseaza un metru patrat al unui element de
constructie pe secunda pentru o diferenta de temperatura de 1º C intre aerul interior si
exterior.
Cu cat valoarea este mai mica, cu atat este mai mare izolatia termica.
Conductivitatea termica (lambda) a sticlei este de 1,05 W/mK.
Rezistenta termica a unui pahar transparent de 6 mm grosime este R=0,19 mK/W si
transmitanta termica K=1/R. W/m2K.
Luand in considerare coeficientii rezistentei la suprafata a aerului in masa masiva a unui geam,
se obtine o valoare K pentru sticla de 4 mm K=5,70 W/m2K.
Iarna pe timp de noapte valori U sunt calculate folosind urmatoarele conditii:
- Temperatura aerului exterior de -17,8º C (0º F).
- Temperatura aerului interior de 21º C (70º F).
- Viteza aerului exterior de 6,7 m/s (15 mph).
- Viteza aerului din interior de 0 m/s (0 mph).
- Intensitatea solara a 0 W/m2 (0 BTU/ora/metru patrat).
Pe parcursul unei zile de vara valorile U sunt calculate folosind urmatoarele conditii:
- Temperatura aerului exterior de 32º C (89º F).
- Temperatura aerului interior de 24º C (75º F).
- Viteza aerului exterior de 3,4 m/s (7,5 mph).
- Viteza aerului din interior de 0 m/s (0 mph).
- Intensitatea solara a 783 W/m2 (248 BTU/ora/metru patrat).
Cea mai bună sursă de îmbunătățire a izolației termice a unei suprafețe vitrate este utilizarea
unităților de sticlă izolatoare compuse din două pahare separate una de alta printr-o cameră de
aer sau alt gaz uscat și rezistent la apă (argon), care este cel care asigură îmbunătățirea
izolație termică.
Valoarea K pentru un modul izolator cu o cameră de 12 mm
lățime este de 2,80 W / mK, o cameră de 9 mm este de 3
W/m2K și o cameră de 6 mm este de 3,20 W/m2K. Prin
utilizarea unui geam cu emisie scăzută într-un modul este
posibilă reducerea valorii coeficientului de transmisie termică K
la 1,8 W/m2K.
Cu cât valoarea coeficientului K este mai mică, cu atât este mai
mare capacitatea de a întârzia fluxul de căldură dintre spațiile
care separă o suprafață glazurată. O bună izolație termică
împiedică condensarea umidității pe sticlă și elimină senzația de
"perete rece" pe suprafața sa în timpul iernii.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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TRANSMITANTA A LUMINII (LT)
Indica ce procentaj din radiația solara în intervalul de lumina vizibila (380-780 nm) trece direct
prin sticla.
Modulul de putere in functie de factorul de transmisie dorit este:

Transmitanta - Putere
Puterea modulului creste in timp ce transmitanta luminii scade.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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CARACTERISTICI TEHNICE
CARACTERISTICI TERMICE MONOCRISTALINE
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit α (Isc)
%/º C
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis β (Voc)
%/º C
Coeficient de temperatura de putere maxima γ (Pmpp)
%/º C
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima (Impp)
%/º C
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima (Vmpp)
%/º C
NOCT (Temperatura Nominala de Lucru a Celulei)
ºC

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

CARACTERISTICI TERMICE POLICRISTALINE
Coeficient de temperatura curentul de scurtcircuit α (Isc)
%/º C
Coeficient de temperatura tensiune circuit deschis β (Voc)
%/º C
Coeficient de temperatura de putere maxima γ (Pmpp)
%/º C
Coeficient de temperatura curentul la putere maxima (Impp)
%/º C
Coeficient de temperatura tensiune la putere maxima (Vmpp)
%/º C
NOCT (Temperatura Nominala de Lucru a Celulei)
ºC

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

TOLERANTE
Temperatura de lucru
Voltaj de izolatie dielectric
Umezeala relativa
Rezistenta la vant

ºC

ºF
Volti
%
m/s

kg/m2
Pa
livre/ft2
kg/m2
Pa
livre/ft2
Pa
Clasa

Rezistenta mecanica
Rezistenta la foc

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

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

MASURILE PUSE IN APLICARE CONFORM ASTM E1036 METODELE STANDARD DE TESTARE,
CORECTAT LA CONDITIILE DE TESTARE STANDARD (STC)
Calitatea aerului/Distributie spectral
AM
1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Intensitate luminoasa/Radiatie
W/m2
1.000
Temperatura celulei
ºC
25
MASURI REALIZATE IN SIMULATOR SOLAR
Clasificare
Incertitudine de masurarea puterii

Celule
Conductoare electrice
Sudura
Laminat

Cutie jonctiuni

AAA (conform IEC 60904-4)
±3%

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE
O inalta eficienta cu strat anti-reflexie de Nituri de Siliciu.
Cupru (Cu) aliaj plat placat cu Staniu (Sn) si Argint (Ag), care imbunatateste sudabilitatii.
Ale Celulelor si conductoarelor pe portiuni pentru eliberarea tensiuni
Compus din geam solar cu un grad mare de transparenta in partea din fata, incapsulat
termostabil pentru EVA, integrarea celulelor si cu o izolatie electrica in partea din spate
format dintr-un compus de tedlar si poliester.
Conectoare rapide anti-eroare. Include diode bypass, substituibile datorita sistemului de
cablare este lipsit de sudura, toate contactele electrice sunt realizate prin presiune,
evitand astfel posibilitatea de sudare la rece.

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

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SUPORTURI
SISTEME DE MONTARE LINIARA
FAtADELE MONTANTTRAVERSA
Constructii montanttraversa este format din montanti verticale și orizontale traversele.
Montanti transferă principalele sarcini si Tronsoanele acționează ca contravântuire orizontală.
Modulele solare sunt stabilite în această structură cadru ca elemente de umplere. șine de
prindere sunt montate din exterior ca elemente de prindere liniare pentru modulele.
Profilele de pe circumferință, cu toate acestea, poate umbra modulelor solare și de asemenea,
duce la acumularea de murdărie și de zăpadă. Design-ul modulului trebuie să fie adaptat
pentru a ține această umbrire în considerare. Costurile pentru întreținere și curățare ar trebui
să fie, de asemenea, luate în considerare, dacă este cazul, în special pentru aplicații pentru
acoperișuri.
Dimensiunile rețelei de fațadă variază de la un proiect la altul și module solare personalizate
sunt de obicei necesare.
Fatadele montant-and-supralumina conta ca fatadele "cald" sau izolatoare termic. În
consecință, nu numai că trebuie să fie separate profilurile termic, dar valorile U ale elementelor
de umplere trebuie să fie în mod corespunzător scăzut. Din acest motiv, modulele fotovoltaice
sunt adesea integrate într-o structură de izolație termică geam.

SISTEME VITRATE PENTRU ÎNCHIDERI STRUCTURAL (SSG)
Cu fațadele izolant de geamuri structurale, modulele solare sunt fixate în poziție pe un cadru
metalic prin intermediul unor legături de transfer de sarcină pe circumferință. Acest lucru
produce Fațade cu un aspect omogen și neted. Mai mult decât atât, fatadele SSG nu au părți
proeminente externe, ceea ce înseamnă că umbrire și murdăria capcane sunt evitate.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SISTEME DE FIXARE PUNCT
In special modele delicate pot fi realizate cu ajutorul sistemelor de fațadă punct fix. Puncte
sisteme sunt tipice elemente de fixare cu cleme de fixare, gaurite cu puncte de fixare în formă
de cristale forate, sistemele de prindere și degajari de ancorare.
Cu toate că sistemele nu cauzează punctul de atașare a sistemelor încadrate în comparație
aproape nici o umbrire și sunt mai puțin predispuse la acumularea de murdărie, puteți fi
utilizat numai cu câteva tipuri de module solare.
Având în vedere că găurile din sticlă trebuie să mențină o distanță minimă față de marginea
geamului și, deoarece punctul de fixare perforat întotdeauna umbra modulului, singurele
module solare care pot fi utilizate aici sunt cele care permit găurile făcute în aceste zone în
modul de proiectare și permite panourilor perforate pot fi utilizate independent de producerea
celulelor.
SISTEME DE PUNCTE PERFORATE
Punctele de fixare sunt forate elemente de construcție utilizate pentru punctele de fixare ale
ochelarilor. Ele cuprinde două discuri metalice și un bolț introdus printr-o gaură cilindrică forată
în panoul de sticlă pentru a conecta cele două discuri. Aceste tampoane circulare trebuie să fie
de cel puțin 50 mm în diametru și să fie deplasată de la marginea exterioară de 12 mm.

SISTEME DE FIXARE CU CLEME
Fixări cu cleme sunt paranteze în formă de U, care se potrivesc în jurul marginii geamului și
elimină necesitatea de a face găuri în ele. Elementele de fixare din sticlă trebuie să se
suprapună cu cel puțin 25 mm, iar zona de prindere trebuie să fie mai mare de 1.000 mm2.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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ELEMENTE DE PRINDERE DE ANCORARE DEGAJĂRILOR
Legaturile de ancorare degajarilor sunt realizate prin punctele de fixare mecanice care raman
invizibile, deoarece sticla nu este perforat in mod direct. Acest lucru permite o utilizare mai
eficienta a suprafeței modulului fotovoltaic. Aceste setari genereaza tensiuni mai mari datorita
zona de contact redusă a gaurilor forate cilindru-conice sale, ceea ce inseamna ca ar trebui sa
utilizati sticla, sticlă sau sticla semitemplados securizata laminata.

SISTEME DE PERETE CORTINA VENTILATI
Functia sisteme de perete cortina de acoperire ventilate asigura protectie impotriva
intemperiilor si va servi ca un element de design arhitectural. Aceasta piele exterior este fixat
pe o sarcina suport de perete posterior cu un sistem de prindere (capse și/sau sine).
Un strat de aer între sarcina suport de perete (sau stratul izolator atașat la acesta), iar
anvelopa cladirii ventilează modulelor solare în spate si nu pot fi folosite pentru amplasarea
componentelor electrice si prize.
Multe tipuri diferite de materiale, cum ar fi ipsos, placi ceramice, caramizi, sticla sau metale
pot fi utilizate pentru acest tip de constructie. Astfel, puteți crea fațade folosind o varietate
larga de combinații de materiale, cu module fotovoltaice. Mai presus de toate, sunt luate în
considerare sistemele de perete cortina ventilate în proiecte de renovare de fatade eficiente din
punct de vedere energetic.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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APLICATII
FATADA
Integrarea modulelor fotovoltaice in cladiri poate fi realizata in moduri foarte diferite si
rezultate intr-o gama larga de solutii.
Fatadelor furnizeaza o prima imagine a cladirii vizitatorului. Este mediul care folosesc de obicei,
arhitecti si designeri pentru a transmite ideea de a cladirii si de dorintele clientului printr-o
limba de forme si culori. In cazul in care sunteți interesat in proiectarea unei imagini futurist,
sofisticat si ecologic, materiale fotovoltaice va ajuta foarte mult.

Modulele Solar Innova cu tehnologie fotovoltaice integrate utilizate in instalatiile BIPV sunt
multifuncționale. Aceasta este, in plus fata de generarea de energie electrica, de asemenea, sa
indeplinească toate cerintele impuse de protectie conventionala meteo fatade si agenti
acustice, izolație termica. Pe de alta parte, reprezinta un caracter estetic inovatie in ceea ce
priveste fatadele conventionale.
In prezent, distingem doua tipuri de instalatii pe fatada:
- Primul este integrarea modulelor fotovoltaice convenționale pe o fațadă deja
construita. Se angajeze in mod direct de catre sistemele de prindere traditionale si nu trebuie
sa ofere panoul de protectie impotriva intemperiilor. Cu acest reabilitari se realizeaza, de
asemenea, obtinerea datate o oportunitate de afaceri prin integrarea unui element activ
economic.
- Cea de a doua forma posibila de integrare este de a configura fatada cladirii cu
ajutorul modulelor fotovoltaice ca material de construcție. Panourile devin o parte integrantă a
structurii cladirii si, ca atare, trebuie sa asigure caracteristicile de rezistenta necesare si de a
proteja impotriva agentilor externi.
Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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Faptul ca modulele fotovoltaice pot fi utilizate atat pentru fatade, cu sau fara ventilatie din
spate, de exemplu, balustrazi sau mansarde, ofera o mai mare libertate de proiectare si
permite efectuarea de fatade la nivel de suprafata atractiva, cu un finisaj exterior uniform.

In ceea ce priveste designul arhitectural, fatada ia pe un foarte curat si ordonat, gratie
ansamblului perfecta se realizeaza intre panouri, un design rar dificil de realizat cu alte
materiale de estetica.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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ROOFURI
Panourile noastre sunt integrate in multe aplicații sub forma unui acoperis glazurat.
Sticla fotovoltaica Solar Innova este perfect integrata in cladiri, pastrand estetica lor. Acest
lucru este datorat varietatii mari de configuratii posibile în ceea ce priveste marimea, culoarea,
transparenta, forma etc.
Prin încorporarea acoperișurilor existente, nivelurile de economisire a energiei pot fi realizate
numai prin cladiri noi.
In acoperisurile fotovoltaice, ecologia se imbina cu habitate si eficienta, rezultand cladiri
ecologice care ingrijesc persoanele care le locuiesc.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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LUCARNE
Luminatoare sunt locuri ideale in cladiri pentru a integra sistemele fotovoltaice, avand in
vedere pozitia sa pe punte și disponibile pe orizontala sau usor inclinata, care permite sa aiba
obstacole semnificative in suprafata libera, care pot arunca umbre pe panourile, pot maximiza
radiatii incidentul solar, in acelasi timp in care acestea indeplinesc o dubla functie a iluminarii si
a spațiilor interioare.
Sistemele fotovoltaice sunt utilizate, de preferinta, in astfel de aplicatii sunt semitransparenta,
deoarece acestea, pe langa asigurarea de energie electrica si de protectie impotriva agentilor
externi, permite trecerea luminii in cladire.
Cu module de integrare Solar Innova in lucernarios a crea efecte uimitoare sunt realizate in
plus fata de adoptarea unui sentiment remarcabil de spatialitate, adaugand lumina naturala la
orice camera.
Ca acoperire semitransparent servesc drept protecție termica, solara si orbire impotriva
intemperiilor, in plus fata de furnizarea de utilizarea selectiva a luminii naturale. Suprafetele
mari cu unghiuri de înclinare optimizate asigura, de asemenea, randamente solare ridicate.
Luminatoare Solar Innova ajuta sa obțineti rezultate extraordinare in orice cladire, spatii
uimitoare si medii, cu o rezistenta mare vizual. Utilizarea sistemelor BIPV in luminatoare ofera
de asemenea o nota de exclusivitate si eleganta.

Specificatiile si Datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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BALCON
Balcoane fotovoltaice permis să profite pe deplin de această parte a suprafeței unui
apartament sau o clădire expusă la lumina solară și, în același timp, sunt o modalitate de a
îmbunătăți aspectul lor.
Acesta este adesea caracterizat printr-o eleganță excepțională, pentru care acestea devin
elemente arhitecturale care încearcă să sublinieze în loc de a ascunde celulele care produc
energie.
Modulul fotovoltaic este un element component al fundului de balustrada balcon. Noi folosim
sticla fotovoltaic de siguranță laminat având aceleași caracteristici fizice și structurale decât un
panou tradițional, dar cu posibilități de design aproape nelimitate, aplicabile atât clădiri noi și
balcoane și balcoane de apartamente sau clădiri existente.
Pentru a face balcoane si balustradele le folosim sticla transparenta fotovoltaice sau celule
colorate semi-transparente, în mod tipic mono sau policristaline. Acestea au o textură
neregulată care îmbunătățește, de obicei, aspectul vizual al terasei.
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SERE
Sere sunt incinte în care temperatura, umiditatea și alți factori de mediu sunt ținute de ajutor
pentru promovarea culturilor agricole. Ele sunt întotdeauna situate în zone deschise, în cazul în
care acestea primesc cantități mari de radiații solare directe.
Sere utilizate în mod obișnuit în agricultură, au o secțiune de arc și sunt amplasate longitudinal
nord-sud, pentru a reduce radiația excesiva in timpul mijlocul zilei. Rezultatul general într-un
sistem de cultivare se caracterizează printr-un profil optim de temperatură evitând vârfuri care
pot fi dăunătoare.
Sere Solar Innova sunt calculate și construite pentru a rezista atât greutatea proprie pe
acoperiș, cu module fotovoltaice și alte sarcini, cum ar fi ploaie, vânt și zăpadă.
Structura metalică în sere, Solar Innova se obține prin repetarea unui modul de bază a cărei
podea și dimensiuni de elevație au fost proiectate în mod specific, astfel încât instalarea
sistemului fotovoltaic este complet potrivit. cristal si metal structura sa este perfecta pentru
integrarea panourilor solare și dintr-un punct de vedere estetic, nu are nici un impact în mediul
înconjurător.
Avem mai multe posibilități de a satisface nevoi diferite:
- Sierra acoperis: Aceasta este o structură adecvată pentru suprafețe mari, care
combină necesitatea de a nu reduce producția și necesitatea de a produce energie electrică a
productivității maximizarea culturilor agricole.
- Cu apă: Acest model permite o acoperire completă a suprafeței de instalare a
sistemului fotovoltaic și, prin urmare, permite cea mai mare producție posibilă electricitate.
- Shed acoperiș: similar cu cel precedent, dar cu una dintre părțile laterale ale
capacului, fără acoperire, pentru a permite o mai mare luminozitate în cazul în care este
necesar pentru culturile.
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PARKING
Solar Innova a dezvoltat ca o solutie constand din fotovoltaice structura de parcare in cazul in
care o instalație de generare a energiei fotovoltaicului garantii la fata locului.
Design-ul este bazat pe un modul de parcare pentru doua masini cu fotovoltaice integrate pe
capacul 8º inclinata in raport cu orizontala, cu orientare azimutala variabila in raport cu în
functie de nevoile specifice ale domeniului in care acesta se afla.
Simțul estetic al acestei soluții urmareste productia maxima de energie posibila si o protecție
maxima de conditii nefavorabile, cum ar fi ploaia, zapada sau vreme de vant.
Capacul are o panta minima, capabil sa evacueze apa de ploaie sau lin de zapada si ca, de
asemenea, este versatil în orice orientare.
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PERETI
Fotovoltaicului se extinde in noi segmente de piata.
O abordare promitatoare este exploatarea potențialului de integrare a modulelor fotovoltaice in
bariere de zgomot. Barierele de zgomot fotovoltaic (PVNB), astfel cum acestea sunt frecvent
menționate, permite atenuarea efectiva a zgomotului sa fie combinata cu producerea
simultana a energiei din surse regenerabile.
Integrarea modulelor fotovoltaice in bariere acustice de-a lungul autostrazi si cai ferate este o
alternativa interesanta pentru construirea de integrare. Bariere de zgomot fotovoltaic (PVNB)
de-a lungul autostrazi si cai ferate astazi permit una dintre aplicatiile cele mai economice ale
PV conectate la retea, cu beneficiile suplimentare ale plantelor la scara mare si nici un consum
suplimentar de teren. La fel ca si in cazul cladirilor, nu se consuma suprafata de teren și
structura de sprijin este deja in vigoare.
Zgomotul produs de trafic a fost recunoscuta de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii ca un
factor major care contribuie la poluarea mediului. Pe langa faptul ca supararea, are efecte
negative semnificative asupra sanatatii asupra populatiilor care traiesc in apropierea
infrastructurii rutiere.
In plus fata de a ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, adoptarea
PVNB prevede, de asemenea, o serie de alte beneficii economice, sociale și de mediu.
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PERGOLA
Pergole solare fotovoltaice sunt o modalitate alternativa de a inlocui materialele utilizate în
mod traditional in constructii pentru a genera umbre.
Unul dintre marile avantaje ale sticlei fotovoltaice BIPV Solar Innova actioneaza ca un filtru
pentru radiatii ultraviolete si infrarosu, daunatoare pentru sanatate, atat, in plus fata de
furnizarea de cladiri de energie curata si fara soare.
Aceste facilitati au mai multe aspecte:
- Contribui la cresterea gradului de transmitere a cetateniei angajamentul fata de
utilizarea si promovarea energiilor regenerabile.
- Integrarea energiilor regenerabile in zonele urbane.
- Capitaliza zone neutilizate.
- Sa demonstreze ca esta utilizarea rațională a energiei se poate face economic
profitabila.
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STREASINA
Solar Innova ofera produse si solutii adaptate nevoilor sectorului constructiilor, oferind
arhitectilor si inginerilor posibilitatea de a incorpora instalatia fotovoltaica in estetica cladirii.
Panourile fotovoltaice BIPV sunt o solutie perfecta pentru utilizarea in formarea streasilor,
deoarece constituie o gama de ochelari tehnologici activi care au proprietatea de a genera
energie electrica si pot fi utilizati atat in cladiri noi, cat si in renovari.
Aceste tipuri de solutii sunt perfecte pentru a uni designul si functionalitatea, imbinand astfel
proiectarea si instalarea electrica. Streasinile sunt transformate datorita panourilor in elemente
integrale ale instalatiei electrice a cladirii.
Utilizarea panourilor BIPV in formarea streașinului permite nu numai atingerea efectului dorit
cu sticla, ci si simultan un control solar si o productie electrica.
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PODELE
Cu podeaua fotovoltaica, durabilitatea si arhitectura se reunesc pentru a crea spatii unice în
care putem genera electricitate gratuita fara a sacrifica spatiul util pe care il ocupa.
Posibilitatile de integrare sunt inmultite prin faptul ca puteți personaliza acest produs cu o
multitudine de culori si texturi.
Podeaua fotovoltaica este accesibila si antiderapanta, respecta normele anti-alunecare, sustine
400 kg in testele de sarcina punctuala si ofera o eficienta similara cu celelalte solutii
constructive.
Podeaua fotovoltaică este foarte atractiva, poate fi integrata in orice proiect, fara a sacrifica
designul sau estetica, combinand elementele pasive (evitand emisiile de CO2) cu elemente
active (generarea de energie) reducand considerabil impactul cladirii asupra mediului.
Solutiile Solar Innova sunt multifunctionale deoarece combina proprietatile active si pasive,
oferind numeroase avantaje cladirilor care le integreaza.
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PAVAJ
Cu pavaj fotovoltaica, durabilitatea si arhitectura se reunesc pentru a crea spatii unice in care
putem genera electricitate gratuita fara a sacrifica spatiul util pe care il ocupa.
Posibilitatile de integrare sunt inmultite prin faptul ca puteti personaliza acest produs cu o
multitudine de culori si texturi.
Podeaua fotovoltaica este accesibila si antiderapanta, respecta normele anti-alunecare, sustine
400 kg in testele de sarcina punctuala si ofera o eficienta similara cu celelalte solutii
constructive.
Podeaua fotovoltaica este foarte atractiva, poate fi integrata in orice proiect, fara a sacrifica
designul sau estetica, combinand elementele pasive (evitand emisiile de CO2) cu elemente
active (generarea de energie) reducand considerabil impactul cladirii asupra mediului.
Solutiile Solar Innova sunt multifunctionale deoarece combina proprietatile active si pasive,
oferind numeroase avantaje cladirilor care le integreaza.
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GARANTII DE CALITATE
Produsele Solar Innova sunt fabricate cu componente de cea mai bună calitate și cu cea mai recentă tehnologie,
datorită echipamentelor excelente din fabrică și controlului întregului proces de fabricație. În plus, produsele noastre
oferă design excelent și finisaje.
Solar Innova are o gamă largă de panouri solare fotovoltaice care acoperă toate nevoile pieței, atât funcționarea
hranei ca facilități izolate. Pe lângă faptul că oferim panouri care se dezvoltă, fabrică și comercializează, vă oferim
companiei dvs. posibilitatea de a vă sfătui cu privire la tot ceea ce vă poate solicita, prin departamentul nostru de
inginerie.
Eficiența și excelența în toate procesele noastre de producție sunt principala garanție care asigură cele mai înalte
calități ale modulelor solare Innova.
Fabrica noastră de producție (certificată în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001) îndeplinește
cerințele stricte de calitate pe care organizația noastră le-a stabilit: supravegherea completă în fiecare etapă
individuală a procesului de producție.

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

Toate panourile noastre sunt fabricate sub stricte controlul calității și clasificare. Certificatele IEC 61215 și IEC
61730 și rapoartele de caracterizare efectuate în laboratoarele de testare bazate pe aceste standarde certifică faptul
că toate panourile noastre trec cu succes testele care au fost și sunt potrivite pentru utilizare în orice tip de
instalație.
Certificarea MCS (certificarea Microgeneration Scheme) este un sistem al EN45011, care certifică modulele
fotovoltaice Solar Innova pentru utilizarea în sistemele fotovoltaice din Marea Britanie.
MCS este un set de asigurare a calității recunoscută la nivel internațional care demonstrează calitatea și fiabilitatea
produselor certificate conform standardelor exacte.
Certificatul MCS implică evaluarea produselor, a proceselor de fabricație, a materialelor, a procedurilor și a formării
personalului. Este, de asemenea, o cerință de a comercializa piața fotovoltaică în Regatul Unit în cadrul programului
de sprijin financiar guvernamental.
Standardul UL 1703 se referă la panourile fotovoltaice care respectă Codul Național Electric (NEC) și Asociația
Națională de Prevenire a Incendiilor (NFPA) din Statele Unite ale Americii.
Institutul Național American de Standarde ANSI / UL 1703 acoperă cerințele nord-americane pentru proiectarea și
testarea modulelor fotovoltaice cu privire la evaluarea funcționării electrice și mecanice sigure pe tot parcursul
duratei lor de viață preconizate. De asemenea, testele demonstrează că eficiența panourilor este testată și
confirmată pentru a atinge 90% sau mai mult din puterea indicată de producător.
Un modul fotovoltaic este reciclabil astăzi la 80% printr-un tratament adecvat în recuperarea conștientă a materiilor
prime, contribuind astfel la economisirea resurselor naturale.
Majoritatea materialelor care formează un modul fotovoltaic pot fi recuperate și reutilizate la sfârșitul duratei de
viață a modulelor, reducând în mod semnificativ cantitățile destinate să devină deșeuri.
Panourile Solar Innova se încadrează în cerințele de reglementare a toxicității bazate pe testarea procedeului de
desulfurare a caracteristicilor de toxicitate (TCLP) și nu sunt considerate deșeuri periculoase.
Solar Innova a obținut în fabrica sa o multitudine de organisme distincte de calitate și control independent, care
demonstrează respectarea în continuare a standardelor ridicate de siguranță și calitate în produsele lor.
Calitatea remarcabilă, fiabilitatea peste medie și performanțele superioare disting modulele Innova Solar. Pentru ca
acest lucru să rămână în continuare bine, modulele sunt în mod regulat o serie de teste și încercări aprofundate nu
numai în domeniul cercetării și dezvoltării și al calității fabricilor, ci și prin institute independente de certificare.
În Solar Innova, eficiența producției și calitatea superioară contribuie decisiv la gradul înalt de competitivitate
internațională.
Defecte de producție: 12 ani
Performanţă:
Putere nominală minimă (% / ani)
90% la 10 ani,
80% la 25 de ani.
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Producerea de module fotovoltaice de înaltă calitate necesită multă precizie în selectarea individuală a tuturor
materialelor. Angajamentul nostru față de precizie merge mai departe dincolo de fabricație prin livrarea produselor
clienților noștri. Oferim toate cunoștințele despre produsele noastre distribuitorilor, tehnicienilor și instalatorilor, cu
care avem o colaborare strânsă pentru o creștere durabilă pe termen lung. Toate produsele noastre sunt fabricate
pe propriile noastre fabrici de producție și sunt supuse celor mai înalte standarde de calitate. În laboratorul propriu,
testăm module pentru a asigura respectarea tuturor standardelor internaționale și pentru a asigura o calitate
stabilă și performanță a produselor noastre.
Cea mai strictă gestiune a calității este aplicată pe toată secvența de producție completă la o inspecție finală
vizuală, micro-optică, mecanică și electrică, asigurând în permanență calitatea superioară a panourilor fotovoltaice.
Solar Innova vă garantează livrarea fără defecte a modulului și evită scăderea performanțelor ca rezultat al
deteriorării mecanice prin ambalarea corectă a modulelor. Toate modulele sunt fabricate pe propriile noastre fabrici
de producție la sediul nostru și livrate de acolo către filialele noastre din întreaga lume. Solar Innova preia intreaga
logistica catre clientul final, garantand astfel trasabilitatea modulelor. Monitorizăm procesul de producție și fluxul
fiecărui modul și asigurăm calitatea ridicată a modulelor noastre.
Celulele solare convertesc direct lumina soarelui în energie electrică curentă și generatorul este
al modulului. Calitatea celulelor influențează în mod direct caracteristicile unui modul solar este,
prin urmare, o compoziție esențială de siliciu utilizată.
Celulele Solar Innova au utilizat exclusiv foarte eficient, cu variații minime în procesul de
optimizare a reproductibilității producției de separare a celulelor. Este un factor determinant
pentru calitatea constantei celulare pentru profituri stabile. Multiplicatorii de înaltă rezistență și
factorii de umplere folosiți de celule furnizează o bună sursă de radiație energetică, în special
scăzută.
Fiecare celulă este verificată și clasificată electric înainte de interconectare pentru a optimiza
comportamentul modulului.
Sticlă tematică prismatică cu următoarele caracteristici:
✔

Structura suprafeței microprismice.

✔

Transmisivitate ridicată.

✔

Reflectabilitate redusă.

✔

Un fier.

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

Modulele noastre fotovoltaice sunt echipate cu conectori și prize MC-T4 100% compatibile cu conectorii și prizele
utilizate pentru conectarea sistemelor electrice. Numai conectorul MC-T4 sau cablurile solare compatibile și speciale
pot fi utilizate pentru a prelungi cablurile conectate la modul. Acestea trebuie să corespundă cerințelor electrice ale
proiectului de interconectare.
Solar Innova oferă produsele sale pentru o performanță maximă fotovoltaică a unui produs de bună calitate Pe
parcursul duratei de viață, de 25 de ani sau mai mult, modulele fotovoltaice sunt supuse unor condiții de mediu
severe. Veniți din grindină, zăpadă sau căldură, trebuie să livreze continuu performanțe maxime pentru a obține
profituri maxime. Pentru a realiza acest lucru, utilizarea componentelor de înaltă calitate este crucială. La Solar
Innova folosim numai cele mai bune materiale și componente de primă clasă, rezistente la intemperii de la
furnizorii certificați și liderii de piață. La Solar Innova, fiecare componentă livrată este verificată intensiv, asigurând
o durată lungă de viață și randamente ridicate.
Toate modulele Solar Innova sunt caracterizate printr-o toleranță pozitivă de 0 / + 5 Wp de putere nominală, care
garantează un randament ridicat de energie pe parcursul duratei de viață și rezistență la curentul de retur, ceea ce
minimizează necesarul de material Interconectarea și timpul.
Acest standard de calitate este implementat de către celulele Solar Innova de utilizare a celulei "A" de înaltă
eficiență.
Condițiile ideale pentru un sistem fotovoltaic sunt cerul albastru și soarele. Din păcate, pentru solare, acestea nu
sunt cele mai frecvente condiții. Aproximativ două treimi din radiația anuală medie este în intervalul de lumină
slabă. Lumina slabă descrie intensitatea radiației care este considerabil mai mică de 1000 W / m². Desigur, un
sistem fotovoltaic produce energie oricum, dar randamentul curent scade. Modulele Solar Innova au o performanță
superioară a luminozității slabe, cu o eficiență de peste medie, generându-vă un plus de energie în aceste condiții.
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Fiecare celulă solară pierde performanța atunci când este expusă la soare. Modulele Solar Innova se caracterizează
printr-o degradare foarte scăzută, asigurându-vă un randament stabil permanent. Utilizarea materiilor prime de
înaltă calitate asigură o degradare redusă a puterii nominale a modulelor noastre, în special la începutul duratei de
funcționare. Din acest motiv, putem oferi o garanție de performanță liniară de 25 de ani. În primul an, Solar Innova
garantează o performanță de cel puțin 97% din puterea nominală. În următorii 24 de ani, Solar Innova garantează
o reducere maximă a performanței de 0,7% din puterea nominală pe an. Cu această garanție de performanță,
Solar Innova garantează calitate și performanță din producția proprie și vă oferă securitate în investiția dvs.
Modulele noastre nu necesită întreținere sau foarte puțin datorită configurației proprii: nu există părți mobile și
celule și conexiunile lor interne sunt încapsulate în mai multe straturi de material de protecție.
Ar trebui să efectuați o inspecție generală de 1 sau 2 ori pe an pentru a vă asigura că legăturile dintre panouri sunt
strânse și fără coroziune.
În majoritatea cazurilor, acțiunea ploii elimină nevoia de curățare a modulelor, dar dacă este necesar, pur și simplu
folosind apă și un detergent slab.
Un pas inovator și ecologic în procesul de fabricație a permis Solar Innova să ignore toate conductele necesare în
mod normal în procesul de sudare, ceea ce a redus în mod semnificativ conținutul de plumb din modul.
Rezultatul este și mai respectat față de mediu cu același produs de performanță și fiabilitate.
Toate aceste caracteristici ajută modulele noastre să atingă obiectivele de mediu pentru utilizatorii rezidenți,
întreprinderi și guverne, care doresc să își reducă amprenta de carbon și să economisească costurile energiei.
Ca parte a angajamentului Solar Innova față de mediul înconjurător, nu numai că facem module mai respectuoase
față de mediu, dar implementăm și cele mai bune practici care integrează durabilitatea în operațiunile noastre.

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

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

Sistemele solare convenționale au în mod inerent diferențe de tensiune între cadrul sistemului și celulele solare.
Aceste diferențe pot duce la curenți de scurgere nedoriți care reduc capacitatea celulelor și pot provoca o pierdere a
randamentului de 20% sau mai mult. Acest efect se numește degradare indusă de potențial (PID). Utilizarea
materialelor de încapsulare de înaltă calitate și a tehnologiei de ultimă oră a instalației Solar Innova asigură o
producție consistentă de module rezistente la PID.
Presiunea de zăpadă excesivă este de fapt una dintre categoriile cele mai importante de avarie pentru sistemele
fotovoltaice, alături de pagubele produse de furtună și pagubele cauzate de furt, supratensiune, grindină sau
incendiu. Problema: În special pe acoperișurile înclinate, încărcarea zăpezii pe sistemele fotovoltaice este distribuită
inegal. De fapt, zăpada alunecă până în partea de jos a cadrului modulului, provocând astfel încărcări extreme ale
modulelor și pieselor de montare aici. Consecința: "Acest lucru cauzează o apariție mai accentuată a daunelor
grave, în special la suprafețele de cadru și de sticlă ale modulelor - și nu numai în regiunile muntoase, ci și în
zonele plate".

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

Pentru a elimina oboseala prematură și deformarea materialului, produsele noastre sunt testate în mod regulat
pentru a evalua rezistența lor la intemperii în condiții umede și reci și la schimbări extreme de temperatură.
Modulele Solar Innova pv au fost testate pentru rezistență la diferite temperaturi pentru a-și testa rezistența și
funcționarea corectă în intervalul de temperatură de la -40 la + 85 ° C.
Generarea de energie electrică utilizând panouri fotovoltaice solare nu produce direct gaze cu efect de seră. Dar
emisiile sunt asociate cu alte părți ale ciclului de viață al panourilor: fabricarea și transportul lor, de exemplu.
Componentele principale ale panourilor solare fotovoltaice sunt realizate din siliciu cristalin. Fabricarea acestor
componente este un proces intensiv de energie care reprezintă un procent ridicat din energia totală utilizată pentru
a produce panouri solare. Amprenta exactă de carbon a oricărui panou solar depinde de mulți factori, inclusiv de
sursa materialelor, de distanța pe care trebuie să o transporte și de sursa de energie utilizată de fabricile de
producție.
Amprenta de carbon a unui panou solar fotovoltaic (nivelul mediu al emisiilor de gaze cu efect de seră pe care îl are
de-a lungul duratei sale de viață) reprezintă aproximativ 72 de grame de dioxid de carbon pe kilowatt-hour de
energie electrică generată (gCO2e / kWh).
În Solar Innova am optimizat toate aceste concepte pentru a minimiza amprenta de carbon a produselor noastre.
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CERTIFICATE INTERNATIONALE

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

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

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

Toate modulele noastre fotovoltaice sunt proiectate si fabricate in conformitate cu regulile MCS
010-1.2 si MCS 005-2.3.

Toate modulele noastre fotovoltaice sunt proiectate si fabricate in conformitate cu ANSI/UL
1703.
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Pentru a respecta aceste standarde internaționale s-au folosit materiale de inalta calitate si
durabilitate. In plus, Solar Innova a stabilit o serie de control riguros al calitatii in fiecare etapa
a procesului de producție și inspecția finală a producției tuturor modulelor fabricate.
- Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului, din 12 decembrie
2006, privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice
destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune.
- SR EN 1863-1, Sticla semisecurizata "heat strengthened". Definitie si descriere.
- SR EN 1863-2, Sticla semisecurizata "heat strengthened". Evaluari de conformitate si
standarde de produs.
- SR EN 12150-1, Sticla pentru construcții. Geam de securitate de sticla silico-calcosodică securizat termic – Partea 1: Definitii si descriere.
- SR EN 12150-2, Sticla pentru construcții. Geam de securitate de sticla silico-calcosodica securizat termic – Partea 2: Evaluarea conformitatii/standard de produs.
- SR EN 12543-1, Sticla pentru construcții. Geam stratificat și geam de stratificat de
securitate. Partea 1: Definitii si descrierea partilor componente.
- SR EN 12543-2, Sticla pentru constructii. Geam stratificat si geam stratificat de
securitate. Partea 2: Geam stratificat de securitate.
- SR EN 12543-3, Sticla pentru constructii. Geam stratificat si geam stratificat de
securitate. Partea 3: Geam stratificat.
- SR EN 12543-4, Sticla pentru constructii. Geam stratificat si geam stratificat de
securitate. Partea 4: Metode de încercare pentru durabilitate.
- SR EN 12543-5, Sticla pentru constructii. Geam stratificat si geam stratificat de
securitate. Partea 5: Dimensiuni şi prelucrare margini.
- SR EN 12543-6, Sticla pentru constructii. Geam stratificat si geam stratificat de
securitate. Partea 6: Aspect.
- SR EN 12600, Sticlă pentru constructii. Incercare cu pendul. Metodă de incercare la
impact si clasificare a geamului plan.
- SR EN 14449, Sticla pentru constructii, stratificat si geam de securitate stratificat,
Evaluarea conformitatii/Standard de produse.
- SR EN 50380, Specificatie tehnica si informatii pe placuta indicatoare pentru modulele
fotovoltaice.
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RECICLATE
Solar Innova, continuand cu programul sau de imbunatatire continua si eficienta in ceea ce
priveste calitatea si mediul este implicat in reciclarea modulelor fotovoltaice.
Solar Innova si face un pas mai departe in constientizarea problemelor de mediu, oferind
produsului dvs. un sigiliu care il face dublu verde si ofera clientilor o solutie viabila pentru acele
module care au ajuns la sfarsitul duratei sale de viata utila.
Obiectivul este colectarea si reciclarea modulelor fotovoltaice la sfarsitul duratei de viață
instalate in tarile UE si EFTA.
De la Solar Innova se furnizeaza energie curata si regenerabila prin cea mai puternica resursa
naturala, soare, dar doriti sa inchideti cercul si sa dati, prin reciclarea modulelor, o curatare a
destinatiei finale a modulelor sale.
Modulele fotovoltaice conțin materiale care pot fi recuperate si reutilizate, fie noi module PV,
fie alte produse noi. Reciclarea proceselor industriale exista atat pentru filme subtiri, cat si
pentru siliciu pentru module. Materiale precum sticla, aluminiu si o varietate de materiale
semiconductoare sunt valoroase cand sunt recuperate.
Modulele Solar Innova au o durata de viata de 25 de ani, necesita o intretinere minima si un
dioxid de carbon scazut in atmosfera impreuna cand va veni timpul ca acestea sa fie aruncate
vor fi colectate pentru reciclare.
Reciclarea nu numai ca aduce beneficii mediului înconjurator prin reducerea volumului de
deșeuri, ci ajuta la reducerea cantitatii de energie necesara pentru a furniza materii prime si,
prin urmare, costurile si impactul asupra mediului al productiei de module fotovoltaice.
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SERVICII

Solar Innova este constituita de o echipa de angajati cu inalta calificare si specializata in
domeniul energiei regenerabile pentru implementarea energiei curate, care sa permita o
crestere durabila si un viitor mai bun pentru toti, fara a uita rentabilitatea echitabila a
investitorilor si clientilor sai.
Principalul avantaj al raportarii serviciilor Solar Innova provine din managementul sau
profesional si specializat, care permite obtinerea unor venituri mai inalte si mai sigure,
reducerea riscurilor, optimizarea si rationalizarea proceselor si, mai presus de toate, evitarea
problemelor si ingrijorarilor fata de clienții lor. Au același avantaj, orice companie sau persoana
cu o investiție mica, veti avea acces la investitii in energie regenerabila, inepuizabila si curata.
Solar Innova, nascut cu scopul ferm de a contribui la un viitor mai durabil. Economisirea
energiei este primul mod de a combate schimbarile care se intampla pe planeta noastra.
Energia alternativa, acum complet consolidata ca o modalitate viabila de conservare a
mediului, este singura solutie pentru eliminarea poluarii si a CO2.
Lumea are nevoie de sisteme bazate pe energie solara, cu o calitate si eficienta imbunatatite.
Acesta este raspunsul definitiv la o energie curata care schimba paradigma, durabila si
economica.
Pe langa faptul ca ne gandim cum sa producem energie curata, trebuie sa invatam ca utilizarea
rationala a energiei sa fie o prioritate.
Satisfactia totala a clienților este angajamentul nostru si el a dedicat o suta la suta din timpul
și efortul nostru. Monitorizam performanta zilnica si calitatea produselor si a serviciilor.
Avem un control intern riguros al calitatii pentru a oferi clientului cel mai bun serviciu.
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DEALERI

Vrem sa ne asiguram ca experienta dvs. solara este pe deplin satisfacatoare. Din acest motiv,
am selectat dealeri și instalatori de inalta calificare din intreaga lume. Distribuitorii si
instalatorii oficiali va vor furniza un loc de munca profesional si un serviciu de relatii cu clientii
la nivel inalt.
In concordanta cu angajamentul nostru de a impulsiona cerintele de calitate existente, am
elaborat o Carta de Calitate pentru dealeri si instalatori, care defineste o serie de reguli menite
sa garanteze cea mai buna calitate a serviciilor pentru proprietarii de case care aleg produsele
Solar Innova. Dupa ce ne-am semnat Carta calitatii, distribuitorii si instalatorii oficiali se
dovedesc a impartasi aceeasi viziune de calitate ca noi si isi asuma responsabilitatea pentru a
oferi clientilor lor un serviciu mai bun.
Distribuitorii si instalatorii oficiali au facut un pas inainte, formalizat prin semnarea scrisorii de
angajament Solar Innova. Cu produsele Solar Innova instalate de un instalator oficial, va puteti
bucura de beneficiile sistemului fotovoltaic de acasa cu o liniste absoluta.
Vrem ca energia solara sa fie recunoscuta ca o alegere prima pentru producerea de energie
electrica si credem ca satisfactia fiecaruia dintre clientii nostri este cea mai buna modalitate de
a atinge acest obiectiv.
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OFICII INTERNATIONALE

EUROPE

ASIA

SPAIN

CHINA

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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