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SELSKAB

Solar Innova er en global koncern, der opererer i området for vedvarende energi inden for
solcelle Energy.
Teknologi spiller en central rolle for Solar Innova.
Vi udvikler produkter med avancerede teknologier til at blive mere konkurrencedygtig og
miljøvenlig og giver vores kunder mulighed for at forbedre energieffektiviteten i deres
faciliteter, mens mindske virkningerne teknologier miljøet.
Vi er forpligtet til at give vore kunder med produkter og tjenester af høj kvalitet til at opfylde
dine forventninger og sikre deres fulde tilfredshed i udførelsen af deres projekter.
Vi har et distributionsnet i konstant vækst, til at levere den højeste kvalitet pleje og hastighed.
Vi ønsker at være til stede i alle områder, hvor udviklingen af alternative energiformer findes,
der tilbyder merværdi til vores produkter og tjenester såsom:
√
√
√
√
√
√

Consulting
Konkurrenceevne
Bæredygtighed
Professionalisme
Kvalitet tjenester
Certificeret af internationalt anerkendte laboratorier

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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BIPV
PHOTOVOLTAIC INTEGRERET
Fotovoltaiske moduler arkitektonisk integration, også kaldet "Solar Architecture" eller "BIPV"
(Building Integrated Solceller), defineres som installation af disse fotovoltaiske moduler, der
holder en dobbelt funktion; energisk og arkitektonisk (belægning, kabinet eller skygge) og
erstatte konventionelle konstruktive elementer også eller kan være bestanddele elementer i
den arkitektoniske komposition.
Solar Innova BIPV fotovoltaiske moduler linje er udviklet overvejer ingeniører og arkitekter til
at give dem af moduler, der kan integreres funktionelt og æstetisk i facader og tage, hvor
samtidig tjene som en arkitektonisk materiale og energi generator.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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EFFEKTIV ARKITEKTUR
Den seneste teknologiske udvikling inden solcelle tillade dag muligt at integrere fotovoltaiske
paneler på overflader af bygninger og bygningsdele, der fører til en ny solcelle ansøgning,
kaldet BIPV (Building Integrated PhotoVoltaic).
Den fotovoltaiske solenergi glas er en innovativ byggemateriale højteknologi; Perfekt
Integration solcelle celler i et glas struktur.
Erstatter de traditionelle byggematerialer; PV er et integreret produktionssystem i bygninger,
der giver ren energi til bygningen og bringe produktionsomkostningerne alternativer energier
til konventionel energi.
Fotovoltaiske systemer har BIPV startende med den store fordel, at de er i dag, den
vedvarende energi elproduktion bedst egnet til byer og offentlige miljøer, takket være sin
tavse funktioner i produktionen og ren. Under disse antagelser og i betragtning af den
voksende bevidsthed om miljøet, fremtiden, som lover at BIPV (Building Integrated Solceller)
faciliteter er virkelig lovende.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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TEKNOLOGI
Solar Innova teknologi viser de seneste teknologiske fremskridt inden for solceller integration,
dette dække alle vores kunders behov og levere en skræddersyet løsning.
I den fotovoltaiske sektor, BIPV systemer klassificeret som helt anderledes end konventionelle
anlæg på nettet (solcelleanlæg på dæk og på land med eller uden sol sporing). Selv om de
deler nogle fælles træk, at de adskiller sig i det formål, som de er designet.
I konventionelle fotovoltaiske systemer er ideen om finansielle produkt, som udbetalte kapital
investor, det betaler og får et overskud efter en periode. Al den energi, der genereres føres til
nettet og købt af forsyningsselskaber. Denne rå magt er uden tvivl sandt tilskud på anlægget,
hvilket gør det til en rentabel og levedygtig produkt.
Derimod i BIPV installationer der er andre værdier, der hersker over økonomiske resultater,
som innovation, modernitet, integration med miljøet, æstetik osv.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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DESIGN
Solar Innova moduler er lavet for at måle efter kundernes individuelle specifikationer, med en
brugerdefineret design både med hensyn til form, farve og visuel layout. I modsætning til
standard solcellemoduler, kan disse moduler udføre de samme funktioner som den tidligere på
alle områder af facader af bygninger, ikke kun i dæk eller plane overflader.
Facaderne og ovenlys Solar Innova, plus effektiv elproduktion, minimere den visuelle virkning
af solcelleanlæg integreret i udformningen af bygningen og giver nye æstetiske muligheder.
Solar Innova moduler sikre overholdelse af de højeste kvalitetsstandarder med hensyn til
sikkerhed, komfort og design.
Disse transparente solcellemoduler har to store fordele: lad i lys og integreret i glasset
bygningen. Ordningen gælder for enhver bygning, er specielt velegnet til kommercielle, der
kræves for at installere solceller og solvarme i nye byggepladser.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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FOTOVOLTAISKE MODULER BIPV
GLAS
Modulets forside indeholder et solglas med høj gennemsigtighed, høj transmittans, lav
reflektivitet og lavt jernindhold.
Glaset danner den forreste ende af det fotovoltaiske modul og beskytter komponenterne inde i
laminatet mod uvejr og mekanisk belastning.
Samtidig tjener det som understøtningsmateriale i rullingsprocessen.
En høj transmittans øger effektiviteten af de fotovoltaiske celler og har derfor en direkte
indflydelse på det endelige moduls effekt og ydeevne. Et lavt jernindhold i glasets
sammensætning og en antireflektiv belægning reducerer absorptionen af strålingsenergi.
De har et hydrofobt antireflektivt lag, som øger lysoptagelsen og reducerer ophopningen af
støv på overfladen.
De opnår fremragende modstand mod mekaniske belastninger og temperaturændringer takket
være producentens forladning.

Lamineret glas
Laminat/bagning glas bagning er en type sikkerhedsrude, der holder sammen, når det bryder
så normalt bruges, når der er mulighed for menneskelig påvirkning eller hvor glasset kan falde
knust. I tilfælde af brud, er det holdes på plads af et mellemliggende lag, typisk EVA
(ethylenvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral) mellem to eller flere glaslag. Mellemlaget
holder glaslagene bundet, selv når brudt, høj styrke og forhindrer det går i stykker i store
skarpe stykker. Dette giver en "edderkoppespind" cracking mønster funktion, når effekten er
ikke nok til helt at gennembore glasset.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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Ovenlys glas og bilruder bruger typisk denne type laminat/bagning glas. I geografiske
områder, der kræver opbygning af resistente over for orkaner, er det ofte brugt denne type
laminat/glas bagning i udvendige vinduer, facader og vinduer. Det mellemliggende lag af EVA
(ethylenvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral) giver også glasset en meget højere
klassifikation med hensyn lydisolering på grund af den dæmpende effekt, og blokerer også
99% af indgående UV-stråling.
Tykkelsen af de integrerede krystaller afhænger af typen af byggeri, samt lovgivning for at
efterkomme i implantationsstedet.
Tykkelse Glasset kan vælges i området fra 2,5 til 10 mm.
Floatglas
Floatglas er en glasplade fremstillet ved flydende smeltet glas på en seng af smeltet metal,
typisk tin, selv om bly og forskellige med lavt smeltepunkt legeringer blev anvendt tidligere.
Denne metode giver arket ensartet tykkelse og meget flade overflader.
Den er gennemsigtig og tilbyder en høj synligt lys og lav UV-stråling.
Hærdet sikkerhedsglas ESG
Hærdet glas forspændte ESG posse hot høj mekanisk styrke, hvilken egenskab opnås ved
varmebehandlingen af fremstillingsprocessen.
I tilfælde af at knuse glasset fragmenter i masser af små stykker uden skarpe kanter.
Lamineret sikkerhedsglas VSG
VSG hærdet glas har en høj mekanisk styrke, hvilken egenskab opnås ved varmebehandlingen
af fremstillingsprocessen.
I tilfælde af at knuse glasset fragmenter i små stykker uden masser af skarpe kanter.
Lav emission lag
Er et lag af partikler sprøjtet med oxider og ædelmetaller, især sølv, på den ene side af
glasset, der giver denne særlige opretholde sine reflekterende egenskaber farveløs.
Emissivitet briller Lav bør altid anvendes i termorude (UVA) og behandlede hende ansigt i
kontakt med luft oxideres hurtigt, forværrede det både fysiske og æstetiske egenskaber.
Denne lave emissivitet belægning giver meget sol kortbølge stråling fra solen passerer gennem
glasset samtidig afspejler det meste af langbølget stråling, de producerer, blandt andre kilder,
varmesystemer, bevarer dette, så varmen inde miljøer.
Det anbefales til kolde områder, hvor det er nødvendigt for at maksimere den frembragte
varme i og uden der kommer fra solen og gøre maksimal brug af naturligt lys.
En af de vigtigste anvendelser er hvor glasur boliger, i de fleste tilfælde, bruges farveløse
transparente glasurer. Når det bruges i Termoruder enheder fremstillet af en ydre
solafskærmende glas, farvet eller reflekterende forbedrer også ydeevnen solafskærmning med
ca. 15%.
- Værdien af varmeoverførsel for enheder med et luftkammer 12 mm bred, med normal
glas, er K=2,8 W/m2K og Low E Glass K=1,8 W/m2K.
De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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- Det anvendes udelukkende som en indvendig glas termoruder, forbedre med 35%
dens varmeisolering.
- Også er med til at mindske byrden, solstråling kommer ind gennem termoruder.
- I tilfælde af lav emissivitet glas hærdet, har de samme funktioner som den hærdet
glas uden at behandle lav emissivitet påvirker deres egenskaber.
- I tilfælde af lav emissivitet glas er lamineret, har de samme egenskaber som glas
laminat uden at behandle lav emissivitet påvirker deres egenskaber.
Ifølge isoleringen skal to typer af lav emissivitet glas:
- I kolde områder, er det behandlede glas placeres i bygningen med den særlige ansigt
til luftkammeret Termoruder. Således stråling af lang bølgelængde (fra opvarmning, for
eksempel) afspejles i ruder, vender indad og reducere energitab. Følgende tabel kan ses som
"U" værdi betydeligt forbedret i forhold til konventionelle ruder.
- I varme områder, er det behandlede glas placeret på ydersiden af bygningen, med
den behandlede side vendende luftkammeret termoruder. På denne måde opnås det at
reducere energi transmission fra solen (varme) ind i rummet, hvilket reducerer klimaanlæg
omkostninger, aircondition mv.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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GLAS-DESIGN
Antireflekssystem

Vi kan tilpasse og design mønstre for bagruden panel for at opfylde kravene i forskellige
arkitektoniske stilarter og gennemsigtighed.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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GLAS-FARVER
Farverne opnås ved brug af farvede briller eller ved brug af gennemsigtige briller med farvede
indkapslingsmidler.
BILLEDE

NAME

HEXADECIMAL

RGB DECIMAL

#ffff00

R: 255
G: 255
B: 0

Appelsin
ren
(eller næsten ren)

#ff9900

R: 255
G: 153
B: 0

Rød
ren
(eller næsten ren)

#ff0000

R: 255
G: 0
B: 0

Grøn
lime
meget
blød

#a7e7a2

R: 167
G: 231
B: 162

Grøn
lime
moderat

#5ec35c

R: 94
G: 195
B: 92

Grøn
lime
moderat
mørk

#428940

R: 66
G: 137
B: 64

Blå
lys
grålig

#d1e4ef

R: 209
G: 228
B: 239

Blå
meget
blød

#9ac5db

R: 154
G: 197
B: 219

Blå
blød

#5a8bdb

R: 90
G: 139
B: 219

Blå
mørk
moderat

#456aa8

R: 69
G: 106
B: 168

Lilla
mørk
moderat

#a83fa3

R: 168
G: 63
B: 163

Sort

#000000

R: 0
G: 0
B: 0

Hvid

#ffffff

R: 255
G: 255
B: 255

Gul
ren
(eller næsten ren)

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.

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

DECIMAL
16776960

16750848

16711680

11003810

6210396

4360512

13755631

10143195

5934043

4549288

11026339

0

16777215
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CELLESTRUKTUR
For valg af høj kvalitet krystaller tilgængelige størrelser, formater og stilarter varierede: fra
glasset/Tedlar kombination til modeller med termoruder eller endda lydisoleret glas.
Cellen er uigennemsigtigt, men der er huller på glasset herunder lokale lækage, der tillader
lys, vil mængden af lys, der passerer gennem modulet afhænger af adskillelsen af celler og
deres arrangement.
I denne type af moduler er det muligt at identificere de celler, hvilket gør dem egnede til
steder, hvor cosmesis accepterer denne type arrangement.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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SOLCELLER
Det sidste aspekt af modulet vil være direkte relateret til de celler, der anvendes for at
realisere. Den brede vifte af farver og former af cellerne giver stor frihed for arkitekter i den
enkelte bygning design.
For at identificere de fleste af hver bygning, Solar Innova har det bredeste udvalg af celler
med forskellige strukturer, størrelser, farver og effektivitet.
For at identificere de fleste af hver bygning, Solar Innova har det bredeste udvalg af celler
med forskellige strukturer, størrelser, farver og effektivitet.
Udvælgelse og distribution af fotovoltaiske celler er fleksibel og sker i henhold til kunden.
Fremstilles efter mål i henhold til kunden og kan tilpasses til en bred vifte af
designspecifikationer.
Udformningen af de elektriske egenskaber af modulet sker i henhold til kundens
specifikationer. Disse egenskaber afhænger primært af den type solceller rådighed, mængden,
distribution og sammenkobling.

BIFACIAL MONOKRYSTALLINSKE 125 MM/5”
FARVE: Sort
BESKRIVELSE: Bifacial celle tillader effektiv brug af for- og bagsiden af
modulet til elproduktion. Det producerer fra 10% til 50% mere energi i
sammenligning med samme størrelse enkelt ansigt BIPV modul. Den er
velegnet til brug i vertikal installation og lydisolering enheder.
MONOKRYSTALLINSKE 125 MM/5”
FARVE: Sort
BESKRIVELSE: Har en ensartet farve, det passer den æstetiske i
arkitektur design.
MONOKRYSTALLINSKE 156 MM/6”
FARVE: Sort
BESKRIVELSE: Har en ensartet farve, det passer den æstetiske i
arkitektur design.

POLYKRYSTALLINSKE 125 MM/5”
FARVE: Mørkeblå
BESKRIVELSE: Det giver et specielt perspektiv i bygningen og passer
perfekt til æstetikken i det arkitektoniske design.

POLYKRYSTALLINSKE 156 MM/6”
FARVE: Mørkeblå
BESKRIVELSE: Det giver et specielt perspektiv i bygningen og passer
perfekt til æstetikken i det arkitektoniske design.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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SOLCELLER-FARVER
Farvevalget i BIPV modulet er en meget vigtig faktor i arkitektur design.
Vi tilbyder en bred vifte af farver til vores dobbeltruder BIPV modul. Det påvirker den
æstetiske af bygningen.
Den lysere farve giver sænke effektiviteten.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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SAMLEDASE
Elektriske forbindelser kan være via samledåsen bag eller side stik. I alle tilfælde dioderne
krævede inkorporeres for at beskytte cellerne mod overophedning. Disse dioder i princippet vil
blive placeret inden i laminatet for at opnå fleksibilitet i placeringen af de ydre terminaler, der
skal placeres i nogen profiler af konventionelle strukturelle systemer.
Samledåsen skal have funktioner af anti-aging og UV-resistens og har elektrisk modstand på
op til 1000 volt. Den skal opfylde med IP65 beskyttelse, bør arbejdstemperaturen vær -40 to
+85° C.
Ifølge modulet strømstatus og anmodninger om projektering og æstetiske krav, kan du
installere forskellige modeller af forgreningsdåser.
Hvis der er installeret med ramme udsatte eller semi-eksponerede ramme, der samledåse
monteret på kanten af modulet.
Hvis dette er en skjult boks kan monteres på bagsiden af modulet er påkrævet.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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ISOLERING
Ved at fylde kammeret med en inaktiv gas i termoruder det er at optimere produktfunktioner
versus standardsystem med luftkammer få så:
- Bedre varmeisolering, der har de anvendte gasser lavere varmeledningsevne end luft.
- Bedre lydisolering, som ved passende valg af mængden og kvaliteten af den
gasformige blanding, og med et passende monteringssystem, forbedret lydisolering opnåelige
er omkring 3 dB.
- En beskyttelse for det metalliske lag af energivinduer, og fyld i modsætning luft, er
lavet med kemisk ren gasser eller gasblandinger, der ud over en beskyttende funktion
metallag overtrukket glas.
Den argongas fyld i termoruder opfylder følgende kriterier:
ruden.

- Det er farveløs og ikke-toksisk og ikke ændres i temperaturområdet som er under

- Det præsenterer stabilitet og kemisk forenelighed med de forskellige komponenter i
termoruder, på grund af de forskellige anvendelsesområder af isolerende ruder. Argon
(ædelgas) opfylder denne effekt med en beskyttende funktion. Endvidere for at undgå
reaktioner med afstandselementer profiler, det tørrende materiale eller tætningsmidler.
- Den præsenterer tilstrækkelig diffusion sats siden gennemtrængning systemet
afhænger primært af to faktorer: diffusionshastigheden af opløselighed fugemasse og gas i
organiske forbindelser.

1 KAMMER (Luft/Argon)

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.

2 KAMERAER (Luft/Argon)

17/52

FORMATER
Solar Innova giver en bred vifte af former: rektangulær, kvadratisk, rund, trekantet,
trapezformet eller enhver anden.
Udover at have en lang række almindelige formater kan gøre en særlig formater, tillader
realiseringen af bygninger med meget sofistikeret design.
Standarden sammensætning af fotovoltaiske modul er:
- Front: ekstra hvidt glas hærdet sikkerhedsglas med polerede kant.
- Indkapsling: EVA eller PVB.
- Solceller.
- Indkapsling: EVA eller PVB.
- Bag: farveløs hærdet glas med poleret kant.
Disse fotovoltaiske moduler er egnet til montering i enhver konventionel facadesystem, som
retter fire sider som knappet punktlige fikseringssystemer.
Muligt afsluttes moduler er også flere:
- Serigrafi som arkitektonisk design på bagsiden, forsiden eller begge glas.
- Forskellige størrelser af forreste og bageste glas som arkitektoniske specifikationer.
- Gennemsigtighed af modulet efter graden af solbeskyttelse og lystransmission
påkrævet. Du kan spille med afstanden mellem celler og typen af finish eller bagruden.
- Baggrund farvet modul, mat eller simile syre, etc. Begge indkapslede (EVA eller PVB)
af gennemskinnelig farve og med glasagtige emalje temmelig kedelig kan du få forskellige
effekter i baggrunden af modulet.
- Forskellige celler monokrystallinske eller polykrystallinske celler tilbyde interessante
arkitektoniske designmuligheder.
- Design som glas kammer til bedre termisk ydeevne.
- Design med mulighed for lydisolering.
- Design for at forbedre ydeevnen i områder med hårdt vejr.
Under monteringssystem krævede nødvendige mekaniske behandling udføres for eksempel de
passende huller til fastgørelse med et knappet system.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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STORRELSER
Solar Innova tilbyder en bred vifte af størrelser:
- De mindste dimensioner er 180 x 180 mm.
- De maksimale dimensioner for rektangulære moduler er 4500 x 2500 mm.
- Under monteringssystem krævede nødvendige mekaniske behandling udføres for
eksempel de passende huller til fastgørelse med et knappet system.

Solar Innova giver en bred vifte af former: rektangulær, kvadratisk, rund, trekantet
trapezformet eller enhver anden.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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TYPEN
GLAS/GLAS
De BIPV glas/glas fotovoltaiske moduler er lavet af to plader af hærdet glas på sit højeste
herunder fotovoltaiske solceller giver adgang af lys afhænger af afstanden mellem hver af
cellerne er indkapslet.
De har bestået EN 14449:2005 og kan kaldes "Lamineret sikkerhedsglas".
Indkapslingsmidlet materiale er EVA (ethylvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral) materiale
traditionelt anvendes til lamineret sikkerhedsglas til sine fordele i robusthed.
Komponenter:
- Glas
- EVA eller PVB
- Solceller
- EVA eller PVB
- Glas
* EVA eller PVB (valgfri)
* Glas (valgfri)

Type 1 (Ug = 5,3 Wm2K)

Type 2 (Ug = 5,3 Wm2K)

Type 3 (Ug = 5 Wm2K)

Type 4 (Ug = 5 Wm2K)

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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GLAS/GLAS/TERMISK ISOLERING
Modulerne er designet med termisk isolering til anvendelse i det ydre af bygninger.
De har en semi-transparent glas-glas arrangement, er dannet ved mono- eller
polykrystallinske celler med en struktur af hærdet glas og en indkapslet af EVA
(ethylvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral).
Fronten består af et meget gennemsigtigt glas, som sikrer et højt banelængde.
Den mellemliggende del er sammensat af et kammer fyldt med en inert gas, der giver høj
varmeisolering.
Bagsiden er sammensat af en plade af isolerende glas sammen med en "varm" sikkerhedsglas
med et lag af lav termisk transmission.
Komponenter:
- Glas
- EVA eller PVB
- Solceller
- EVA eller PVB
- Glas
- Kammer med Air eller Argon gas
- Glas
* EVA eller PVB (valgfri)
* Glas (valgfri)
Type 1 (Ug = 1 Wm2K)

Type 2 (Ug = 1 Wm2K)

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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Type 3 (Ug = 0,9 Wm2K)

Type 4 (Ug = 0,9 Wm2K)

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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GLAS/GLAS/AKUSTISK ISOLERING
Modulerne er designet med lydisolering til anvendelse i det ydre af bygninger.
De har en semi-transparent glas-glas arrangement, er dannet ved mono- eller
polykrystallinske celler med en struktur af hærdet glas og en indkapslet af EVA
(ethylvinylacetat) eller PVB (polyvinylbutyral).
Fronten består af et meget gennemsigtigt glas, som sikrer et højt banelængde.
Den mellemliggende del er sammensat af to kamre fyldt med en inert gas, der giver høj
varmeisolering.
Bagsiden er sammensat af en plade af isolerende glas sammen med en "varm" sikkerhedsglas
og også med to lag af lav termisk og akustisk transmission.
Velegnet til vægge og facader med behov for lydisolering. Lydabsorption er relateret til
tykkelsen af glaspladen, i et område på 38 til 40 dB eller endnu højere.
Til beskyttelse af vægge, der bevæger sig fra nord til syd moduler kan omfatte dobbeltsidede
celler, som konverterer lys til elektricitet på begge sider, at få en stigning i energi af systemet.
Komponenter:
- Glas
- EVA eller PVB
- Solceller
- EVA eller PVB
- Glas
- Kammer med Air eller Argon gas
- Glas
- Kammer med Air eller Argon gas
- Glas
* EVA eller PVB (valgfri)
* Glass (valgfri)
Type 1 (Ug = 0,7 Wm2K)

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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Type 2 (Ug = 0,7 Wm2K)

Type 3 (Ug = 0,7 Wm2K)

Type 4 (Ug = 0,7 Wm2K)

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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SOLAR FAKTOR (G)
Solfaktoren angiver, hvilken procentdel af al solstråling (300 til 2500 nm) kan bruges som
energi bag et glas.
For at bestemme termal transmittans af facaden et af de parametre, der skal overvejes, er sol
faktor sammen en normal incedence af halvgennemsigtige dele heraf (normalt glas vinduer og
tagvinduer).
Denne parameter defineres som forholdet mellem den samlede energi ind i hjemmet gennem
glasset og den samlede vinkelret energi indfaldende på sin ydre overflade.
Samlet energi indgående lokalt gennem glasset er summen af den transmitterede energi og
energi, der absorberes af glas og derefter sendes inde i lokale ved konvektion.

Solar faktor (g): (B+C)/A
A: 100% solenergi strom af haendelse
B: % solenergi flow transmitteres direkte ind i bygningen
C: % solenergi flow absorberes af glas og sende ind i bygningen
D: % solenergi flow reflekteret af rammer på glas
E: % solenergi flow absorberes af glas og sende udenfor bygningen
Den er repræsenteret med bogstavet “g” og dens værdi er mellem 0 og 1. Beregningsmetoden
er beskrevet i ISO 15099:2003-standarden.
Når solstrålingen rammer et glas, reflekteres en del af det udad, en anden del går direkte ind i
interiøret og resten absorberes af selve glasset, hvorfra de 2/3 dele bestråles udefra og de
resterende 1/3 går ind i kabinettet, der afgrænser.
Når mindre er sol faktor, en større brøkdel af indfaldende solenergi reflekteres af glasset uden
at begunstige en nedgang i efterspørgslen energi til køling. Briller som har lavere sol faktor
værdier kaldes lavt emitterende.
De krystaller, der har lavere værdier af solfaktoren, er de såkaldte lavemissiver.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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VARMEOVERFORELSESKOEFFICIENT (U)
Termisk isolering af et glasskabe afhænger af varmeledningsevnen af komponentmaterialerne
og tykkelsen, hvori de anvendes.
Termisk transmissionskoefficient "U" er måleenheden til bestemmelse af varmetabet i et
byggement.
Det udtrykker mængden af varme, der krydser en kvadratmeter af et bygningselement pr.
Sekund for en temperaturforskel på 1º C mellem den indre og den ydre luft.
Jo lavere værdien er, desto større er termisk isolering.
Glasets termiske ledningsevne (lambda) er 1,05 W/mK.
Den termiske modstand af et gennemsigtigt glas på 6 mm tykkelse er R=0,19 mK/W og den
termiske transmittans K=1/R. W/m2K.
Under hensyntagen til luftfrekvensens koefficienter i glasets ansigtsmasser opnås en K-værdi
for glasset 4 mm K=5,70 W/m2K.
Vinter nattetid U-værdier beregnes ved hjælp af følgende betingelser:
- Udendørs lufttemperatur på -17,8º C (0º F).
- Indendørs lufttemperatur på 21º C (70º F).
- Udendørs lufthastighed på 6,7 m/s (15 mph).
- Indendørs lufthastighed på 0 m/s (0 mph).
- Solar intensitet på 0 W/m2 (0 BTU/time/kvadratfod).
Summer dagtimerne U-værdier beregnes ved hjælp af følgende betingelser:
- Udendørs lufttemperatur på 32º C (89º F).
- Indendørs lufttemperatur på 24º C (75º F).
- Udendørs lufthastighed på 3,4 m/s (7,5 mph).
- Indendørs lufthastighed på 0 m/s (0 mph).
- Solar intensitet på 783 W/m2 (248 BTU/time/kvadratfod).
Den bedste ressource til forbedring af termisk isolering af en glaseret overflade er at bruge
isolerende glas enheder bestående af to glas, adskilt fra hinanden af et luftkammer eller en
anden tør og vandtæt gas (Argon), som er den, der giver forbedring af varmeisolering.
K-værdien for et isoleringsmodul med et 12 mm bredt kamera
er 2,80 W/mK, med et 9 mm kamera er 3 W/m2K og et 6 mm
kamera er 3,20 W/m2K. Ved at anvende et lavemissionsglas i et
modul er det muligt at reducere værdien af termisk
transmissionskoefficient K til 1,8 W/m2K.
Jo lavere værdien af koefficienten K er, desto større er
kapaciteten til at forsinke strømmen af varme mellem de rum,
der adskiller en glaseret overflade. En god varmeisolering
forhindrer kondensering af fugt på glasset og eliminerer følelsen
af "koldvæg" på overfladen om vinteren.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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LYSTRANSMISSION (LT)
Det angiver, hvilken procentdel af solstråling inden for rækkevidde af synligt lys (380-780 nm)
passerer direkte gennem glasset.
Den effekt modul ifølge den ønskede transmission:

Transmittans - Effekt
Modulets effektudgang stiger sammen med faldet i lysoverførslen.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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FAELLES TEKNISKE KARAKTERISTIKA
MONOKRYSTALLINSKE VARME KARAKTERISTIKA
Temperatur koefficient på kortslutningsstrøm α (Isc)
%/º C
Temperatur koefficient på tomgangsspænding β (Voc)
%/º C
Temperatur koefficient på maksimal effekt γ (Pmpp)
%/º C
Temperatur koefficient på strøm ved maksimal effekt (Impp)
%/º C
Temperatur koefficient på spænding ved maksimal effekt (Vmpp)
%/º C
NOCT (Norma Arbejdstemperatur for Celler)
ºC

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

POLYKRYSTALLINSKE VARME KARAKTERISTIKA
Temperatur koefficient på kortslutningsstrøm α (Isc)
%/º C
Temperatur koefficient på tomgangsspænding β (Voc)
%/º C
Temperatur koefficient på maksimal effekt γ (Pmpp)
%/º C
Temperatur koefficient på strøm ved maksimal effekt (Impp)
%/º C
Temperatur koefficient på spænding ved maksimal effekt (Vmpp)
%/º C
NOCT (Norma Arbejdstemperatur for Celler)
ºC

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

TOLERANCE
Arbejdstemp
Dielectric isolationsspænding
Relativ luftfugtighed
Vind modstand

Mekanisk bæreevne
Brandmodstandsevne

ºC

ºF
Volts
%
m/s

kg/m2
Pa
lbs/feet2
kg/m2
Pa
lbs/feet2
Pa
Class

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

- 40 ~ + 185

2.400
5.400 (IEC)
3.600 (UL)

MÅLINGER UDFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED ASTM STANDARDISEREDE TESTMETODER E1036,
KORRIGERET TIL NORMALE PRØVEBETINGELSER (STC)
Luftkvalitet/spektrale fordeling
AM
1.5 ASTM G173-03e1 (2,008)
Lysstyrke/Radiation
W/m2
1000
Celle Temperatur
ºC
25
MÅLINGER UDFØRT I SOLSIMULATOREN
Klassifikation
Måleusikkerhed af magt

Celle
Elektrisk forbindelse
Svejsning
Laminat

Samlebox

AAA (ved IEC 60904-4)
±3%
STRUKTURELLE KARAKTERISTIKA
Høj effektivitet celler med anti-reflekterende lag af Silicon Nitride.
Flad Kobber (Cu) bad i en Tin (Sn) og Sølv (Ag) legering, som forbedrer svejsbarhed.
Celler og drivere i rater til stress relief.
Sammensat af ultra-klart hærdet glas på front og bag, EVA encapsulant varmestabil
indlejring celler og elektrisk isolering på bagsiden dannet af en blanding af Tedlar og
polyester.
Slanger og hurtig stik med anti-fejl. Medtag bypass-dioder, interchangeables takket være
fortrådningssystem har ingen svejsninger, er alle elektriske kontakter ved tryk, så man
undgår muligheden for koldsvejsning.

KENDETEGN VED ARBEJDE
- Effekten af solceller varierer i produktionen af produktionsprocessen. De forskellige effekt specifikationer for disse
moduler afspejler denne spredning.
- Celler i løbet af de første måneder af lys eksponering, kan opleve en forringelse fotonik kunne mindske værdien af
den maksimale effekt modulet op til 3 %.
- Cellerne, under normale driftsforhold, når en temperatur over standard målebetingelser for laboratoriet. Den NOCT
er en kvantitativ måling af stigningen. NOCT Målingen udføres under følgende betingelser: stråling på 0,8 kW/m2,
temperatur 20º C og vindhastighed på 1 m/s.
- De elektriske data afspejler typiske værdier af modulerne og laminater som målt på output terminalerne ved
afslutningen af fremstillingsprocessen.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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BESLAG
LINEAER MONTAGE SYSTEMER
KOLONNE-AGTERSPEJL FACADER
Kolonnen-beam konstruktioner består af lodrette søjler og vandrette tværstænger. Kolonner
overført store belastninger og fungere som vandrette forstærkning crosspieces. De
solcellemoduler er beliggende i dette rammekonstruktion som pakkerier elementer. De
fastspænding skinner monteres udefra som lineære fastgørelse for moduler.
De omkredsen profiler, dog kan skygge sol moduler og også resultere i ophobning af snavs og
sne. Modulet design skal tilpasses for at tage højde for denne skygge. Der bør også tages
hensyn til de omkostninger til vedligeholdelse og rengøring i betragtning, hvis det er relevant,
især for tagkonstruktioner.
Dimensionerne af gitteret facade varierer afhængigt af det enkelte projekt og solcellemoduler
skal tilpasses.
Facader opretstående-tværstykke betragtes som varmeisolerende. Derfor er de ikke alene skal
varmeisolerende profiler, også u-værdierne af de pakningselementer er tilsvarende lav. Af
denne grund er de fotovoltaiske moduler ofte integreres i en struktur af varmeisolering ruder.

STRUKTUREL FUGEMASSE RUDER (SSG)
Facader strukturelle fugemasse ruder, er solcellemoduler fast på plads af en metalramme links
via afgift overførsel i omkreds. Dette frembringer en homogen facader og glat. Desuden SSG
eksterne facader har ingen fremspringende dele, hvilket betyder, at det skraverede og snavs
ophobning profiler undgås.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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PUNKT-MONTAGESYSTEMER
Særligt delikat design kan opnås ved hjælp af systemer point-fast facade. Points systemer er
typiske fastsættelse clamp lynlåse, boret borede fastgørelsespunkter krystaller,
fastgørelsessystemer og anker underskæringer.
Selvom systemer ikke forårsager fastgørelsespunkt næsten ingen skygge sammenlignet
indrammet systemer og er mindre tilbøjelige til at snavs ophobning, kan du kun blive brugt
med få typer af solcellemoduler.
Da de huller boret i glas skal opretholde en minimumsafstand fra kanten af glasset og fordi
fiksering punkt altid perforeret skærm af modulet, de eneste solcellemoduler, der kan
anvendes her, er dem, der tillader hullerne fremstillet i disse områder i modul design og tillade
hulplader kan anvendes uafhængigt af produktionen af cellerne.
BOREDE SPOT SYSTEMER
Boret spot fastsættelse er bygningsdele, der bruges til punkt-fixing glasruder. De omfatter to
metalskiver og en bolt, der indsættes gennem et boret cylindrisk hul i glasruden til at forbinde
de to skiver. Disse cirkulære puder skal måle mindst 50 mm i diameter og være forskudt fra
kanten af glasset med 12 mm.

FASTGØRELSE KLEMME
Optagelser med clips er U-formede beslag, der passer omkring kanten af glasset og
dispenserer fra behovet for at lave huller i dem. Fasteners glas skal overlappe mindst 25 mm
og klemområdet skal være større end 1.000 mm2.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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FRIGANG ANKER FASTGØRELSER
Frigang anker fastgørelser er mekaniske punkt-fastgørelser, der forbliver usynlig, da glasset
ikke er boret lige igennem. Dette tillader en mere effektiv udnyttelse af den fotovoltaiske
overfladeareal. Disse fastgørelser genererer højere spændinger på grund af den reducerede
kontaktområde deres cylindro-konisk boret huller, hvilket betyder, at hærdet glas, semihærdet glas eller lamineret sikkerhedsglas skal anvendes.

VENTILEREDE GARDIN VAEGSYSTEMER
Funktionen af beklædning af ventilerede gardin væg-systemer) er at give beskyttelse mod
vejret og til at tjene som et arkitektonisk design element. Denne ydre beklædning er fastgjort
til en bageste bærende væg ved anvendelse af et fastgørelsessystem (agraffes og / eller
skinner).
Et lag af luft mellem den bærende væg (eller isoleringslaget fastgjort til den) og
klimaskærmen ventilerer solcellemoduler bagfra og kan anvendes til æglæggende elektriske
komponenter og stikkontakter.
Mange forskellige typer af materialer, såsom gips, keramiske fliser, mursten, glas eller metal,
kan anvendes til denne form for konstruktion. Facader kan således skabt ved hjælp af en bred
vifte af materialekombinationer sammen med solcellemoduler. Frem for alt er ventileret gardin
væg systemer tages i betragtning i energieffektive facade renoveringsprojekter.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.

31/52

APPLIKATIONER
FACADES
Integration solcellemoduler i bygninger kan udføres på meget forskellige måder og resulterer i
en bred vifte af løsninger.
Facaderne giver et første glimt af bygningen den besøgende. Det er det medium, der normalt
beskæftiger arkitekter og designere til at formidle ideen om bygningen og kundens ønsker
gennem et sprog, former og farver. Hvis du er interesseret i at designe en futuristisk,
sofistikeret og økologisk billede, vil fotovoltaiske materialer hjælpe meget.

Solar Innova fotovoltaiske moduler integration teknologi anvendt i BIPV installationer er
multifunktionelle. Det vil sige, ud over at generere elektricitet, også opfylde alle de krav, der
efterspørges af traditionelle facader: vejr beskyttelse og akustiske midler, varmeisolering. På
den anden side er de en nyskabelse af æstetisk karakter i forhold til konventionelle facader.
I øjeblikket er vi skimte to typer af anlæg på facaden
- Den første er integrationen af konventionelle fotovoltaiske moduler på en facade
allerede bygget. Direkte engagere traditionelle fastspænding systemer og behøver ikke give
vejrbeskyttelse panel. Med denne rehabilitations opnås dateret opnå også en
forretningsmulighed ved at integrere en økonomisk aktivt element.
- Den anden mulige form for integration er at konfigurere bygningens facade ved hjælp
solcellemoduler som byggemateriale. Panelerne bliver en integreret del af bygningen struktur
og som sådan, skal tilvejebringe de nødvendige styrkeegenskaber og beskytte mod ydre
påvirkninger.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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Den omstændighed, at fotovoltaiske moduler kan bruges både til facader med eller uden
bageste ventilation, f.eks rækværker eller kviste, giver mere frihed til design og tillader at
udføre niveau facader attraktiv overflade med en ensartet ydre finish.

Med hensyn til arkitektonisk design, facaden tager på en meget nydelige og ryddelige, takket
være den perfekte samling opnås mellem panelerne, at en sjælden design vanskelig opnå med
andre materialer æstetik.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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ROOFTOPS
Vores paneler er integreret i mange applikationer i form af glaseret tag.
Solar Innovas fotovoltaiske briller er perfekt integreret i bygningerne og bevarer deres æstetik.
Dette skyldes det store udvalg af mulige konfigurationer i størrelse, farve, gennemsigtighed,
form osv.
Ved indbygning i eksisterende tag opnås energibesparelsesniveauer, som kun nye bygninger
når.
I fotovoltaiske tage blander økologien sig med beboelighed og effektivitet, hvilket resulterer i
miljøvenlige bygninger, der tager sig af de mennesker, der beboer dem.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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HUSTAGE
Ovenlys er ideelle steder i bygninger at integrere solcelleanlæg, givet sin placering på dækket
og tilgængelig vandret eller svagt hældende, som gør det muligt at have betydelige frie
overflade forhindringer, der kan kaste skygger på panelerne, kan maksimere stråling Solar
hændelse, mens en dobbelt funktion belysning og indvendige rum.
Fotovoltaiske systemer er fortrinsvis anvendt i sådanne applikationer er halvtransparent, da
disse, udover at give elektricitet og beskyttelse mod ydre påvirkninger, tillade passage af lys
ind i bygningen.
Med integrationsmoduler Solar Innova i lucernarios skabe opnås flotte effekter ud over at
vedtage en bemærkelsesværdig følelse af rummelighed, tilføjer naturligt lys til ethvert rum.
Som semitransparent cover tjene som termisk, solenergi, og blænding beskyttelse mod
vejrliget, ud over at tilvejebringe selektiv anvendelse af naturligt lys. Store overflader med
optimerede hældningsvinkler sikrer også høje solafkast.
Ovenlys Solar Innova hjælpe dig med at opnå ekstraordinære resultater i enhver bygning,
bedøvelse rum og miljøer med en stor visuel styrke. Anvendelsen af BIPV-systemer i ovenlys
giver også et strejf af eksklusivitet og elegance.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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ALTAN
Fotovoltaiske altaner tillader får mest ud af denne del af overfladen af en lejlighed eller en
bygning udsættes for sollys, og på samme tid, er en måde at forbedre deres udseende.
Det er ofte karakteriseret ved en usædvanlig elegance, hvorved de bliver arkitektoniske
elementer, der forsøger at understrege snarere end skjule celler, der producerer energi.
Det fotovoltaiske modul er en komponent af bunden af altanen gelænder. Vi bruger lamineret
sikkerhedsglas solceller har de samme fysiske og strukturelle egenskaber end et traditionelt
panel, men med næsten ubegrænsede designmuligheder, der gælder for både nye bygninger
altaner på altaner af lejligheder eller eksisterende bygninger
Til fremstilling altaner og balustrader bruger solcelle glas transparent eller semitransparent
med farvede celler, typisk monokrystallinske eller polykrystallinske. Disse har en uregelmæssig
tekstur, der normalt forbedrer det visuelle udseende af terrassen.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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DRIVHUSE
Drivhuse er indhegninger i som forbliver konstant temperatur, fugtighed og andre
miljømæssige faktorer til fremme af landbrugsafgrøder. De er altid placeret i åbne rum, hvor
de modtager store mængder af direkte sollys.
De drivhuse, der er almindeligt anvendt i landbruget, har en bue sektion og er placeret på
langs nord-syd for at reducere overdreven stråling under midt på dagen. Det samlede resultat i
en kultur er karakteriseret ved en optimal temperatur Profilen med som kan være skadelige
toppe undgås.
Solar Innova sol drivhuse beregnes og konstrueret til at modstå at tage hensyn også vægten
af eget tag med fotovoltaiske moduler, andre afgifter såsom regn, vind og sne.
Metallet struktur i sol drivhuse Solar Innova opnås ved gentagelse af et grundmodul, hvis
dimensioner i planen og elevation er designet specielt til montering af solcelleanlæg er fuldt
integreret i det hele. Dens struktur af glas og metal er perfekt til at integrere solpaneler og fra
et æstetisk synspunkt har ingen indvirkning på det omgivende miljø.
Vi har forskellige muligheder, der passer til dine egne behov:
- Multi-skur tag: Denne struktur er specielt indiceret til store flader, undgår det mindske
drivhuseffekten og bringer muligheden for at producere elektricitet, maksimere produktiviteten
af afgrøder.
- One-side tag: Denne model muliggør den samlede dækning af overfladen til
montering af solcelleanlæg, og derfor den tillader at opnå en stor produktion af elektricitet.
- Shed tag: I lighed med den foregående, men med en af siderne af låget uden at
dække for at tillade større lysstyrke, hvis det er nødvendigt for afgrøderne.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.

37/52

PARKERING
Solar Innova som udviklet en løsning, der består af solcelle Parkering struktur, hvor en
installation af solceller garantier på stedet energiproduktion.
Designet er baseret på en parkeringsplads modul til to biler med integreret solcelleanlæg på
omslaget 8º skråtstillet i forhold til vandret, med variabel azimut orientering i forhold til,
afhængigt af de specifikke behov i det felt, hvor det er placeret.
Den æstetiske sans for denne løsning søger størst mulige energiproduktion og maksimal
beskyttelse mod ugunstige forhold, såsom regn, sne eller vind vejr.
Låget har et minimum hældning, i stand til problemfrit at evakuere regnvand eller sne, og at
også er alsidig i alle retninger.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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STØJBARRIERE
Solceller er ved at udvide til nye markedssegmenter.
En lovende metode er at udnytte potentialet i at integrere solcellemoduler i støjskærme. De
solceller støjskærme (PVNB), som de almindeligvis kaldes, muliggøre en effektiv
støjbekæmpelse skal kombineres med den samtidige produktion af vedvarende energi.
Integration af fotovoltaiske moduler i lyd barrierer langs motorveje og jernbaner er et
interessant alternativ til at bygge integration. Photovoltaic støjskærme (PVNB) langs motorveje
og jernbaner i dag tillader en af de mest økonomiske anvendelser af nettilsluttede
solcelleanlæg med de ekstra fordele ved skala planter store og ingen ekstra jord forbrug.
Ligesom i tilfældet med bygninger, er ikke areal forbruges og den bærende struktur er allerede
på plads.
Trafikstøj er blevet anerkendt af WHO som en vigtig faktor, der bidrager til miljøforurening. Ud
over at forårsage irritation, det har væsentlige negative sundhedsmæssige virkninger på
befolkninger, der lever tæt på vejinfrastrukturen.
Ud over at bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser i atmosfæren, vedtagelse af
PVNB bærer en række andre positive økonomiske, sociale og miljømæssige fordele.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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PERGOLAER
Solcelle pergolaer er en alternativ måde at erstatte de materialer, der traditionelt anvendes i
byggeriet til at generere skygger.
En af de store fordele ved solceller glas BIPV Solar Innova fungerer som et filter for ultraviolet
og infrarød stråling, både sundhedsskadelige, ud over at give bygninger rene og fri energi fra
solen.
Disse faciliteter har flere aspekter:
- Hjælp øge bevidstheden om statsborgerskab overføre forpligtelsen til anvendelse og
fremme af vedvarende energi.
- Integration af vedvarende energi i byområder.
- Udnyt ubrugte områder.
- Demonstrere, at denne rationel energiudnyttelse kan gøres rentabel økonomisk.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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TAGUDHÆNG
Solar Innova tilbyder produkter og løsninger, der er tilpasset byggeriets behov, og giver
arkitekter og ingeniører mulighed for at indarbejde den solcelleinstallation i bygningens
æstetik.
BIPV fotovoltaiske paneler er en perfekt løsning til brug ved dannelsen af tagbøger, da de
udgør en række aktive teknologiske briller, der har til formål at generere elektrisk energi og
kan bruges både i nye bygninger og i renoveringer.
Disse typer af løsninger er perfekte til at forene design og funktionalitet og dermed
sammenlægge design og elektrisk installation. Takfladerne er omdannet takket være
panelerne til integrerede elementer i bygningens elektriske installation.
Anvendelsen af BIPV-paneler i dannelsen af taggrunde gør det ikke kun muligt at opnå den
ønskede virkning med glasset, men samtidig udføres en solstyring og en elektrisk produktion.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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GULV
Ved fotovoltaisk gulv kommer bæredygtighed og arkitektur sammen for at skabe unikke rum,
hvor vi kan generere fri elektricitet uden at ofre det nyttige rum, det rummer.
Mulighederne for integration multipliceres ved at kunne tilpasse dette produkt med en lang
række farver, teksturer og endda muligheden for at belyse det med LED-lys med den energi
der genereres af den.
Den fotovoltaiske etage er passabel og skridsikker, opfylder de anti-slip-regler, understøtter
400 kg i punktlastest og giver en effektivitet svarende til de øvrige konstruktive løsninger.
Den fotovoltaiske etage er meget attraktiv, kan integreres i ethvert projekt uden at ofre design
eller æstetik, samtidig med at passive elementer (undgå CO2-emissioner) med aktive
elementer (kraftproduktion) reduceres betydeligt bygningens indvirkning på miljøet.
Solar Innova's løsninger er multifunktionelle, da de kombinerer aktive og passive egenskaber,
hvilket giver mange fordele til de bygninger, der indbygger dem.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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FORTOV
Ved fotovoltaisk gulv kommer bæredygtighed og arkitektur sammen for at skabe unikke rum,
hvor vi kan generere fri elektricitet uden at ofre det nyttige rum, det rummer.
Integrationsmulighederne multipliceres ved at kunne tilpasse dette produkt med en lang række
farver og teksturer.
Den fotovoltaiske etage er passabel og skridsikker, opfylder de anti-slip-regler, understøtter
400 kg i punktlastest og giver en effektivitet svarende til de øvrige konstruktive løsninger.
Den fotovoltaiske etage er meget attraktiv, kan integreres i ethvert projekt uden at ofre design
eller æstetik, samtidig med at passive elementer (undgå CO2-emissioner) med aktive
elementer (kraftproduktion) reduceres betydeligt bygningens indvirkning på miljøet.
Solar Innova's løsninger er multifunktionelle, da de kombinerer aktive og passive egenskaber,
hvilket giver mange fordele til de bygninger, der inkorporerer dem.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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KVALITETSGARANTIER
Solar Innova produkterne er lavet med de højeste kvalitetskomponenter og den nyeste teknologi takket være det
fremragende fabriksudstyr og kontrol af hele fremstillingsprocessen. Derudover tilbyder vores produkter
fremragende design og finish.
Solar Innova har en bred vifte af solcellepaneler, der dækker alle markedets behov, både fodring som isolerede
faciliteter. Udover at tilbyde paneler, der udvikler, producerer og markedsfører, giver vi dig og din virksomhed
mulighed for at rådgive dig om alt, hvad du måtte kræve, gennem vores tekniske afdeling.
Effektiviteten og ekspertisen i alle vores fremstillingsprocesser er den vigtigste garanti, der sikrer de højeste
kvalitets solcelle moduler Innova.
Vores produktionsfabrik (certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001) opfylder strenge
kvalitetskrav, som vores organisation har fastsat: fuldt tilsyn i hver enkelt fase af produktionsprocessen.

CE eller European Conformity er et europæisk mærke til bestemte grupper af tjenester eller industriprodukter. Det
er baseret på direktiv 93/68/EF, 2002/95/EF, 2004/108/EF og 2006/95/EF. Det blev oprettet af Det Europæiske
Fællesskab og vidnesbyrd fra fabrikanten om, at produktet opfylder de mindstekrav og den tekniske sikkerhed i Den
Europæiske Unions medlemsstater.

Alle vores paneler er fremstillet under streng kvalitetskontrol og klassificering. Certifikater IEC 61215 og IEC 61730
og karakteriseringsrapporter lavet i testlaboratorier baseret på disse standarder, attesterer, at alle vores paneler
med succes overfører de test, der har været og er egnede til brug i enhver form for installation.

Certifikatet MCS (The Microgeneration Certification Scheme) er et system af EN45011, der certificerer Solar Innova
PV modulerne til brug i fotovoltaiske systemer i Storbritannien.
MCS er et sæt internationalt anerkendt kvalitetssikring, der demonstrerer kvaliteten og pålideligheden af produkter
certificeret til krævende standarder.
MCS certifikatet involverer evaluering af produkter, fremstillingsprocesser, materialer, procedurer og
personaletræning. Det er også et krav at markedsføre fotovoltaisk marked i Det Forenede Kongerige inden for
rammerne af den offentlige finansiel støtte.
Standard UL 1703 refererer til fotovoltaiske paneler, der opfylder National Electrical Code (NEC) og National Fire
Prevention Association (NFPA) i USA.
Det amerikanske National Standards Institute ANSI/UL 1703 dækker nordamerikanske krav til design og test af PVmoduler på vurderingen af den sikre elektriske og mekaniske drift gennem hele deres forventede levetid. Testene
viser også, at panelernes effektivitet testes og bekræftes at nå 90% eller mere af den effekt, som producenten
angiver.
Et fotovoltaisk modul er en genanvendelig dag i dag til 80% ved en passende behandling i bevidste genvundne
råmaterialer og bidrager dermed til at spare naturressourcer.
De fleste af de materialer, der udgør et fotovoltaisk modul, kan genoprettes og genanvendes ved modulernes
afslutning, hvilket reducerer mængderne betydeligt til affald.
Solar Innova-paneler er inden for lovkravene for toksicitet baseret på TCP-test (TCP) og anses ikke for farligt affald.
Solar Innova har i sin fabrik opnået en lang række særskilte kvalitetsuafhængige standardiseringsorganer og
kontrol, der viser fortsat overensstemmelse med høje standarder for sikkerhed og kvalitet i deres produkter.
Udestående kvalitet, pålidelighed over gennemsnittet og overlegen ydeevne skelner Innova Solar modulerne. For at
dette fortsat kan fungere godt, er modulerne regelmæssigt en række grundige tests og forsøg, ikke kun i F & U- og
fabrikskvaliteten, men også gennem uafhængige certificeringsinstitutter.
I Solar Innova bidrager produktionseffektivitet og højeste kvalitet afgørende til den høje grad af international
konkurrenceevne.
Produktionsfejl: 12 år
Ydeevne:
Minimal nominel effekt (%/år)
90% efter 10 år,
80% efter 25 år.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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Produktion af højkvalitets PV-moduler kræver meget præcision ved valg af alle materialer individuelt. Vores
engagement i præcision går ud over fremstillingen lige igennem for at levere produkterne til vores kunder. Vi
tilbyder al viden om vores produkter til distributører, teknikere og installatører, som vi har et tæt samarbejde om
for langsigtet bæredygtig vækst. Alle vores produkter fremstilles på vores egne produktionsfaciliteter og er
underlagt de højeste kvalitetsstandarder. I vores eget laboratorium testes moduler for at sikre overholdelse af alle
internationale standarder og for at sikre stabil kvalitet og ydeevne for vores produkter.
Den strengeste kvalitetsstyring anvendes i hele produktionssekvensen til en visuel, mikro-optisk, mekanisk og
elektrisk afsluttende inspektion, der kontinuerligt sikrer den bedste kvalitet af fotovoltaiske paneler. Solar Innova
garanterer fejlfri moduludlevering og forhindrer dråber i ydelse som følge af mekanisk skade gennem korrekt
modulemballage. Alle moduler fremstilles på vores egne produktionsfaciliteter i vores hovedkvarter og leveres
derfra til vores verdensomspændende datterselskaber. Solar Innova overtager hele logistik til slutkunden og sikrer
dermed sporbarheden af modulerne. Vi overvåger produktionsprocessen og strømmen af hvert modul og sikrer høj
kvalitet på vores moduler.
Solceller konverterer direkte sollys til elektrisk strøm, og generatoren er af modulet. Kvaliteten
af celler direkte påvirker egenskaberne ved et solcelle modul er derfor essentiel silicium
sammensætning brugt.
Solar Innova-celler anvendte udelukkende højeffektive med minimal variationer i processen med
at optimere produktionens reproducerbarhed af adskillelsen af celler. Er en afgørende faktor for
kvaliteten af cellekonstanten for stabile overskud. De højmotstandsmultiplikatorer og
fyldningsfaktorer, der anvendes, tilvejebringer celler, der giver en god energikildestråling, især
lav.
Hver celle kontrolleres og klassificeres elektrisk kalibreret inden sammenkobling for at optimere
modulets adfærd.
Prismatisk hærdet glas med følgende egenskaber:
✔ Microprism overfladestruktur.
✔ Høj transmissivitet.
✔ Lav refleksivitet.
✔ Låg jern.
Vores PV-moduler er udstyret med forbindelsesbokse til solmoduler. DIN V VDE V 0126-5 bruges som en
grænseflade mellem solceller og solcelleanlæg.
Vores kasser er forseglet og er klar til elementerne med beskyttelsesgrad IP67, som giver isolering mod fugt,
uvejr, snavs og ultraviolet stråling.
Indvendige er monteret bypass-dioder for at beskytte PV-modulerne, hvis de er under skygge.

Vores PV-moduler er udstyret med stik og stik MC-T4 100% kompatible med stik og stikkontakter, der bruges til
tilslutning af elektriske systemer. Kun MC-T4-stik eller kompatible og specielle solkabler kan bruges til at forlænge
kablerne, der er tilsluttet modulet. Disse skal opfylde de elektriske krav i sammenkoblingsdesignet.

Solar Innova tilbyder sine produkter til maksimal ydelse solceller, der er sikker på et produkt af god kvalitet. I løbet
af deres levetid på 25 år eller derover, udsættes solceller for alvorlige miljøforhold. Kom hagl, sne eller varme, de
har brug for til stadigt at levere højeste præstation for at opnå maksimal fortjeneste. For at opnå dette er brugen
af komponenter af høj kvalitet afgørende. Hos Solar Innova bruger vi kun de bedste materialer og førsteklasses
vejrbestandige komponenter fra certificerede leverandører og markedsledere. På Solar Innova kontrolleres hver
leveret komponent intensivt, hvilket sikrer lang levetid og høje udbytter.
Alle Solar Innova moduler er kendetegnet ved en positiv tolerance på 0/+5 Wp af nominel effekt, hvilket garanterer
et højt energiforbrug over hele levetiden, og modstanden mod returstrømmen, hvilket minimerer materielle behov.
Sammenkobling og tid.
Denne kvalitetsstandard er implementeret af Solar Innova cellebrugsklasse "A" med høj effektivitet.

De ideelle forhold for et fotovoltaisk system er blå himmel og solskin. Desværre er det ikke de mest almindelige
forhold for solenergi. Ca. to tredjedele af den gennemsnitlige årlige stråling ligger inden for svagt lys. Svagt lys
beskriver intensiteten af stråling, der er betydeligt lavere end 1000 W/m². Selvfølgelig producerer et fotovoltaisk
system alligevel el, men det nuværende udbytte falder. Solar Innova moduler har overlegen svaghed ydeevne med
en over gennemsnittet effektivitet, der genererer dig ekstra yeild under disse forhold.
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Hver solcelle mister ydeevne, når den udsættes for solen. Solar Innova moduler er karakteriseret ved en meget lav
nedbrydning, der sikrer dig et permanent stabilt udbytte. Brugen af råmaterialer af høj kvalitet sikrer den lave
nedbrydning af vores modulers nominelle effekt, især i begyndelsen af levetiden. Af denne grund kan vi tilbyde en
25 års lineær ydelsesgaranti. I det første år garanterer Solar Innova en ydeevne på mindst 97% af den nominelle
effekt. I de følgende 24 år garanterer Solar Innova en maksimal ydelsesreduktion på 0,7% af den nominelle effekt
per år. Med denne ydeevne garanterer Solar Innova kvalitet og ydeevne fra egen produktion og giver dig sikkerhed
i din investering.
Vores moduler kræver ingen eller meget lidt vedligeholdelse på grund af sin egen konfiguration: Ingen bevægelige
dele og celler, og deres interne forbindelser er indkapslet i flere lag beskyttelsesmateriale.
Du bør foretage en generel inspektion 1 eller 2 gange om året for at sikre, at forbindelserne mellem panelerne er
stramme og fri for korrosion.
I de fleste tilfælde eliminerer virkningen af regn behovet for rengøring af modulerne, men hvis det er nødvendigt,
skal du blot bruge vand og et mildt rengøringsmiddel.
Et innovativt og miljøvenligt trin i fremstillingen har gjort det muligt for Solar Innova at ignorere al den ledning, der
normalt kræves i svejseprocessen, hvilket har reduceret ledningsindholdet i modulet væsentligt.
Resultatet er en endnu mere respekt for miljøet med det samme præstations- og pålidelighedsprodukt.
Alle disse funktioner hjælper vores moduler med at nå miljømålene for privatbrugere, virksomheder og regeringer,
der ønsker at reducere deres CO2-fodaftryk og spare på energikostnader.
Som en del af Solar Innova's engagement med miljøet, gør vi ikke blot moduler endnu mere respektfulde for
miljøet, men vi implementerer også bedste praksisoplysninger, der integrerer bæredygtighed i vores operationer.

Med en speciel elektro-luminescens test, en type røntgen, sikrer Solar Innova 100% cellekvalitet. Ved at undersøge
alle celler og færdige laminater for eventuelle interne skader elimineres mikrosprækninger, hot spots, loddefejl og
andre ufuldkommenheder, som ikke er synlige for det blotte øje.

I fotovoltaik refererer hot-spot-effekten til overophedning af et bestemt område af et solmodul, der kan resultere i
brand i ekstreme tilfælde. Solar Innova udfører en 100% test af alle celler ved at anvende en omvendt strøm.
Denne specielt udviklede og definerede procedure giver os mulighed for at identificere potentielt defekte hot-spotceller og reducere risikoen for hændelser.

Konventionelle solsystemer har i sig selv forskelle i spænding mellem systemets ramme og solceller. Disse forskelle
kan føre til uønskede lækstrømme, der reducerer cellernes kapacitet og kan medføre et tab af udbytte på 20% eller
mere. Denne effekt kaldes Potential-induced Degradation (PID). Anvendelsen af højkvalitetsindkapslingsmaterialer
og state-of-the-art planteteknologi hos Solar Innova sikrer en ensartet produktion af PID-resistente moduler.

Overskydende snedtryk er faktisk en af de vigtigste skadekategorier for solceller, sammen med stormskader og
skader på grund af tyveri, overspænding, hagl eller ild. Problemet: Især på skrånende tage er snebelastningen på
fotovoltaiske systemer ujævnt fordelt. Faktisk glider sneen ned til bunden af modulrammen, hvilket medfører
ekstreme belastninger på modulerne og monteringsdelene her. Konsekvensen: "Dette medfører en øget forekomst
af alvorlige skader, især på modulernes ramme og glasflader - og ikke kun i bjergområder, men også i flade
områder".

Alle vores fotovoltaiske moduler er blevet testet for at opfylde klasse C brandmodstand og kan monteres på tag
klasse A, som bestemt af UL Standard 1703.

For at eliminere for tidlig træthed og deformation af materialet testes vores produkter regelmæssigt for at vurdere
deres vejrbestandighed i våde og kolde forhold og ekstreme temperaturændringer.
Solar Innova pv moduler er testet for modstand mod forskellige temperaturer for at teste deres udholdenhed og
korrekt drift i temperaturområder fra -40 til + 85ºC.
Generering af elektricitet ved hjælp af solcellepaneler producerer ikke drivhusgasser direkte. Men emissioner er
forbundet med andre dele af panelets livscyklus: For eksempel fremstiller og transporterer dem.
De vigtigste komponenter i sol-PV-paneler er lavet af krystallinsk silicium. Fremstilling af disse komponenter er en
energiintensiv proces, der repræsenterer en høj procentdel af den samlede energi, der bruges til at lave solpaneler.
Det præcise kulstoffodaftryk på et bestemt solpanel afhænger af mange faktorer, herunder materialets kilde, den
afstand, de skal transporteres, og den energikilde, der anvendes af produktionsanlæggene.
CO2-fodaftryket på et solcellepanel (det gennemsnitlige niveau af drivhusgasemissioner, der er ansvarlig for hele
levetiden) er ca. 72 gram kuldioxidækvivalent pr. Kilowatt-time elektricitet produceret (gCO2e/kWh).
I Solar Innova har vi optimeret alle disse begreber for at minimere vores fodaftryk.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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INTERNATIONALE CERTIFIKATER

Alle vores PV moduler er produceret i et miljø ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Alle vores PV moduler er designet, fremstillet og godkendt til brug i miljøet i Den Europæiske
Union med CE-mærkningen.

Alle vores PV moduler er designet og fremstillet i henhold til IEC/EN 61215 og opfylder de
kvalifikationskrav sikkerhedsstandarder af fotovoltaiske moduler IEC/EN 61730 Klasse A
(klasse II).

Alle vores PV moduler er designet og fremstillet i henhold til MCS 010-1.2 og MCS 005-2.3.

Alle vores PV moduler er designet og fremstillet i overensstemmelse med ANSI/UL 1703.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.
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For at opfylde disse internationale standarder er anvendt materialer af høj kvalitet og
holdbarhed. Solar Innova har desuden etableret en række streng kvalitetskontrol i alle faser af
produktionsprocessen og endelig kontrol af produktionen af alle fremstillede moduler.
- Direktiv 2006/95/EF af Europa-Parlamentets og Rådets, af 12. december 2006, om
harmonisering af lovene i medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til
anvendelse inden for visse spændingsgrænser.
- DS/EN 1863-1, Bygningsglas. Varmeforstærket sodakalksilikatglas. Del 1: Definition
og beskrivelse.
- DS/EN 1863-2, Bygningsglas. Varmeforstærket
Overensstemmelsesvurdering/produktstandard..

sodakalksilikatglas.

Del

2:

- DS/EN 12150-1, Bygningsglas. Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas. Del 1:
Definition og beskrivelse.
- DS/EN 12150-2, ”Bygningsglas. Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas. Del 2:
Overensstemmelsesvurdering/produktstandard.
- DS/EN ISO 12543-1, Bygningsglas. Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas.
Definition og beskrivelse af komponenter.
- DS/EN ISO 12543-2, Bygningsglas. Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas.
Lamineret sikkerhedsglas.
- DS/EN ISO 12543-3, Bygningsglas. Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas.
Lamineret glas.
- DS/EN ISO 12543-4, Bygningsglas. Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas.
Prøvningsmetoder til holdbarhed.
- DS/EN ISO 12543-5, Bygningsglas. Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas. Mål
og kant efterbehandling.
- DS/EN ISO 12543-6, Bygningsglas. Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas.
Udseende.
- DS/EN 12600, Bygningsglas. Pendulprøvning. Slagprøvningsmetode for planglas.
Denne europæiske standard specificerer en pendulprøvningsmetode for enkeltlagsruder af
planglas til brug i bygninger. Prøvningen har til hensigt at klassificere produkter af planglas i
tre principielle klasser i forhold til deres ydeevne forbindelse med stød og brudform.
Standarden specificerer hverken krav til anvendelse eller holdbarhed.
- EN 14449, Bygningsglas. Lamineret
Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard.

glas

og

lamineret

sikkerhedsglas.

- EN 50380, Blad og navneskilt information til solcellemoduler Angiver datablad og
navneskilt information til ikke-koncentrere fotovoltaiske moduler.
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GENBRUG
Solar Innova, fortsatte med sit program for løbende forbedringer og effektivitet i forhold til
kvalitet og miljø er involveret i genbrug af fotovoltaiske moduler.
Solar Innova og går et skridt videre i deres bevidsthed om miljøspørgsmål, hvilket giver dit
produkt en sæl, som gør det dobbelt grønne og giver kunderne en holdbar løsning for de
moduler, der har nået slutningen af sin levetid.
Målet er indsamling og genanvendelse af fotovoltaiske moduler ved slutningen af sit liv
installeret i EU og EFTA-landene.
Fra Solar Innova leverer ren, vedvarende energi gennem den mest magtfulde naturressource,
solen, men ønsker at lukke cirklen og giver gennem genbrug af moduler, et rent ud det
endelige bestemmelsessted for dets moduler.
De fotovoltaiske moduler indeholder materialer, der kan genvindes og genbruges, enten nye
PV moduler eller andre nye produkter. Genvinding af industrielle processer eksisterer for både
tyndfilm og silicium til moduler. Materialer, såsom glas, aluminium, og en række af
halvledermaterialer, er værdifulde, når udvundet.
Solar Innova moduler har en levetid på 25 år, kræver minimal vedligeholdelse og er en lav
CO2 til atmosfæren sammen, når den tid kommer for dem at blive kasseret vil blive indsamlet
til genanvendelse.
Genbrug ikke kun til gavn for miljøet ved at reducere mængden af affald, men også hjælper
med at reducere mængden af energi, der kræves for at levere råvarer og dermed
omkostninger og miljømæssige virkninger af produktionen af solcellemoduler.

De specifikationer og tekniske data kan blive genstand for eventuelle ændringer uden varsel.

49/52

TJENESTER

Solar Innova udgøres af et team af højt kvalificerede og specialiserede i engagement
vedvarende energi til at gennemføre ren energi for at muliggøre en bæredygtig vækst og en
bedre fremtid for alle, ikke at forglemme den rimeligt afkast af sine investorer og kunder
Den største fordel, at rapportere Solar Innova tjenester kommer fra dens faglige og
specialiserede ledelse, som gør det muligt at opnå højere og mere sikre afkast, reducere risici,
optimere og effektivisere processer og frem for alt, undgå besvær og bekymringer til deres
kunder. Har den samme fordel, enhver virksomhed eller person med en lille investering, vil du
have adgang til investeringer i vedvarende energi, uudtømmelig og ren.
Solar Innova, født med firmaet formål at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.
Energibesparelser er den første måde at bekæmpe de forandringer, der sker på vores planet
Alternativ energi, nu fuldt konsolideret som en levedygtig måde at bevare miljøet, er den
eneste løsning for at eliminere forurening og CO2.
Verden har brug for systemer baseret på solenergi med forbedret kvalitet og effektivitet. Dette
er det endelige svar til et paradigmeskift renere energi, bæredygtig og økonomisk.
Udover at tænke over, hvordan man producerer ren energi, må vi lære at gøre rationel
energiudnyttelse som en prioritet.
Fuld kundetilfredshed er vores forpligtelse, og han helliget et hundrede procent af vores tid og
kræfter. Vi overvåger daglig ydeevne og kvalitet i produkter og tjenester.
Vi har en streng intern kvalitetskontrol for at tilbyde kunden den bedste service.
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PARTNERE

Vi ønsker at sikre, at din soloplevelse er helt tilfredsstillende. Derfor har vi valgt et netværk af
højt kvalificerede distributører og installatører over hele verden. Vores officielle installatører vil
levere et professionelt installationsjob og en kundeservice på højeste niveau.
I overensstemmelse med vores forpligtelse til at fremme eksisterende kvalitetskrav har vi
udarbejdet et kvalitetsbrev til distributører og installatører, der definerer en række standarder,
der tager sigte på at garantere den bedste service til kunder, der vælger Solar Innovaprodukter. Efter at have underskrevet vores kvalitetsforpligtelsesbrev, deler de officielle
distributører og installatører samme kvalitetssyn som vi gør, og påtager sig ansvaret for at
give deres kunder den bedste professionelle service.
Vores officielle distributører og installatører er gået et skridt videre og formaliserer deres
engagement ved at underskrive forpligtelsen om at overføre Solar Innova Quality. Når du har
solvarmeinstallationer installeret af en officiel installatør, kan du nyde fordelene ved en
solinstallation med maksimal ro i sindet.
Vi ønsker, at solenergi skal anerkendes som et glimrende valg til at generere elektricitet, og vi
mener, at tilfredsheden hos hver enkelt af vores kunder er den bedste måde at nå dette mål
på.
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INTERNATIONALE KONTORER

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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