looking for the future

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
φωτοβολταϊκά πάνελ

ΕΤΑΙΡΕΊΑ

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

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

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία σε µια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, για να διασφαλιστεί η
βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι η δοµή στήριξης, που είναι επιφορτισµένες
µε την υποστήριξη των ηλιακών συλλεκτών, παρέχοντας την πιο κατάλληλη κλίση για τις
ενότητες λάβουν το υψηλότερο ποσό της ακτινοβολίας κατά µήκος έτους.
Οι δοµές Solar Innova έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν τις καιρικές συνθήκες. Τα υλικά που
χρησιµοποιούνται είναι γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα (UNE 37 έως 501 και 37 έως 508
πρότυπα UNE), το οποίο πληροί το ελάχιστο απαιτούµενο πάχος σύµφωνα µε το πρότυπο UNE
EN ISO 1461. Το υλικό που χρησιµοποιείται είναι γαλβανισµένο ή ανοξείδωτο χάλυβα και
ανταποκρίνεται στα πρότυπα MV-106.
Γαλβανισµένο επικαλύψεις είναι µεταλλουργικά συνδεδεµένο µε τη βάση χάλυβα, έτσι ώστε να
έχουν άριστη πρόσφυση. Για να αποτελείται από αρκετές ακόµη πιο δύσκολο από χάλυβα, και
ένα εξωτερικό στρώµα από µαλακότερα στρώµατα κράµα ψευδαργύρου ψευδαργύρου-σιδήρου,
σχηµατίζουν ένα πολύ ανθεκτικό σε κρούση και το σύστηµα τριβή.
Το τεχνικό τµήµα Solar Innova σχεδιάζει το είδος της δοµής που ταιριάζει απόλυτα τις ιδιαίτερες
ανάγκες του κάθε πελάτη. Solar Innova έχει ένα ευρύ φάσµα των τυποποιηµένων δοµών.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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οροφή - επικλινές - βίδα – SI-ESF-S-CIT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
√ Τόπος εγκατάστασης: επικλινή στέγη
√ Ύψος: ανάλογα µε τη σειρά
√ Πλαίσιο της ενότητας: ανάλογα µε τη σειρά
√ Μέγιστο φορτίο ανέµου: 150 km/h
√ Μέγιστο φορτίο χιονιού: 1,4 kN/m2
√ Είδος µονάδας: µε κορνίζα ή χωρίς πλαίσιο
√ Ενότητα Προσανατολισµός: οριζόντια ή κάθετη
√ Μέγεθος µονάδας: όλα
√ Υλικό: ανάλογα µε τη σειρά
√ εγγύηση: 15 χρόνια
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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οροφή - επικλινές – TILE SAVER – SI-ESF-S-CIS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
√ Τόπος εγκατάστασης: επικλινή στέγη
√ Ύψος: ανάλογα µε τη σειρά
√ Πλαίσιο της ενότητας: ανάλογα µε τη σειρά
√ Μέγιστο φορτίο ανέµου: 150 km/h
√ Μέγιστο φορτίο χιονιού: 1,4 kN/m2
√ Είδος µονάδας: µε κορνίζα ή χωρίς πλαίσιο
√ Ενότητα Προσανατολισµός: οριζόντια ή κάθετη
√ Μέγεθος µονάδας: όλα
√ Υλικό: ανάλογα µε τη σειρά
√ εγγύηση: 15 χρόνια
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

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

των
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οροφή - διαµέρισµα– έρµα– SI-ESF-S-CPL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Τόπος εγκατάστασης: επικλινή στέγη
Ύψος: ανάλογα µε τη σειρά
Πλαίσιο της ενότητας: ανάλογα µε τη σειρά
Μέγιστο φορτίο ανέµου: 150 km/h
Μέγιστο φορτίο χιονιού: 1,4 kN/m2
Είδος µονάδας: µε κορνίζα ή χωρίς πλαίσιο
Ενότητα Προσανατολισµός: οριζόντια ή κάθετη
Μέγεθος µονάδας: όλα
Υλικό: ανάλογα µε τη σειρά
εγγύηση: 15 χρόνια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

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

των
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οροφή - διαµέρισµα – αντιανεµική – SI-ESF-S-CPP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Τόπος εγκατάστασης: επικλινή στέγη
Ύψος: ανάλογα µε τη σειρά
Πλαίσιο της ενότητας: ανάλογα µε τη σειρά
Μέγιστο φορτίο ανέµου: 130 km/h
Μέγιστο φορτίο χιονιού: 1 kN/m2
Είδος µονάδα: µε πλαίσιο
Προσανατολισµός Ενότητα: οριζόντια
Μέγεθος µονάδας: όλα
Υλικό: κράµα αλουµινίου
εγγύηση: 15 χρόνια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

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

των
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οροφή - διαµέρισµα – τριγωνικός – SI-ESF-S-CPT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Τόπος εγκατάστασης: επικλινή στέγη
Ύψος: ανάλογα µε τη σειρά
Πλαίσιο της ενότητας: ανάλογα µε τη σειρά
Μέγιστο φορτίο ανέµου: 130 km/h
Μέγιστο φορτίο χιονιού: 1 kN/m2
Είδος µονάδα: µε πλαίσιο
Προσανατολισµός Ενότητα: οριζόντια
Μέγεθος µονάδας: όλα
Υλικό: κράµα αλουµινίου
εγγύηση: 15 χρόνια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

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

των
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έδαφος- ένα σωρός – ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ - SI-ESF-S-SM1V
Μία δοµή πόλο για εγκατάσταση στο έδαφος µέσω της άµεσης καρφωµένα του πόλο,
σχεδιασµένο για να φιλοξενήσει µια σειρές του προτύπου πάνελ, κατακόρυφος σειρά..

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- ένα σωρός – ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ - SI-ESF-S-SM1V
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά (µία σειρές
πάνελ), ακόµη και µε τη συναρµολογηµένη δοµή.
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται.
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία εγκατάστασης λόγω του απλότητας εξαρτηµάτων και συνδέσεών του.
√ Συστήµατα τέλειο προσαρµοστικότητα στην τοπογραφία της γης.
√ Δεν χρειάζεται ίδρυµα ή οποιοδήποτε τύπο των έργων πολιτικού µηχανικού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

των

ΕΓΓΥΗΣΗ
κατασκευαστικά ελαττώµατα: 15 χρόνια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- ένα σωρός - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - SI-ESF-S-SM2H
Δοµή Ένας πόλος για την άµεση εγκατάσταση πεδίο πόλο εµβολισµό, σχεδιασµένο για να
φιλοξενήσει δύο σειρές του προτύπου πάνελ, τοποθετούνται οριζόντια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- ένα σωρός - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - SI-ESF-S-SM2H
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά (Δύο σειρές
των πάνελ), ακόµη και µε τη συναρµολογηµένη δοµή.
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται.
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία εγκατάστασης λόγω του απλότητας εξαρτηµάτων και συνδέσεών του.
√ Συστήµατα τέλειο προσαρµοστικότητα στην τοπογραφία της γης.
√ Δεν χρειάζεται ίδρυµα ή οποιοδήποτε τύπο των έργων πολιτικού µηχανικού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας..

των

ΕΓΓΥΗΣΗ
κατασκευαστικά ελαττώµατα: 15 χρόνια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- ένα σωρός – ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ - SI-ESF-S-SM2V
Ένα κοντάρι δοµή για εγκατάσταση µε άµεση οδήγηση των πόλων τοµέα, έχουν σχεδιαστεί για
να φιλοξενήσει δύο σειρές τυποποιηµένων πινάκων, τοποθετείται κάθετα.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- ένα σωρός – ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ - SI-ESF-S-SM2V
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Βάρος: 63 τόνους / MW.
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά (Δύο σειρές
των πάνελ), ακόµη και µε τη συναρµολογηµένη δοµή.
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται.
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία εγκατάστασης λόγω του απλότητας εξαρτηµάτων και συνδέσεών του.
√ Συστήµατα τέλειο προσαρµοστικότητα στην τοπογραφία της γης.
√ Δεν χρειάζεται ίδρυµα ή οποιοδήποτε τύπο των έργων πολιτικού µηχανικού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας..

των

ΕΓΓΥΗΣΗ
κατασκευαστικά ελαττώµατα: 15 χρόνια.

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

14/32

έδαφος- ένα σωρός - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - SI-ESF-S-SM3H
Δοµή Ένας πόλος για την άµεση εγκατάσταση πεδίο πόλο εµβολισµό, σχεδιασµένο για να
φιλοξενήσει τρεις σειρές του προτύπου πάνελ, τοποθετούνται οριζόντια..

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- ένα σωρός - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - SI-ESF-S-SM3H
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά (Τρεις σειρές
πάνελ), ακόµη και µε τη συναρµολογηµένη δοµή.
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται.
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία εγκατάστασης λόγω του απλότητας εξαρτηµάτων και συνδέσεών του.
√ Συστήµατα τέλειο προσαρµοστικότητα στην τοπογραφία της γης.
√ Δεν χρειάζεται ίδρυµα ή οποιοδήποτε τύπο των έργων πολιτικού µηχανικού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας..

των

ΕΓΓΥΗΣΗ
κατασκευαστικά ελαττώµατα: 15 χρόνια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- δύο σωρούς - ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ - SI-ESF-S-SB2V
Δύο πόλοι δοµή για την εγκατάσταση στο έδαφος µέσω της άµεσης καρφωµένα των πόλων,
έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει δύο σειρές των τυποποιηµένων πινάκων, τοποθετείται σε
όρθια. θέση.

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

17/32

έδαφος- δύο σωρούς - ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ - SI-ESF-S-SB2V
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Βάρος: 110 τόνοι / MW.
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά (Δύο σειρές
των πάνελ), ακόµη και µε τη συναρµολογηµένη δοµή.
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται.
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία εγκατάστασης λόγω του απλότητας εξαρτηµάτων και συνδέσεών του.
√ Συστήµατα τέλειο προσαρµοστικότητα στην τοπογραφία της γης.
√ Δεν χρειάζεται ίδρυµα ή οποιοδήποτε τύπο των έργων πολιτικού µηχανικού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας..

των

ΕΓΓΥΗΣΗ
κατασκευαστικά ελαττώµατα: 15 χρόνια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- δύο σωρούς - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - SI-ESF-S-SB3H
Δύο πόλοι δοµή για την εγκατάσταση στο έδαφος µέσω της άµεσης καρφωµένα του πόλο, µε
σκοπό να φιλοξενήσει τρεις σειρές των τυποποιηµένων πινάκων, οριζοντίως τοποθετούνται.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- δύο σωρούς - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - SI-ESF-S-SB3H
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά (Τρεις σειρές
των πάνελ), ακόµη και µε τη συναρµολογηµένη δοµή.
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται.
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία εγκατάστασης λόγω του απλότητας εξαρτηµάτων και συνδέσεών του.
√ Συστήµατα τέλειο προσαρµοστικότητα στην τοπογραφία της γης.
√ Δεν χρειάζεται ίδρυµα ή οποιοδήποτε τύπο των έργων πολιτικού µηχανικού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας..

των

ΕΓΓΥΗΣΗ
κατασκευαστικά ελαττώµατα: 10 χρόνια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- δύο σωρούς - ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ - SI-ESF-S-SB3V
Δύο πόλοι δοµή για την εγκατάσταση στο έδαφος µέσω της άµεσης καρφωµένα του πόλο, µε
σκοπό να φιλοξενήσει τρεις σειρές των τυποποιηµένων πινάκων, τοποθετείται σε όρθια θέση..

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- δύο σωρούς - ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ - SI-ESF-S-SB3V
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά (Τρεις σειρές
των πάνελ), ακόµη και µε τη συναρµολογηµένη δοµή.
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται.
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία εγκατάστασης λόγω του απλότητας εξαρτηµάτων και συνδέσεών του.
√ Συστήµατα τέλειο προσαρµοστικότητα στην τοπογραφία της γης.
√ Δεν χρειάζεται ίδρυµα ή οποιοδήποτε τύπο των έργων πολιτικού µηχανικού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας..

των

ΕΓΓΥΗΣΗ
κατασκευαστικά ελαττώµατα: 15 χρόνια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- δύο σωρούς - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - SI-ESF-S-SB4H
Δύο πόλοι δοµή για την εγκατάσταση στο έδαφος µέσω της άµεσης καρφωµένα του πόλο, µε
σκοπό να φιλοξενήσει τέσσερα σειρές των τυποποιηµένων πινάκων, οριζοντίως τοποθετούνται.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος- δύο σωρούς - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - SI-ESF-S-SB4H
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά (τέσσερα σειρές
πάνελ), ακόµη και µε τη συναρµολογηµένη δοµή.
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται.
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία εγκατάστασης λόγω του απλότητας εξαρτηµάτων και συνδέσεών του.
√ Συστήµατα τέλειο προσαρµοστικότητα στην τοπογραφία της γης.
√ Δεν χρειάζεται ίδρυµα ή οποιοδήποτε τύπο των έργων πολιτικού µηχανικού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας..

των

ΕΓΓΥΗΣΗ
κατασκευαστικά ελαττώµατα: 15 χρόνια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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έδαφος – πλάκα– ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΟΣ – SI-ESF-S-SP2V
Δοµή που έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει δύο σειρές των τυποποιηµένων πινάκων,
τοποθετείται κατακόρυφα ή οριζόντια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
√ Τόπος εγκατάστασης: ανοικτές περιοχές
√ Ύψος: ανάλογα µε τη σειρά
√ Μέγιστο φορτίο του ανέµου: 150 km/h
√ Μέγιστο φορτίο χιονιού: 1.2 kN/m2
√ Είδος µονάδας: µε κορνίζα
√ Προσανατολισµός Ενότητα: οριζόντια ή κάθετη
√ Μέγεθος µονάδας: οποιαδήποτε

√
√
√
√
√
√

Υλικό: ανάλογα µε τη σειρά
Χρώµα: φυσικό
εγγύηση: 15 χρόνια
Βάρος: 12 πάνελ 60 κύτταρα = 135 kg
Βάρος: 12 πάνελ των 72 κυττάρων = 145 kg
φορτίου: 1x20 'FT = 1600 σύνολα

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

25/32

στέγη εισόδου –SI-ESF-S-CARPOT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Χώρος εγκατάστασης: ανοικτές περιοχές
Πλαισίου δοµοστοιχείο: ανάλογα µε την παραγγελία
Ύψος: ανάλογα µε τη σειρά
Μέγιστο φορτίο ανέµου: 150 km/h
Μέγιστο φορτίο χιονιού: 1.8 kN/m2
Τύπος δοµοστοιχείο: µε πλαίσιο
Προσανατολισµός δοµοστοιχείο: οριζόντια ή κάθετη
Μέγεθος µονάδας: όλα
Υλικό: ανάλογα µε τη σειρά
φυσικό χρώµα
Εγγύηση: 15 χρόνια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

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

των
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βάση-SI-ESF-S-POLE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Τόπος εγκατάστασης: ανοικτές περιοχές
Πλαίσιο της ενότητας: ανάλογα µε τη σειρά
Ύψος: ανάλογα µε τη σειρά
Φορτίο ανέµου: 150 km/h.
Φορτίο χιονιού: 1,8 kN/m2.
Είδος της δοµοστοιχείο: µε πλαίσιο ή χωρίς πλαίσιο είναι
Προσανατολισµό δοµοστοιχείο: κάθετη ή οριζόντια
Μέγεθος µονάδας: όλα
Υλικό: ανάλογα µε τη σειρά
φυσικό: χρώµα
Εγγύηση: 15 χρόνια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

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

των

27/32

θερµοκήπιο– SI-ESF-S-GREEN
Φωτοβολταϊκά θερµοκήπια είναι τα περιβλήµατα στα
οποία διατηρείται σταθερή θερµοκρασία, την
υγρασία και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες
για την προώθηση των γεωργικών καλλιεργειών.
Είναι πάντα βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους, όπου
λαµβάνουν µεγάλες ποσότητες άµεσο ηλιακό φως.
Τα θερµοκήπια που χρησιµοποιούνται συνήθως στη
γεωργία, έχουν ένα τµήµα τόξου και βρίσκονται
κατά µήκος Βορρά-Νότου για να µειωθεί η
υπερβολική ακτινοβολία κατά τη µέση της ηµέρας.
Το
συνολικό
αποτέλεσµα
σε
ένα
σύστηµα
καλλιέργειας χαρακτηρίζεται από ένα άριστο θερµοκρασιακό προφίλ µε τα οποία µπορεί να είναι τα
επιβλαβή κορυφές αποφεύγονται.
Τα Φωτοβολταϊκά Solar Innova θερµοκήπια υπολογίζεται και κατασκευασµένα έτσι ώστε να αντέχουν
λαµβάνοντας επίσης υπόψη το βάρος των δικών της στέγης µε φωτοβολταϊκά στοιχεία, άλλες
επιβαρύνσεις, όπως η βροχή, τον άνεµο και το χιόνι.
Οι µεταλλική δοµή Solar Innova φωτοβολταϊκά θερµοκήπια λαµβάνεται µε την επανάληψη µιας βασικής
µονάδας του οποίου οι διαστάσεις σε κάτοψη και όψη έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εγκατάσταση του
φωτοβολταϊκού συστήµατος είναι πλήρως ενσωµατωµένο στο σύνολό της. µεταλλική δοµή του είναι
ιδανική για την ενσωµάτωση των ηλιακών συλλεκτών και από αισθητικής απόψεως δεν έχουν καµία
επίπτωση στο περιβάλλον.
Οι λόγοι για την εγκατάσταση ενός ηλιακού θερµοκηπίου είναι:
√ αισθητική αξία
√ την πλήρη ένταξη
√ βελτίωση της φυτικής παραγωγής
√ πώληση της καθαρής ενέργειας
√ µείωση των εκποµπών CO2 µεταξύ άλλων.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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θερµοκήπιο– SI-ESF-S-GREEN
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
√ Οι δοµές προσαρµόζονται στις διαφορετικές διαστάσεις των πάνελ στην αγορά.
√ Η ποιότητα του χάλυβα σε όλα τα στοιχεία αυτών
235/275/355JR,σύµφωνα µε την EN 10027-1:2006 και CR 10260.

των

δοµών

είναι

S-

√ Στοιχεία µπορούν να παρέχονται µε άλλες ιδιότητες και τελειώνει ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του πελάτη και µε βάση το UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία και στερεώσεις είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε την
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Τα στοιχεία που έχουν ένα ανθεκτικό γαλβανισµένο, όπως ορίζεται στο UNE-EN ISO
14713:2011, ανάλογα µε το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται
√ Σε αυτές τις δοµές οι συνδέσεις µεταξύ όλων των στοιχείων βιδωµένη, δεν συγκολλούνται
υπάρχουσα πριν ή µετά από τη διαδικασία φινιρίσµατος.
√ Συµπεριλαµβανοµένων όλων το υλικό και συνδετήρων από. Το υλισµικό είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ποιότητας Α2, µετρικό M8-M10-M12-M16.
√ Ευκολία και ταχύτητα συναρµολόγησης, λόγω της απλότητας εξαρτήµατα και οι συνδέσεις
τους, διότι δεν απαιτείται συγκόλληση στο χώρο του ξενοδοχείου.
√ Τα κλειστά κατασκευάσµατα µπορούν να είναι εύκαµπτο (πλαστική ταινία) ή άκαµπτο (PVC,
πολυανθρακικό, κλπ).
√ Όλα τα µοντέλα µπορούν να ενσωµατώσουν ένα σύστηµα εξαερισµού επί του καταστρώµατος.
CERTIFICADOS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής µας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
κατευθυντήριων γραµµών:
√ ISO 9001:2008, από την άποψη των Συστηµάτων Ποιότητας και Επιχειρηµατικής.
√ ISO 14001:2004, στο βαθµό που τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
√ OHSAS 18001:2007, σχετικά µε Συστήµατα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

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

Solar Innova γίνεται από µια οµάδα υψηλά καταρτισµένων και εξειδικευµένων σε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που έχει δεσµευτεί για την εφαρµογή της καθαρής ενέργειας για
να καταστεί δυνατή η βιώσιµη ανάπτυξη και µια πιο ισορροπηµένη για όλους, χωρίς να ξεχνάµε
τη δίκαιη επιστροφή των επενδυτών επενδύσεων περιβαλλοντικής µέλλον.
Το κύριο πλεονέκτηµα που αναφέρουν Solar Innova υπηρεσίες προέρχεται από την
επαγγελµατική και εξειδικευµένη τους διαχείριση, η οποία επιτρέπει την απόκτηση υψηλότερες
και ασφαλέστερες αποδόσεις, µείωση των κινδύνων, τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισµό
των διαδικασιών και, πάνω απ 'όλα, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και τις ανησυχίες για τους
πελάτες τους. Έχοντας αυτό το πλεονέκτηµα, οποιαδήποτε εταιρεία ή άτοµο, µε µια σταθερή
πρόθεση και µια µικρή επένδυση, να έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές,
ανεξάντλητη και καθαρή ενέργεια.
Solar Innova, δηµιουργήθηκε µε την πρόθεση να συµβάλει σε ένα πιο βιώσιµο µέλλον.
Εξοικονόµηση Ενέργειας είναι ο πρώτος τρόπος για την καταπολέµηση των αλλαγών που
συµβαίνουν στον πλανήτη µας. Ο, τώρα ενοποιούνται πλήρως ως βιώσιµος τρόπος για την
προστασία του περιβάλλοντος, εναλλακτικές µορφές ενέργειας είναι η µόνη λύση για την
εξάλειψη της ρύπανσης και των εκποµπών CO2. Ο πλανήτης χρειάζεται ενέργεια υψηλής
απόδοσης µε βάση τις ανανεώσιµες πηγές, συµβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας των
συστηµάτων ζωής. Αυτός είναι ο τρόπος για την αλλαγή των πιο βιώσιµη και οικονοµικού
µοντέλου της ενέργειας.
Εκτός σκεφτόµαστε πώς να παράγουν καθαρή ενέργεια θα πρέπει επίσης να µάθουν να
κάνουν ορθολογική χρήση της ενέργειας ως προτεραιότητα.
Η ικανοποίηση του πελάτη είναι υψίστης µας δέσµευση, και θα ξοδεύουν όλο το χρόνο και
την προσπάθεια µας. ελέγχουν τακτικά την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που
παρέχονται.
Έχουµε αυστηρές εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας, προκειµένου να προσφέρει στον
πελάτη το καλύτερο του εαυτού µας.

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

30/32

ΕΜΠΟΡΟΙ

Θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι η ηλιακή εµπειρία σας είναι απόλυτα ικανοποιητική. Ως εκ
τούτου, έχουµε επιλέξει παγκόσµιο δίκτυο µε υψηλά προσόντα τους διανοµείς και τους
εγκαταστάτες. αξιωµατικοί µας εργάζονται εγκαταστάτες θα παρέχει επαγγελµατική
εγκατάσταση και εξυπηρέτηση πελατών στο υψηλότερο επίπεδο.
Σύµφωνα µε τη δέσµευσή µας για την προώθηση των απαιτήσεων των υφιστάµενων
ποιότητας, έχουµε συντάξει µια επιστολή δέσµευσης για την ποιότητα για τους διανοµείς και
τους εγκαταστάτες, η οποία ορίζει ένα σύνολο κανόνων για να εξασφαλίσει την καλύτερη
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πελάτες που επιλέγουν τα προϊόντα Solar
Innova. Μετά την υπογραφή Επιστολή µας Δέσµευση στην Ποιότητα, τους διανοµείς και τους
εγκαταστάτες επίσηµη µοιράζονται το ίδιο όραµα για την ποιότητα που έχουµε, και να αναλάβει
την ευθύνη να παρέχει στους πελάτες µε την καλύτερη επαγγελµατική εξυπηρέτηση.
διανοµείς µας και τους εγκαταστάτες αξιωµατικοί έχουν πάει ένα βήµα παραπέρα, µε την
επισηµοποίηση τη δέσµευσή του µε την υπογραφή του Χάρτη των Δέσµευση στην Ποιότητα
Solar Innova. Δεδοµένου ηλιακά προϊόντα της εγκατασταθεί από επίσηµο εγκαταστάτη, µπορείτε
να απολαύσετε τα οφέλη µιας ηλιακής εγκατάστασης µε µέγιστη ηρεµία.
Θέλουµε ηλιακή ενέργεια αναγνωρίζεται ως µια εξαιρετική επιλογή για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και πιστεύουµε ότι η ικανοποίηση του κάθε ένα από τους πελάτες µας,
είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

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

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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