looking for the future

CATALOG
STRUCTURI
PV MODULUL

COMPANIE

Solar Innova este un grup de afaceri la nivel mondial, care își desfășoară activitatea în
domeniul energiilor regenerabile, în domeniul Energiei fotovoltaice solare.
Tehnologia joacă un rol-cheie pentru Solar Innova.
Noi dezvoltam produse cu tehnologii avansate pentru a deveni mai competitivă și mai
ecologice și permite clienților noștri să îmbunătățească eficiența energetică a instalațiilor lor,
reducând în același timp tehnologiile de impact asupra mediului.
Ne-am angajat sa oferim clientilor nostri produse si servicii de inalta calitate, pentru a
satisface așteptările dumneavoastră și pentru a asigura satisfactia lor completă în executarea
proiectelor lor.
Avem o rețea de distribuție în creștere constantă, pentru a oferi cea mai mare de ingrijire
de calitate si viteza.
Ne dorim să fim prezenți în toate domeniile în care dezvoltarea energiilor alternative
există, oferind o valoare adăugată pentru produsele și serviciile noastre, cum ar fi:
√
√
√
√
√
√

Consultanță
Competitivitate
Durabilitate
Profesionalism
Calitatea serviciului
Certificate de laboratoare recunoscute pe plan internațional

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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STURCTURI
Una dintre cele mai importante elemente ale unei instalații fotovoltaice, pentru a asigura
utilizarea optimă a radiației solare este structura de sprijin, care se ocupă de susținerea
modulelor solare, oferind înclinația cea mai potrivită pentru module primi cea mai mare
cantitate de radiații de-a lungul an.
Structuri Solar Innova sunt proiectate pentru a rezista la intemperii. Materialele folosite sunt
din oțel galvanizat prin cufundare la cald (UNE 37-501 și standardele 37-508 UNE), care
corespunde cu grosimea minimă cerută conform UNE EN ISO 1461. hardware-ul utilizat este
galvanizat sau din oțel inoxidabil și îndeplinește standardul MV-106.
acoperiri galvanizate sunt lipite la metalurgice oțelul de bază, astfel încât acestea să aibă o
aderență excelentă. Pentru a consta din mai multe oțel chiar mai greu, și un strat exterior de
mai moi straturi din aliaj de zinc de zinc-fier, ele formeaza un foarte rezistent la impact și
sistemul de abraziune.
Departamentul tehnic Solar Innova proiectează tipul de structură care se potrivește pe deplin
nevoile specifice ale fiecarui client. Innova solar are o gamă largă de structuri standard.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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ACOPERIS - INCLINATE - SURUB - SI-ESF-S-CIT

DESCRIERE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Locul de instalare: Pe acoperisurile inclinate
Inaltime: in functie de comanda
Cadrul modulului: in functie de comanda
Vant: pana la 150 km/h
Ninsoare: 1,4 kN/m2
Tipul de modul: Cu sau fara rama
Orientarea modulului: Vertical sau orizontal
Dimensiunea modulului: Oricare
Material: in functie de comanda
Garanție: 15 ani

CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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ACOPERIS - INCLINATE - TILE SAVER - SI-ESF-S-CIS

DESCRIERE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Locul de instalare: Pe acoperisurile inclinate
Inaltime: in functie de comanda
Cadrul modulului: in functie de comanda
Vant: pana la 150 km/h
Ninsoare: 1,4 kN/m2
Tipul de modul: Cu sau fara rama
Orientarea modulului: Vertical sau orizontal
Dimensiunea modulului: Oricare
Material: in functie de comanda
Garanție: 15 ani

CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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ACOPERIS - PLANE - SAVURA - SI-ESF-S-CPL

DESCRIERE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Locul de instalare: Terase
Inaltime: in functie de comanda
Cadrul modulului: in functie de comanda
Vant: pana la 150 km/h
Ninsoare: 1,4 kN/m2
Tipul de modul: Cu rama
Orientarea modulului:Vertical sau orizontal
Dimensiunea modulului: Oricare
Material: Aliaj de aluminiu
Culoarea: Naturala

CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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ACOPERIS - PLANE – REZISTENTA LA VANT - SI-ESF-S-CPP

DESCRIERE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Locul de instalare: Terase
Cadrul modulului: in functie de comanda
Inaltime: in functie de comanda
Rezistenta la Vant: 130 km/h
Ninsoare: 1 kN/m2
Tipul de modul: Cu rama
Orientarea modulului: orizontal
Dimensiunea modulului: Oricare
Material: Aliaj de aluminiu
Culoarea: Naturala

CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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ACOPERIS - PLANE - TRIUNGHIULAR - SI-ESF-S-CPT

DESCRIERE
√
√
√
√
√
√

Sistem triunghiular pentru acoperisuri plane
Triunghi cu sistem de jumatate
Unghi optim pentru orice acoperis
Timpul de montare redus cu componentele sistemului preasamblat
Grad ridicat de flexibilitate pentru toate tipurile de module
Materiale de calitate superioara

CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - MONOPOST - VERTICAL - SI-ESF-S-SM1V
Structura de monopol de instalare de conducere directa a polilor pe teren, concepute pentru a
gazdui un rand de panouri standard, plasat in pozitie verticala.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - MONOPOST - VERTICAL - SI-ESF-S-SM1V
CALITATE
√ Calitatea otelului in toate elementele componente din aceste structuri este S-235/275-JR, in
conformitate cu EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Structurile sunt adaptate la diferitele dimensiuni ale panourilor de pe piata (un singur rand
de panouri), inclusiv la structura de asamblat.
√ Toate elementele structurale si de fixare sunt galvanizate la cald 450º C, in conformitate cu
ISO 1461:2010.
√ Elementele pot fi furnzate cu alte calitati si finisaje in functe de cerintele clientului, in
conformitate cu UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu cele stabilite de EN ISO
14713:2011, in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri, conexiunile intre toate elementele sunt boltite, nu sudate nici inainte nici
dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware si elemente de fixare. Hardware-ul este A2 calitate
din otel inoxidabil, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate in instalare datorita simplitatii dintre elementele si conexiunile sale.
√ Sisteme de adaptabilitate perfecta la topografia terenului.
√ Nu necesita fundatie sau orice alt tip de lucrare civila.
CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.
GARANTIE
Defecte de fabricatie: 15 ani.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - MONOPOST - ORIZONTALE - SI-ESF-S-SM2H
Structura de monopol de instalare de conducere directa a polilor pe teren, concepute pentru a
gazdui doua randuri de panouri standard, amplasate orizontal.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - MONOPOST - ORIZONTALE - SI-ESF-S-SM2H
CALITATE
√ Calitatea otelului in toate elementele componente din aceste structuri este S-235/275-JR, in
conformitate cu EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Structurile sunt adaptate la diferitele dimensiuni ale panourilor de pe piata (doua randuri de
panouri), inclusiv la structura de asamblat.
√ Toate elementele structurale si de fixare sunt galvanizate la cald 450º C, in conformitate cu
ISO 1461:2010.
√ Elementele pot fi furnzate cu alte calitati si finisaje in functe de cerintele clientului, in
conformitate cu UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu cele stabilite de EN ISO
14713:2011, in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri, conexiunile intre toate elementele sunt boltite, nu sudate nici inainte nici
dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware si elemente de fixare. Hardware-ul este A2 calitate
din otel inoxidabil, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate in instalare datorita simplitatii dintre elementele si conexiunile sale.
√ Sisteme de adaptabilitate perfecta la topografia terenului.
√ Nu necesita fundatie sau orice alt tip de lucrare civila.
CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.
GARANTIE
Defecte de fabricatie: 15 ani.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.

12/32

SOL – MONOPOST - VERTICAL - SI-ESF-S-SM2V
Structura de monopol de instalare de conducere directa a polilor pe teren, concepute pentru a
gazdui doua randuri de panouri standard, plasat in poziție verticala.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL – MONOPOST - VERTICAL - SI-ESF-S-SM2V
CALITATE
√ Calitatea otelului in toate elementele componente din aceste structuri este S-235/275-JR, in
conformitate cu EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Structurile sunt adaptate la diferitele dimensiuni ale panourilor de pe piata (un singur rand
de panouri), inclusiv la structura de asamblat.
√ Toate elementele structurale si de fixare sunt galvanizate la cald 450º C, in conformitate cu
ISO 1461:2010.
√ Elementele pot fi furnzate cu alte calitati si finisaje in functe de cerintele clientului, in
conformitate cu UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu cele stabilite de EN ISO
14713:2011, in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri, conexiunile intre toate elementele sunt boltite, nu sudate nici inainte nici
dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware si elemente de fixare. Hardware-ul este A2 calitate
din otel inoxidabil, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate in instalare datorita simplitatii dintre elementele si conexiunile sale.
√ Sisteme de adaptabilitate perfecta la topografia terenului.
√ Nu necesita fundatie sau orice alt tip de lucrare civila.
CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.
GARANTIE
Defecte de fabricatie: 15 ani.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - MONOPOST - ORIZONTALE - SI-ESF-S-SM3H
Structura de monopol de instalare de conducere directa a polilor pe teren, concepute pentru a
se potrivi trei randuri de panouri standard, amplasate orizontal.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - MONOPOST - ORIZONTALE - SI-ESF-S-SM3H
CALITATE
√ Calitatea otelului in toate elementele componente din aceste structuri este S-235/275-JR, in
conformitate cu EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Structurile sunt adaptate la diferitele dimensiuni ale panourilor de pe piata (trei rand de
panouri), inclusiv la structura de asamblat.
√ Toate elementele structurale si de fixare sunt galvanizate la cald 450º C, in conformitate cu
ISO 1461:2010.
√ Elementele pot fi furnzate cu alte calitati si finisaje in functe de cerintele clientului, in
conformitate cu UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu cele stabilite de EN ISO
14713:2011, in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri, conexiunile intre toate elementele sunt boltite, nu sudate nici inainte nici
dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware si elemente de fixare. Hardware-ul este A2 calitate
din otel inoxidabil, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate in instalare datorita simplitatii dintre elementele si conexiunile sale.
√ Sisteme de adaptabilitate perfecta la topografia terenului.
√ Nu necesita fundatie sau orice alt tip de lucrare civila.
CERTIFICAT
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.
GARANTIE
Defecte de fabricatie: 15 ani.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - BIPOST - VERTICALE - SI-ESF-S-SB2V
Structura instalare bipost de conducere directa a polilor pe teren, concepute pentru a gazdui
două randuri de panouri standard, amplasate in pozitie verticala.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - BIPOST - VERTICALE - SI-ESF-S-SB2V
CALITATE
√ Calitatea otelului in toate elementele componente din aceste structuri este S-235/275-JR, in
conformitate cu EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Structurile sunt adaptate la diferitele dimensiuni ale panourilor de pe piata (doua randuri de
panouri), inclusiv la structura de asamblat.
√ Toate elementele structurale si de fixare sunt galvanizate la cald 450º C, in conformitate cu
ISO 1461:2010.
√ Elementele pot fi furnzate cu alte calitati si finisaje in functe de cerintele clientului, in
conformitate cu UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu cele stabilite de EN ISO
14713:2011, in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri, conexiunile intre toate elementele sunt boltite, nu sudate nici inainte nici
dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware si elemente de fixare. Hardware-ul este A2 calitate
din otel inoxidabil, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate in instalare datorita simplitatii dintre elementele si conexiunile sale.
√ Sisteme de adaptabilitate perfecta la topografia terenului.
√ Nu necesita fundatie sau orice alt tip de lucrare civila.
CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.
GARANTIE
Defecte de fabricatie: 15 ani.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.

18/32

SOL - BIPOST - ORIZONTALE - SI-ESF-S-SB3H
Structura instalare bipost de conducere directa a polilor pe teren, concepute pentru a se potrivi
trei randuri de panouri standard, amplasate orizontal.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - BIPOST - ORIZONTALE - SI-ESF-S-SB3H
CALITATE
√ Calitatea otelului in toate elementele componente din aceste structuri este S-235/275-JR, in
conformitate cu EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Structurile sunt adaptate la diferitele dimensiuni ale panourilor de pe piata (trei rand de
panouri), inclusiv la structura de asamblat.
√ Toate elementele structurale si de fixare sunt galvanizate la cald 450º C, in conformitate cu
ISO 1461:2010.
√ Elementele pot fi furnzate cu alte calitati si finisaje in functe de cerintele clientului, in
conformitate cu UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu cele stabilite de EN ISO
14713:2011, in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri, conexiunile intre toate elementele sunt boltite, nu sudate nici inainte nici
dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware si elemente de fixare. Hardware-ul este A2 calitate
din otel inoxidabil, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate in instalare datorita simplitatii dintre elementele si conexiunile sale.
√ Sisteme de adaptabilitate perfecta la topografia terenului.
√ Nu necesita fundatie sau orice alt tip de lucrare civila.
CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.
GARANTIE
Defecte de fabricatie: 15 ani.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - BIPOST - VERTICALE - SI-ESF-S-SB3V
Structura instalare bipost de conducere directa a polilor pe teren, concepute pentru a se potrivi
trei randuri de panouri standard, amplasate in pozitie verticala.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - BIPOST - VERTICALE - SI-ESF-S-SB3V
CALITATE
√ Calitatea otelului in toate elementele componente din aceste structuri este S-235/275-JR, in
conformitate cu EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Structurile sunt adaptate la diferitele dimensiuni ale panourilor de pe piata (trei rand de
panouri), inclusiv la structura de asamblat.
√ Toate elementele structurale si de fixare sunt galvanizate la cald 450º C, in conformitate cu
ISO 1461:2010.
√ Elementele pot fi furnzate cu alte calitati si finisaje in functe de cerintele clientului, in
conformitate cu UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu cele stabilite de EN ISO
14713:2011, in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri, conexiunile intre toate elementele sunt boltite, nu sudate nici inainte nici
dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware si elemente de fixare. Hardware-ul este A2 calitate
din otel inoxidabil, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate in instalare datorita simplitatii dintre elementele si conexiunile sale.
√ Sisteme de adaptabilitate perfecta la topografia terenului.
√ Nu necesita fundatie sau orice alt tip de lucrare civila.
CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.
GARANTIE
Defecte de fabricatie: 15 ani.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - BIPOST - ORIZONTALE - SI-ESF-S-SB4H
Structura instalare bipost de conducere directa a polilor pe teren, concepute pentru a gazdui
patru randuri de panouri standard, amplasate orizontal.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL - BIPOST - ORIZONTALE - SI-ESF-S-SB4H
CALITATE
√ Calitatea otelului in toate elementele componente din aceste structuri este S-235/275-JR, in
conformitate cu EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Structurile sunt adaptate la diferitele dimensiuni ale panourilor de pe piata (patru rand de
panouri), inclusiv la structura de asamblat.
√ Toate elementele structurale si de fixare sunt galvanizate la cald 450º C, in conformitate cu
ISO 1461:2010.
√ Elementele pot fi furnzate cu alte calitati si finisaje in functe de cerintele clientului, in
conformitate cu UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu cele stabilite de EN ISO
14713:2011, in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri, conexiunile intre toate elementele sunt boltite, nu sudate nici inainte nici
dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware si elemente de fixare. Hardware-ul este A2 calitate
din otel inoxidabil, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate in instalare datorita simplitatii dintre elementele si conexiunile sale.
√ Sisteme de adaptabilitate perfecta la topografia terenului.
√ Nu necesita fundatie sau orice alt tip de lucrare civila.
CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.
GARANTIE
Defecte de fabricatie: 15 ani.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SOL – PLACA BAZA - SI-ESF-S-SP2V
Structura conceput pentru a gazdui doua randuri de panouri standard, plasat in poziție
verticala.

DESCRIERE
√ Locul de instalare: zone deschise
√ Cadru al modulului: în funcție de ordinea
√ Înălțimea: în funcție de ordinea
√ Încărcare maximă a vântului: 150 km/h
√ Sarcina maximă de zăpadă: 1,2 kN/m2
√ Tip de modul: cu rama sau fara rama

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.

√
√
√
√
√

Orientarea Modulul: orizontal sau vertical
Dimensiune modul: orice
Material: în funcție de ordinea
Culoare: naturală
Garanție: 15 ani
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MARCHIZA - SI-ESF-S-CARPORT

DESCRIERE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Locul de instalare: Pe teren
Cadrul modulului: in functie de comanda
Inaltime: in functie de comanda
Vant: pana la 150 km/h
Ninsoare: 1,8 kN/m2
Tipul de modul: Cu rama
Orientarea modulului:Vertical sau orizontal
Dimensiunea modulului: Oricare
Material: In functie de comanda
Culoarea: Naturala
Garanție: 15 ani

CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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POSTAMENT UNIC - SI-ESF-S-POLE

DESCRIERE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Locul de instalare: Spatii deschise
Cadrul modulului: in functie de comanda
Inaltime: in functie de comanda
Vant: pana la150 km/h
Ninsoare: 1,8 kN/m2
Tipul de modul: Cu rama
Orientarea modulului:Vertical sau orizontal
Dimensiunea modulului: Oricare
Material: In functie de comanda
Culoarea: Naturala

CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SERE – SI-ESF-S-GREEN
Sere fotovoltaice sunt incintele în care sunt ținute temperatură constantă, umiditatea și alți factori de
mediu pentru promovarea culturilor agricole. Ele
sunt întotdeauna situate în spații deschise, în cazul
în care acestea primesc cantități mari de lumina
directă a soarelui.
Sere, care sunt frecvent utilizate în agricultură, au o
secțiune de arc și sunt amplasate longitudinal nordsud, pentru a reduce radiația excesivă în timpul
mijlocul zilei. Rezultatul general într-un sistem de
cultură se caracterizează printr-un profil de
temperatură optimă, cu care pot fi dăunătoare
vârfuri sunt evitate.
Sere fotovoltaice Solar Innova sunt calculate și construite pentru a rezista, luând în considerare, de
asemenea, greutatea acoperișului propriu cu module fotovoltaice, alte cheltuieli, cum ar fi ploaie, vânt și
zăpadă.
Structura metalică Solar Innova sere fotovoltaice se obține prin repetarea unui modul de bază ale cărui
dimensiuni în planul și relief sunt proiectate special pentru instalarea sistemului fotovoltaic este complet
integrat în ansamblu. Structura metalică este perfectă pentru integrarea panourilor solare și dintr-un
punct de vedere estetic nu au nici un impact asupra mediului înconjurător.
Motivele pentru instalarea unei sere solare sunt:
√ valoarea estetică
√ integrare completă
√ îmbunătățire a producției vegetale
√ vânzarea de energie curată
√ reducerea emisiilor de CO2, printre altele.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SERE – SI-ESF-S-GREEN
CALITATE
√ Structurile sunt adaptate la dimensiunile diferite ale panourilor de pe piaţă.
√ Calitatea de otel in toate elementele din aceste structuri este S-235/275/355JR, în
conformitate cu EN 10027-1:2006 y CR 10260.
√ Elementele pot fi furnizate cu alte calităţi şi finisaje, în funcţie de cerinţele clientului şi pe
baza UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Toate elementele structurale sunt galvanizate prin imersiune la cald in conformitate cu UNEEN ISO 1461:2010.
√ Elementele galvanizate prezinta o durabilitate conforma cu norma UNE-EN ISO 14713:2011,
dar si in functie de tipul de mediu la care sunt expuse.
√ In aceste structuri conexiunile dintre toate elementele sunt boltite, nu sudate, nici inainte
nici dupa procesul de finisare.
√ Inclusiv toate componentele hardware și elemente de fixare. Hardware-ul este de calitate
din oțel inoxidabil A2, metric M8-M10-M12-M16.
√ Facilitate si rapiditate in asamblare datorita simplitatii dintre elementele sale deoarece nu
este necesara sudura acestora.
√ Carcasele pot fi flexibile (plastic) sau rigide (pvc, policarbonat).
√ Toate modelele pot incorpora un sistem de ventilatie.
CERTIFICATE
Facilitățile noastre de producție au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului:
√ ISO 9001:2008, in ceea ce priveste sistemele de calitate.
√ ISO 14001:2004, in ceea ce priveste sistemele de management de mediu.
√ OHSAS 18001:2007, in ceea ce priveste gestionarea sistemelor de sanatate si
siguranta.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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SERVICII

Solar Innova este făcută de către o echipă de înaltă calificare și specializată în domeniul
energiei regenerabile, care se angajează în punerea în aplicare a energiei curate, pentru a
permite o creștere durabilă și o mai echilibrată pentru toți, fără a uita rentabilitatea echitabilă
a investițiilor investitorilor viitoare de mediu.
Principalul avantaj pe care raportează serviciile Solar Innova vine de la administrarea
lor profesională și de specialitate, ceea ce permite obtinerea unor randamente mai mari și mai
sigure, reducerea riscurilor, optimizarea și facilitarea proceselor și, mai presus de toate,
evitând disconfortul și preocupările clienților lor. Avand acest avantaj, orice companie sau
persoană, cu o intenție fermă și o investiție mică, au acces la investiții în domeniul energiei
regenerabile, inepuizabile și curat.
Solar Innova, a fost creat cu intenția fermă de a contribui la un viitor mai durabil. De
economisire a energiei este primul mod de a combate schimbarile care se petrec pe planeta
noastră. , Acum pe deplin consolidat ca o modalitate viabilă pentru conservarea mediului,
energiile alternative sunt singura soluție pentru eliminarea poluării și a emisiilor de CO2.
Planeta au nevoie de surse regenerabile de eficiență ridicată pe bază de energie, contribuind la
o mai bună calitate a sistemelor de viață. Aceasta este calea pentru o schimbare a modelului
energetic mai durabil și economic.
În afară de gândire cu privire la modul de a produce energie curată, trebuie să învățăm,
de asemenea, pentru a face utilizarea rațională a energiei ca o prioritate.
Satisfactia clientului este cea mai mare măsură angajamentul nostru, și el va petrece tot
timpul și efortul nostru. să monitorizeze cu regularitate calitatea produselor și a serviciilor
prestate.
Noi am riguroase controale interne de calitate, în scopul de a oferi clientului cel mai bun
din noi înșine.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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DISTRIBUITORI

Dorim să ne asigurăm că experiența dumneavoastră solară este pe deplin
satisfăcătoare. Prin urmare, am ales rețeaua mondială de distribuitori cu înaltă calificare și
instalatori. Ofițerii noștri lucrează instalatori vor oferi profesionale de instalare și servicii pentru
clienți la cel mai înalt nivel.
În conformitate cu angajamentul nostru de a promova cerințele de calitate existente,
am elaborat o scrisoare de angajament de calitate pentru distribuitori și instalatori, care
definește un set de reguli pentru a asigura cea mai bună calitate a serviciilor pentru clienții
care aleg produse Solar Innova. După ce a semnat scrisoarea noastră de angajament de
calitate, distribuitorii și instalatorii oficial împărtășesc aceeași viziune de calitate pe care noi, și
să își asume responsabilitatea de a oferi clienților cele mai bune servicii profesionale.
Distribuitorii noștri și ofițerii instalatori au mers un pas mai departe prin formalizarea
angajamentul prin semnarea Cartei de angajament de calitate Solar Innova. Având în vedere
produsele sale solare instalate de către un instalator oficial, vă puteți bucura de beneficiile unei
instalații solare cu liniște maximă.
Ne dorim ca energia solara este recunoscuta ca fiind o alegere excelenta pentru
producerea de energie electrică și noi credem că satisfacția fiecăruia dintre clienții noștri este
cel mai bun mod de a atinge acest obiectiv.

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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INTERNATIONAL BIROURILE

EUROPE
SPAIN
Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante
T: +34 965075767
F: +34 965075767
info@solarinnova.net

Specificatiile si datele tehnice pot fi modificate fara notificare.
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