looking for the future

KATALOG
WSPORNIKI
MODUŁ FW

SPÓŁKA

Solar Innova to globalna grupa biznesowa, która działa w dziedzinie odnawialnych
źródeł energii w dziedzinie Energii Słonecznej.
Technologia odgrywa kluczową rolę dla Solar Innova.
Tworzymy produkty z zaawansowanych technologii, aby stać się bardziej konkurencyjne i
przyjazne dla środowiska i pozwala naszym klientom w celu poprawy efektywności
energetycznej ich urządzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym klientom produktów i usług wysokiej
jakości, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i zapewnić ich pełną satysfakcję w realizacji ich
projektów.
Mamy sieć dystrybucyjną w ciągłym rozwoju, w celu zapewnienia najwyższej jakości
opieki i prędkość.
Chcemy być obecni we wszystkich obszarach, gdzie rozwój alternatywnych źródeł energii
istnieją, przynoszących wartość dodaną do naszych produktów i usług, takich jak:
√
√
√
√
√
√

Doradcze
Konkurencyjność
Zrównoważony rozwój
Profesjonalizm
Jakość usług
Poświadczone przez międzynarodowo uznanych laboratoriach

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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WSPORNIKI
Jednym z najważniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej, aby zapewnić optymalne
wykorzystanie promieniowania słonecznego struktury wsparcia, za wspieranie modułów
słonecznych, zapewniając najbardziej odpowiedniego nachylenia modułów otrzyma najwyższą
ilość promieniowania wzdłuż lat.
Solar Innova konstrukcje są odporne na pogodę. Zastosowane materiały są cynkowane
ogniowo stali (Normy EN 37-501 i EN 37-508), która spotyka się z minimalnej wymaganej
grubości zgodnie z UNE EN ISO 1461. Sprzętem wykorzystywane są ocynkowane lub ze stali
nierdzewnej i spełnia standard MV-106.
Ocynkowane Powłoki metalurgicznym związany z nierdzewnej bazowej, więc mają doskonałą
przyczepność. Składa się z kilku, twardsze stali, a zewnętrzną warstwą miękkie warstwy stopu
cynkowo cynk-żelazo, tworzą one bardzo odporne na uderzenia i ścieranie systemu.
Dział techniczny Solar Innova projektuje rodzaju konstrukcji, która w pełni odpowiada
konkretnym potrzebom każdego klienta. Innova Solar posiada szeroki zakres standardowych
konstrukcji.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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DACH - POCHYLY - SRUBA - SI-ESF-S-CIT

OPIS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Miejsce montażu: Dach spadzisty
Wysokość w zależności od kolejności
Rama modułu: w zależności od kolejności
Maksymalne obciążenie wiatrem: 150 km/h
Maksymalne obciążenie śniegiem: 1,4 kN/m2
Rodzaj modułu: z ramą lub bezramowa
Moduł Orientacja: pozioma lub pionowa
Rozmiar modułu: wszystkie
Materiał: w zależności od kolejności
Gwarancje: 15 lat

CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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DACH - POCHYLY - TILE SAVER - SI-ESF-S-CIS

OPIS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Miejsce montażu: Dach spadzisty
Wysokość w zależności od kolejności
Rama modułu: w zależności od kolejności
Maksymalne obciążenie wiatrem: 150 km/h
Maksymalne obciążenie śniegiem: 1,4 kN/m2
Rodzaj modułu: z ramą lub bezramowa
Moduł Orientacja: pozioma lub pionowa
Rozmiar modułu: wszystkie
Materiał: w zależności od kolejności
Gwarancje: 15 lat

CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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DACH - PLASKI - PODSYPKA - SI-ESF-S-CPL

OPIS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Miejsce instalacji: dach płaski
Wysokość w zależności od kolejności
Rama modułu: w zależności od kolejności
Maksymalne obciążenie wiatrem: 130 km/h
Maksymalne obciążenie śniegiem: 1 kN/m2
Rodzaj modułu: z ramki
Orientacja Moduł: pionowa lub pozioma
Rozmiar modułu: wszystkie
Materiału: stop aluminium
Kolor: naturalny

CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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DACH - PLASKI - WIATROSZCZELNA - SI-ESF-S-CPP

OPIS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Miejsce instalacji: dach płaski
Wysokość w zależności od kolejności
Rama modułu: w zależności od kolejności
Maksymalne obciążenie wiatrem: 130 km/h
Maksymalne obciążenie śniegiem: 1 kN/m2
Rodzaj modułu: z ramki
Orientacja Moduł: pozioma
Rozmiar modułu: wszystkie
Materiału: stop aluminium
Kolor: naturalny

CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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DACH - PLASKI - TRÓJKATNY - SI-ESF-S-CPT

OPIS
√
√
√
√
√
√

Trzy boki System do dachów płaskich i pochyłych
Dostosowane
Optymalny kąt dla każdego z dachu
Czas instalacji zmniejszony z wstępnie złożonych elementów systemu
Wysoka elastyczność dla wszystkich modułów
Wysokiej jakości materiały

CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY - POLAK - PIONOWY- SI-ESF-S-SM1V
Jedna struktura biegunem do montażu na ziemi poprzez bezpośrednie przybity bieguna,
zaprojektowany, aby pomieścić jedną rzędy standardowych paneli, rzędu pionowy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY - POLAK - PIONOWY- SI-ESF-S-SM1V
JAKOŚĆ
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 JR, zgodnie z normą EN
10027-1: 2006 i CR 10260.
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku (jeden rząd paneli),
nawet z montowanej konstrukcji.
√ Wszystkie elementy strukturalne i mocowania są ocynkowane ogniowo w 450º C, zgodnie z
normą EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi jakości, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie EN 10326: 2007 (ex: S250GD + Z275).
√ Elementy mają wytrzymałe ocynkowanej, jak określono w normie EN ISO 14713: 2011, w
zależności od rodzaju środowiska, które są odsłonięte.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym wszystkie ograniczenia sprzętowe i elementy złączne.Sprzęt jest wysokiej jakości stali
nierdzewnej A2, metryczny M8 M10-M12-M16.
√ Łatwość instalację ze względu na prostotę jego elementów i przyłącza.
√ Systemy idealne zdolności adaptacji do topografii terenu.
√ Nie trzeba fundacji lub dowolnego typu prac budowlanych.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
GWARANCJA
Wad produkcyjnych: 15 lat.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY - POLAK – POZIOMY - SI-ESF-S-SM2H
Jeden biegun Struktura do bezpośredniego montażu biegun ubijającym pola, zaprojektowany,
aby pomieścić dwa rzędy standardowych paneli, umieszczony poziomo.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY - POLAK – POZIOMY - SI-ESF-S-SM2H
JAKOŚĆ
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 JR, zgodnie z normą EN
10027-1: 2006 i CR 10260.
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku (Dwa rzędy paneli),
nawet z montowanej konstrukcji.
√ Wszystkie elementy strukturalne i mocowania są ocynkowane ogniowo w 450º C, zgodnie z
normą EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi jakości, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie EN 10326: 2007 (ex: S250GD + Z275).
√ Elementy mają wytrzymałe ocynkowanej, jak określono w normie EN ISO 14713: 2011, w
zależności od rodzaju środowiska, które są odsłonięte.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym wszystkie ograniczenia sprzętowe i elementy złączne.Sprzęt jest wysokiej jakości stali
nierdzewnej A2, metryczny M8 M10-M12-M16.
√ Łatwość instalację ze względu na prostotę jego elementów i przyłącza.
√ Systemy idealne zdolności adaptacji do topografii terenu.
√ Nie trzeba fundacji lub dowolnego typu prac budowlanych.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
GWARANCJA
Wad produkcyjnych: 15 lat.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – POLAK - PIONOWY - SI-ESF-S-SM2V
Struktura po montażu przez bezpośredniego napędu biegunów pola, zaprojektowany, aby
pomieścić dwa rzędy standardowych paneli, umieszczone pionowo.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – POLAK - PIONOWY - SI-ESF-S-SM2V
JAKOŚĆ
√ Waga: 63 Ton/MW.
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 JR, zgodnie z normą EN
10027-1: 2006 i CR 10260.
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku (Dwa rzędy paneli),
nawet z montowanej konstrukcji.
√ Wszystkie elementy strukturalne i mocowania są ocynkowane ogniowo w 450º C, zgodnie z
normą EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi jakości, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie EN 10326: 2007 (ex: S250GD + Z275).
√ Elementy mają wytrzymałe ocynkowanej, jak określono w normie EN ISO 14713: 2011, w
zależności od rodzaju środowiska, które są odsłonięte.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym wszystkie ograniczenia sprzętowe i elementy złączne.Sprzęt jest wysokiej jakości stali
nierdzewnej A2, metryczny M8 M10-M12-M16.
√ Łatwość instalację ze względu na prostotę jego elementów i przyłącza.
√ Systemy idealne zdolności adaptacji do topografii terenu.
√ Nie trzeba fundacji lub dowolnego typu prac budowlanych.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
GWARANCJA
Wad produkcyjnych: 15 lat.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY - POLAK - POZIOMY- SI-ESF-S-SM3H
Jeden biegun struktura do bezpośredniego montażu biegun ubijającym pola, zaprojektowany,
aby pomieścić trzy rzędy standardowych paneli, umieszczony poziomo.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY - POLAK - POZIOMY- SI-ESF-S-SM3H
JAKOŚĆ
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 JR, zgodnie z normą EN
10027-1: 2006 i CR 10260.
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku (Trzy rzędy paneli), nawet
z montowanej konstrukcji.
√ Wszystkie elementy strukturalne i mocowania są ocynkowane ogniowo w 450º C, zgodnie z
normą EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi jakości, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie EN 10326: 2007 (ex: S250GD + Z275).
√ Elementy mają wytrzymałe ocynkowanej, jak określono w normie EN ISO 14713: 2011, w
zależności od rodzaju środowiska, które są odsłonięte.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym wszystkie ograniczenia sprzętowe i elementy złączne.Sprzęt jest wysokiej jakości stali
nierdzewnej A2, metryczny M8 M10-M12-M16.
√ Łatwość instalację ze względu na prostotę jego elementów i przyłącza.
√ Systemy idealne zdolności adaptacji do topografii terenu.
√ Nie trzeba fundacji lub dowolnego typu prac budowlanych.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
GWARANCJA
Wad produkcyjnych: 15 lat.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – DWA POLAK - PIONOWY - SI-ESF-S-SB2V
Dwa bieguny struktury do instalacji na ziemi poprzez bezpośrednie przybity biegunów,
zaprojektowanych z myślą o dwa rzędy standardowych paneli, ustawione w pozycji pionowej.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – DWA POLAK - PIONOWY - SI-ESF-S-SB2V
JAKOŚĆ
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 JR, zgodnie z normą EN
10027-1: 2006 i CR 10260.
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku (Dwa rzędy paneli),
nawet z montowanej konstrukcji.
√ Wszystkie elementy strukturalne i mocowania są ocynkowane ogniowo w 450º C, zgodnie z
normą EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi jakości, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie EN 10326: 2007 (ex: S250GD + Z275).
√ Elementy mają wytrzymałe ocynkowanej, jak określono w normie EN ISO 14713: 2011, w
zależności od rodzaju środowiska, które są odsłonięte.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym wszystkie ograniczenia sprzętowe i elementy złączne.Sprzęt jest wysokiej jakości stali
nierdzewnej A2, metryczny M8 M10-M12-M16.
√ Łatwość instalację ze względu na prostotę jego elementów i przyłącza.
√ Systemy idealne zdolności adaptacji do topografii terenu.
√ Nie trzeba fundacji lub dowolnego typu prac budowlanych.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
GWARANCJA
Wad produkcyjnych: 15 lat.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

18/32

ZMIELONY – DWA POLAK - POZIOMA- SI-ESF-S-SB3H
Dwa bieguny struktury do instalacji na ziemi poprzez bezpośrednie przybity bieguna, mające
pomieścić trzy rzędy standardowych paneli, umieszczono poziomo na.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – DWA POLAK - POZIOMA- SI-ESF-S-SB3H
JAKOŚĆ
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 JR, zgodnie z normą EN
10027-1: 2006 i CR 10260.
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku (Trzy rzędy paneli), nawet
z montowanej konstrukcji.
√ Wszystkie elementy strukturalne i mocowania są ocynkowane ogniowo w 450º C, zgodnie z
normą EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi jakości, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie EN 10326: 2007 (ex: S250GD + Z275).
√ Elementy mają wytrzymałe ocynkowanej, jak określono w normie EN ISO 14713: 2011, w
zależności od rodzaju środowiska, które są odsłonięte.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym wszystkie ograniczenia sprzętowe i elementy złączne.Sprzęt jest wysokiej jakości stali
nierdzewnej A2, metryczny M8 M10-M12-M16.
√ Łatwość instalację ze względu na prostotę jego elementów i przyłącza.
√ Systemy idealne zdolności adaptacji do topografii terenu.
√ Nie trzeba fundacji lub dowolnego typu prac budowlanych.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
GWARANCJA
Wad produkcyjnych: 15 lat.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – DWA POLAK - PIONOWY - SI-ESF-S-SB3V
Dwa bieguny struktury do instalacji na ziemi poprzez bezpośrednie przybity bieguna, mające
pomieścić trzy rzędy standardowych paneli, ustawione w pozycji pionowej.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – DWA POLAK - PIONOWY - SI-ESF-S-SB3V
JAKOŚĆ
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 JR, zgodnie z normą EN
10027-1: 2006 i CR 10260.
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku (Trzy rzędy paneli), nawet
z montowanej konstrukcji.
√ Wszystkie elementy strukturalne i mocowania są ocynkowane ogniowo w 450º C, zgodnie z
normą EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi jakości, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie EN 10326: 2007 (ex: S250GD + Z275).
√ Elementy mają wytrzymałe ocynkowanej, jak określono w normie EN ISO 14713: 2011, w
zależności od rodzaju środowiska, które są odsłonięte.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym wszystkie ograniczenia sprzętowe i elementy złączne.Sprzęt jest wysokiej jakości stali
nierdzewnej A2, metryczny M8 M10-M12-M16.
√ Łatwość instalację ze względu na prostotę jego elementów i przyłącza.
√ Systemy idealne zdolności adaptacji do topografii terenu.
√ Nie trzeba fundacji lub dowolnego typu prac budowlanych.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
GWARANCJA
Wad produkcyjnych: 15 lat.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – DWA POLAK - POZIOMY- SI-ESF-S-SB4H
Dwa bieguny struktury do instalacji na ziemi poprzez bezpośrednie przybity bieguna, mające
pomieścić cztery rzędy standardowych paneli, umieszczono poziomo na.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY – DWA POLAK - POZIOMY- SI-ESF-S-SB4H
JAKOŚĆ
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 JR, zgodnie z normą EN
10027-1: 2006 i CR 10260.
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku (cztery rzędy paneli),
nawet z montowanej konstrukcji.
√ Wszystkie elementy strukturalne i mocowania są ocynkowane ogniowo w 450º C, zgodnie z
normą EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi jakości, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie EN 10326: 2007 (ex: S250GD + Z275).
√ Elementy mają wytrzymałe ocynkowanej, jak określono w normie EN ISO 14713: 2011, w
zależności od rodzaju środowiska, które są odsłonięte.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym wszystkie ograniczenia sprzętowe i elementy złączne.Sprzęt jest wysokiej jakości stali
nierdzewnej A2, metryczny M8 M10-M12-M16.
√ Łatwość instalację ze względu na prostotę jego elementów i przyłącza.
√ Systemy idealne zdolności adaptacji do topografii terenu.
√ Nie trzeba fundacji lub dowolnego typu prac budowlanych.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
GWARANCJA
Wad produkcyjnych: 15 lat.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ZMIELONY - PLYTA - SI-ESF-S-SP2V
Konstrukcja przystosowana do dwóch rzędów paneli standardowych, umieszczone poziomo lub
pionowo.

OPIS
√
√
√
√
√
√

Miejsce instalacji: tereny otwarte
Rama modułu: w zależności od kolejności
Wysokość w zależności od kolejności
Maksymalne obciążenie wiatrem: 150 km/h
Maksymalne obciążenie śniegiem: 1,2 kN/m2
Rodzaj modułu: z ramą lub bezramowa

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

√
√
√
√
√

Orientacja moduł: pozioma lub pionowa
Rozmiar modułu: dowolny
Materiał: w zależności od kolejności
Kolor: naturalny
Gwarancje: 15 lat
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DUZY NAMIOT - SI-ESF-S-CARPORT

OPIS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Miejsce montażu: otwarte tereny
Rama modułu: w zależności od kolejności
Wysokość w zależności od kolejności
Obciążenie wiatrem: 150 km/h
Obciążenie śniegiem: 1,8 kN/m2
Typ modułu: z ramki
Orientacja Moduł: pozioma lub pionowa
Rozmiar modułu: wszystkie
Materiał: w zależności od kolejności
Kolor: naturalny
Gwarancje: 15 lat

CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

26/32

SLUPEK - SI-ESF-S-POLE

OPIS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Miejsce instalacji: tereny otwarte
Rama modułu: w zależności od kolejności
Wysokość w zależności od kolejności
Obciążenie wiatrem: 150 km/h
Obciążenie śniegiem: 1,8 kN/m2
Rodzaj modułu: z ramą lub bezramowa
Orientacja Moduł: pionowa lub pozioma
Rozmiar modułu: wszystkie
Materiał: w zależności od zamówienia
Color: natural

CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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SZKLAMIA – SI-ESF-S-GREEN
Szklarnie fotowoltaiczne są załączniki, w których są utrzymywane na stałym poziomie temperatury,
wilgotności i innych czynników środowiskowych w
celu promowania upraw rolnych. Są one zawsze
znajduje się w otwartych przestrzeniach, gdzie
otrzymują duże ilości promieni słonecznych.
Szklarnie, które są powszechnie stosowane w
rolnictwie, mają przekrój łuku i znajdują się
wzdłużnie północ-południe w celu zmniejszenia
nadmiernego promieniowania w środku dnia. Łączny
wynik w hodowli charakteryzuje optymalnego profilu
temperatury, w którym może być szkodliwe
wyeliminowano występowanie pików.
Szklarnie fotowoltaiczne Solar Innova są wyliczane i skonstruowane, aby wytrzymać z uwzględnieniem
także ciężar własny dachu z modułów fotowoltaicznych, innych opłat, takich jak deszcz, wiatr i śnieg.
Metalowej konstrukcji Solar Innova Szklarnie fotowoltaiczne uzyskuje się poprzez powtarzanie modułu
podstawowego, którego wymiary w planie i elewacji są zaprojektowane specjalnie do instalacji systemu
fotowoltaicznego jest w pełni zintegrowany z całością. Jego konstrukcja metalowa jest idealnym miejscem
dla integracji paneli słonecznych oraz z estetycznego punktu widzenia nie mają wpływu na otaczające
środowisko.
Powody instalacji szklarnię słonecznego są:
√ wartość estetyczna
√ pełna integracja
√ poprawa produkcji roślinnej
√ sprzedaż czystej energii
√ redukcja emisji CO2 między innymi.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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SZKLAMIA – SI-ESF-S-GREEN
JAKOŚĆ
√ Struktury są przystosowane do różnych wymiarów paneli na rynku.
√ Jakość stali we wszystkich elementach tych struktur jest S-235/275 / 355JR, zgodnie z
normą EN 10027-1: 2006 r CR 10260.
√ Elementy mogą być dostarczane z innymi cechami, a zakończy w zależności od wymagań
klienta i na podstawie UNE-EN 10326: 2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Wszystkie elementy konstrukcyjne i elementy mocujące są ocynkowane ogniowo zgodnie z
UNE-EN ISO 1461: 2010.
√ Elementy mają trwałe ocynkowanej, jak ustalono w UNE-EN ISO 14713: 2011, w zależności
od rodzaju środowiska, do którego są one narażone.
√ W tych strukturach połączenia pomiędzy wszystkimi elementami są przykręcone, nie
spawane istniejących przed lub po procesie wykańczania.
√ W tym sprzęt i łączników.Sprzęt jest wysokiej jakości stali nierdzewnej A2, metryczny M8
M10-M12-M16.
√ Łatwość i szybkość montażu ze względu na prostotę ich elementy i połączenia, ponieważ nie
wymaga spawania na miejscu.
√ Obudowy mogą być elastyczne (folia) lub sztywny (PVC, poliwęglan, itp).
√ Wszystkie modele mogą być wyposażone w system wentylacji na pokładzie.
CERTYFIKATY
Nasze zakłady produkcyjne zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Wytycznych:
√ ISO 9001:2008, System Zarządzania Jakością – Wymagania.
√ ISO 14001:2004, System Zarządzania Środowiskowego.
√ OHSAS 18001:2007, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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USŁUGI

Solar Innova wykonana przez zespół wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych
w dziedzinie energii odnawialnej, która jest zaangażowana w realizację czystej energii, aby
umożliwić zrównoważony wzrost i bardziej zrównoważone dla wszystkich, nie zapominając o
godziwy zwrot z inwestycji inwestorów przyszłego środowiska.
Główną zaletą, że usługi zgłosić Solar Innova jest ich zawodowej i specjalistycznej
zarządzania, która pozwala na uzyskanie wyższych i bezpieczniejsze zyski, zmniejszając
ryzyko, optymalizację i usprawnienie procesów, a przede wszystkim, aby uniknąć dyskomfortu
i problemów swoich klientów. Mając tę zaletę, każde przedsiębiorstwo lub osobę, z mocnym
zamiarem i małych inwestycji, mają dostęp do inwestycji w odnawialne źródła energii,
niewyczerpane i czyste.
Solar Innova, został stworzony z mocnym zamiarem przyczynienia się do bardziej
zrównoważonej przyszłości. Oszczędzanie energii jest pierwszym sposobem zwalczania zmian,
które dzieją się na naszej planecie. The, teraz w pełni konsolidowana jako trwały sposób na
rzecz ochrony środowiska, alternatywne źródła energii są jedynym rozwiązaniem dla
wyeliminowania zanieczyszczeń i CO2. Planeta potrzebuje energii odnawialnej w oparciu o
wysokiej efektywności, przyczyniając się do poprawy jakości systemów życiowych. Jest to
sposób na zmianę bardziej zrównoważonego modelu energetycznego i gospodarczego.
Poza tym myśląc o tym, jak do produkcji czystej energii, musimy też nauczyć się
racjonalnego wykorzystania energii jako priorytet.
Zadowolenie klienta jest naszym największym zaangażowanie i spędzi cały nasz czas i
wysiłek. regularnie monitoruje jakość produktów i usług.
Mamy rygorystycznych wewnętrznych kontroli jakości w celu zaoferowania klientowi
najlepsze z siebie.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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SPRZEDAWCY

Chcemy mieć pewność, że Twoje doświadczenie słoneczna jest w pełni zadowalające.
Dlatego też wybrano światową sieć wysoko wykwalifikowanych dystrybutorów i instalatorów.
Nasi funkcjonariusze pracują instalatorzy zapewni profesjonalną instalację i obsługę klienta na
najwyższym poziomie.
Zgodnie z naszym hasłem przewodnim promowania wymagania istniejącego jakości,
mamy przygotowany list zaangażowanie w jakość dla dystrybutorów i instalatorów, który
określa zbiór zasad, aby zapewnić najlepszą jakość usług dla klientów, którzy wybierają
produkty Solar Innova. Po podpisaniu nasz list zaangażowanie w jakość, dystrybutorów i
instalatorów oficjalna dzielić tę samą wizję, że jakość i wzięcia odpowiedzialności, aby
zapewnić klientom najlepszą profesjonalną obsługę.
Nasi dystrybutorzy i instalatorzy oficerowie poszły o krok dalej poprzez sformalizowanie
swoje zaangażowanie podpisując Kartę zaangażowanie w jakość Solar Innova. Biorąc pod
uwagę jego produkty solarne zainstalowane przez oficjalnego instalatora, można czerpać
korzyści z instalacji solarnej z maksymalną spokoju.
Chcemy, energia słoneczna jest uznawany za doskonały wybór dla wytwarzania energii
elektrycznej i wierzymy, że zadowolenie każdego z naszych klientów jest najlepszym sposobem
na osiągnięcie tego celu.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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BIURA ZAGRANICZNE

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

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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