HYDROIZOLACE
General SOLAR PV je vysoce výkonný hydroizolační systém využívající pásů PHOENIX SOLAR. Tyto pásy využívají jako modifikátory
amorfní poly-alfa-olefiny vysoké kvality, které jsou zárukou vynikající odolnosti proti stárnutí a mimořádné odolnosti proti vysokým teplotám
a UV záření. Systém je bezpečně připevněn ke střeše obvyklým způsobem, speciální pozornost vyžaduje rozměrová stálost systému a také jeho
odolnost proti sání větru. Podkladem je pás PHOENIX SOLAR a tepelnou izolací, pokud je vyžadována, mohou být PIR, minerální vlákno či
jiné materiály, které snášejí teplotu vyšší než 85°C. Některé materiály (např. EPS) musí být chráněny, aby odolaly vysokým teplotám, kterým
budou na střeše vystaveny.
FOTOVOLTAIKA
Fotovoltaické hydroizolační pásy General SOLAR PV využívají technologii amorfního křemíku, který je nanášen v tenkém filmu ve třech
vrstvách. Modré, zelené a červené spektrum slunečního světla je absorbováno jednotlivými vrstvami, čímž je dosaženo vyšší produkce
elektrické energie ve srovnání s tradičními rigidními systémy využívajícími mono nebo polykrystalický křemík, a to především v podmínkách
s nižší úrovní slunečního záření, difusním světlem (nepřímým slunečním zářením) nebo v podmínkách, kdy je slunce zakryto mraky, mlhou atd.
Navíc je produkce čisté energie zvyšována tím, že sluneční záření zvyšuje teplotu celého zařízení, které pak podává lepší výkon než tradiční
systémy.
Fotovoltaické články použité na General SOLAR PV jsou velmi lehké (3,5/kg na m2), nárazuvzdorné, odolné proti krupobití (nejsou
pokryté sklem, ale speciální porézní nepřilnavou samočisticí teflonovou vrstvou). Díky své flexibilitě jsou vhodné pro široké spektrum střech,
bez zvláštních požadavků na jejich orientaci, sklon, stínění, jakékoli konstrukce nebo ventilaci. Životnost článků je velmi vysoká a by-passové
integrované diody jsou v General SOLAR PV připojeny ke každému článku zvlášť, což modulům umožňuje produkovat elektřinu, i když jsou
znečištěné nebo výrazně zastíněné.

408 Wp na modul - 3 dlouhé pásy
rozměry: 5486 x 1200 x 7mm plocha: 6,58 m2

272 Wp na modul - 2 dlouhé pásy
rozměry: 5486 x 800 x 7mm - plocha: 4,39 m2

204 Wp na modul - 3 krátké pásy
rozměry: 2849 x 1200 x 7mm plocha: 3,42 m2
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Křivky I – V znázorňují
různou intenzitu ozáření

Technická specifikace STC: standardní podmínky – 1000W/m2, AM1.5, teplota článků 25°C
Technická specifikace NOTC: nominální operační teplota článků 800W/m2, AM 1.5, vítr 1m/s

Poznámka:
1. V průběhu prvních 8 – 10 týdnů provozu elektrický výstup přesahuje určené hodnoty. Produkce
elektřiny může být vyšší o 15%, operační elektrické napětí může být vyšší o 11% a provozní proud může
být vyšší o 4%.
2. Elektrické specifikace (+/-5%) jsou založeny na měření prováděných za standardních podmínek
1000W/m2, AM1.5, teplota článků 25°C po stabilizaci.
3. Aktuální výkon se může lišit až o 10% od vypočtené energie v důsledku nízké teplotní činnosti,
spektrálních a dalších souvisejících efektů. Maximální systémové „open.circuit“ napětí nepřevyšuje
600 VDC/UL.
4. Technické podmínky se mohou změnit bez oznámení.

136 Wp na modul - 2 krátké pásy
rozměry: 2849 x 800 x 7mm - plocha: 2,28 m2

Váha modulu: 7kg/m2
Zvýšená produkce energie i při vysoké pracovní teplotě a nízké
intenzitě slunečního záření (difusní světlo)
20 let záruka na výkon 80%
Výstupní kabely 560mm s konektory Multi-Contact®
Tenkovrstvé solární články "triple junction" z amorfního křemíku,
které jsou sériově zapojeny s bypassem z diod, který umožňuje
výkon i při částečném zastínění nebo poruše jednotlivého článku
UL 1000 VDC
Splňuje požadavky IEC 61646, IEC 61730
Přesná technická data viz technický list produktů

