Dachówka solarna FTD S 52 W. (
opatentowana w Polsce ).
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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
EKO 2007 sp. z o.o.
85-304 Bydgoszcz (miasto),
Kcyńska 15 ,
Poland
Contact person
Grazyna Kocikowska
netpb@op.pl
Phone:
www.oze.sklepna5.pl

Description of the contract
Dachówka Solarna to najnowsze osiągnięcie w zakresie paneli fotowoltaicznych i
stosowanych do tej pory technik ich montażu. Zastosowane rozwiązanie polega na
połączeniu w jednym wyrobie panela fotowoltaicznego i dachówki czyli pokrycia
dachowego - BIPV. Nowatorstwo produktu pozwala na stosowanie dachówki solarnej
zamiast, czy też w miejsce typowych najczęściej spotykanych na rynku dachówek, w
standardzie wysokości 420mm. Montaż paneli jest bardzo prosty i nie wymaga
stosowania żadnych dodatkowych systemów. Dachówkę solarną mocujemy
dokładnie tak samo jak typową dachówkę ceramiczną, za pomocą wkrętów
bezpośrednio do łat lub innych płaszczyzn skośnych. Pozwala to na stosowanie
paneli fotowoltaicznych na typowych dachach skośnych, baz konieczności
jakiegokolwiek ich specjalnego przygotowania, dotyczy to zarówno nowych dachów
jak i eksploatowanych od wielu lat. Produkt przeznaczony jest do tworzenia
domowych indywidualnych systemów zasilających, sieciowych i autonomicznych, a
także większych elektrowni na budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej
czy przemysłowych. Dachówka Solarna powinna stać się nieodłącznym elementem
tzw. domów pasywnych a także z racji wymogów czasu i ekologii, być szeroko
stosowana przez deweloperów. Nasza dachówka solarna została zaprojektowana
jako rozwiązanie i produkt ekskluzywny, dla osób ceniących czystość formy, pozwala
na zachowanie oryginalnego wizerunku i formy dachu, bez niepotrzebnych
zniekształceń, wystających elementów itd., doskonale komponuje się ze wszystkimi
rodzajami dachów, a szczególnie z dachami na budynkach o tradycyjnej formie
włącznie z obiektami zabytkowymi. Moc maks. [Pmax] 52W Napięcie nominalne [U]
9,8V Napięcie maks. (jałowe) [Uoc] 12,0V Napięcie w punkcie mocy maks. [Um] 9,8V
Prąd zwarcia [Isc] 5,55A Prąd w punkcie mocy maks. [Im] 5,30A Wymiary [mm]
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1196x420x30mm Waga 5,5kg Napięcie maksymalne 600V Złącza MC4 Długość
przewodów 0,7m Przekrój przewodów 4,0mm2 Ogniwa monokrystaliczne
Konstrukcja nośna Aluminium anodowane Sposób mocowania Bezpośrednio do łat 4szt wkętów do drewna Powierzchnia brutto 0.50m2 Powierzchnia krycia ok 0,40m2
Ilość/m2 ok 2.5 szt/m2 Powierzchnia czynna 0,40m2 Szerokośc krycia ok 1,19m
Nachylenie dachu 25-50° Rozstaw łat 29,5-34cm Kolor ramki czarny (opcja RAL)
PRODUKT POLSKI Dachówki solarne FTDS 52W produkowane są na bazie najwyższej
jakości ogniw o sprawności ok 18- 20%, w ten sposób znacznie przewyższają średnie
sprawności oferowanych powszechnie na rynku ogniw na poziomie 15-16%.
Gwarancja producenta: 3 lata Gwarancja wydajności ogniw: 10 lat 90%, 25 lat 80%

Purchasers from abroad
Niemcy

CPV
Solar panels
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Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
05.06.2017
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Valid from
05.01.2017

Industries
Ochrona środowiska
Energia i surowce odnawialne

The minimum value of the contract
137.00

Currency
EUR

Purchasers from abroad
YES
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