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Denna serie av CIGS solpaneler finns i 3 format med mellan 100W och 360W effekt
Panelerna har 100-120W ur den minsta panelen och 215-240W ur den mellan stora 
och en största med hela 335-360W uteffekt. Skillnaden är dimensionerna på 
panelerna.
CIGS panelerna har brett optiskt spektra och samlar in energi när de kristallina ej 
fungerar. Dåliga väderdagar ger dessa paneler klart mer energi är de vanliga 
kristallina panelerna som för mest vanliga i Sverige. Dessa ger sett över året klart 
mer energi i KWH är motsvarande andra paneler. Ca 10% mer kan vara ett bra 
typvärde. De sämsta dagarna kan de vara 30% bättre.

Features of CIGS solar panels.

* PID fri LID fri funktion
* Inga problem med mickro sprickor då de har en aluminiumram
* Bästa temperatur koefficienten vid varmt väder ( bra vid takmontage)
* Bra känslighet upp i nära IR området där kisel teknik ej fungerar
* Inga lödskarvar inne i panelen mellan en massa wafers
* Inga glint och glare problem
* Låga problem med partiell skuggning av löv mm
* Snyggare utseende tycker de flesta
* 3 storlekar från 100W till 360W 
* ROHS certifierad och EU testad på alla sätt
* Helt fri från Bly cadmium tellurium och arsenik.
* Dubblas laminerade glas och 25 års garanti
* Taiwan fabrik och ingen China fabrik
* 1000 VDC isolations spänning och 1500Volt i special 

modeller

Till höger jämförelse mellan denna CIGS panel och 
andra solpaneler vid olika intensitet från solen. Sverige 
är inte alltid soligt och här syns tydligt fördelarna med 
denna solpanel. 
Partiell skuggning är ett problem speciellt på vintern när 
solen står lågt. Här är då denna paneltyp klart bättre än 
de kristallina panelerna.
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Installation i Estland på industritak och som 
synes är solen skyddad denna dag.
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