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Egenskaper Supreme Solar kisel tunnfilmspaneler

* Mer el i KWH mätt över hela året än andra paneler med samma Wattmärkning
* Betydligt bättre verkningsgrad i disigt och molnigt väder
* Klarar höga temperaturer bättre och helglas på baksidan och ingen plast
* Olika färger och utseenden möjliga
* MIndre känslig på installationsvinkeln relativt solen
* Halvgenomskinliga modeller som passar som fönster, tak och balkongräcken
* Vettig prisnivå och bästa life cycle funktionen
* Snygg blank yta gör att snö glider av lättare och mindre frost
* Arkitekturen snyggare och modernare på byggnader och fasader
* Modell med isolerglaskasett och panel i ett med Argongasfylning för isolering

Supreme Solar tunnfilmspaneler använder kiselteknik att generera el med bättre verkningsgrad än Mono 
och Multikristalina paneler och till en vettig kostnad. De innehåller ingen miljöfarlig Cadmium och har ingen 
baksida i känslig plast utan är en helglaspanel utan miljöfarligt innehåll. Helglas ger en bättre livslängd än 
plast-glas som de flesta panelerna har. Tunnfilm ger mer ljus vid mulet och disigt väder. Detta gör att dessa 
paneler ger 8-10% mer el i en Svensk installation än en traditionell kisel wafer baserad panel. Tunnfilm 
används i de riktigt stora anläggningarna och är en väl beprövad teknik sedan över 20 år.
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Tekniska egenskaper  Supreme Solar kiselpaneler

Effekt 130W med standardpanel  massiv blank svart yta
  90W med 20% transparens och blank grå nyans

Spänning 77 volt belastad
99 volt obelastad
Max 1000 Volt systemspänning

Ström A 14.2 A vid full effekt
1.65A kortslutningsström

Arbetstemperatur - 40 C till + 85C

Temperaturkoefficient Open circuit -0.33 %/ C
Short circuit  0.09 %/ C
Max power -0.20 %/ C
Voltage Max power -0.32 %/ C
Current Max power  0.14 % / C

Dimensioner 1414x1114x3.4 mm  för ramlös glaspanel 1 lager glas ( Ruta )
1400x1100x6.8 mm med härdat glas  ( Ruta
1400x1100x22 mm glas kaset med isolerfunktion

Anslutning 1 meter långa kablar 2.5 mm2 med MC4 standarddon

Standard godkännanden  All products are strictly designed and manufactured complying to certificate 
     of IEC 61646, 61730 and UL 1703 standard and with TUV/ UL/ CE/ ROHS/ 
     IEC/ CQC/ ISO/ SFEC/ CEC approval

Kapsling IP 65

Vikt standardpanel 18 kg + träemballage tillkommer.

Kontor med kasetter och 20% 
transmission på solanelerna. Här 
finns då isolerglas + solpanel i en 
ruta med solfilmsfunktion.
Enkelt och smidigt och riktigt 
modernt och snyggt.
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From: info@solar-motion.cn
Subject: [SPAM] Thin-Film Solar photovoltaic glass to generate electricity(BIPV)
Date: 7 Oct 2015 11:21
To: sales sales@sunnytek.se

   Dear Customer

 Can you imagine that you can generate electricity
just with glass.

Our solar photovoltaic glass that can almost replace any regular glass from building window,
rooftops, building wall and any public
 facilities to generate electricity. Our solar photovoltaic glass can make it with semi-
transparent, different color and most importantly
 we can make it tempering and Hollow for tall building window and use as wall cover. 
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