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BIPV trend

Det europæiske PV-marked har oplevet en stærk ekspansion. Året 2019

bragte 16,7 GW nye installationer i Europa selv og opnåede en vækst på

104% sammenlignet med 2018. Prognoserne for 2020 er også

optimistiske.

 

I boligområder vil markedet drage stor fordel af EU-reglerne for passive

boliger. Kort sagt skal de nyopførte bygninger opfylde de strenge krav til

energieffektivitet. I virkeligheden er solenergi den eneste måde at

opfylde disse betingelser på. Selvom PV allerede er populær, bliver PV

standarden.

 

Som et resultat får de integrerede systemer betydning, hvilket allerede

bemærkes i lande som Holland, Schweiz, Tyskland, Sverige eller Danmark.

 

Eterbright med den avancerede tynde film er godt positioneret til at

levere de avancerede Bygning Integreret PV-produkter. Eterbright giver

en bro mellem industrierne inden for arkitektonisk design og vedvarende

energi, og flettes sammen og revolutionerer dem, så fremtiden kan være

både funktionel og smuk. Mens silicium BIPV kun er et kompromis,

repræsenterer tyndfilm-løsninger reel merværdi for arkitekterne.

 

Vores CIGS efterlader pladsen til at manøvrere med modulernes

hældningsvinkel, størrelse og farver. Udskiftningen af de traditionelle

byggematerialer er inden for rækkevidde. 

104%
Vækst på PV-markedet i

Europa

2020
Indførelse af EU-regler for

energieffektive boliger
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integreret PV i

boligområdet



CIGS
TEKNOLOGI

The crucial advantage of CIGS over silicon
technology. For most locations in Europe, 
the dimmed and scattered light is the reality
for most time of the year.

Høj ydeevne under dårlige
lysforhold

Enestående look uden kompromis tillader
den tynde film, der skal være øverst i BIPV-
segmentet.

Æstetik

Residential og BIPV installationer er sjældent
perfekt placeret. Med CIGS, skyggerne af træer,
skorstene eller andre bygninger udgør en lille
trussel mod det samlede udbytte og holdbarhed
af modulerne.

Lav skyggeeffekt

Mekaniske egenskaber, der opfylder de strenge
krav fra byggebranchen.

Mekanisk belastning

Eterbright ejer RoHS-certifikatet som et enkelt
mærke på det europæiske marked og tilbyder nul
cadmium- og blymoduler.

Ugiftigt



eSolar Tile

                

Leistung [Wp]

Leerlaufspannung [V]

Kurzschlußstrom [A]

Spannung [V]

Strom [A]

Gewicht [kg]

Modulmaß [mm]

Sne belastning [Pa]

Vindbelastning [Pa]

Brandsikkerhedsklasse

IEC61730

 

 

 

Version       

 

54

34.2

2.31

26.7

2.02

9.3

451x1272x25

2400

1600

C

 

27

34.2

1.16

26.7

1.01

4.8

451x662x25

2400

1600

C

Produkt information

25 års outputgaranti
under STC-betingelser

 27Wp

EMC, LVD, IEC, RoHS

ePower tiles
 
følg effektiviteten af
fotovoltaik er æstetisk og
funktionel som de
traditionelle tagmaterialer

 54Wp



Installation process 

Sikkerhed

Instal lat ionsproces 
Enkelhed og alsidighed

Den ultimative idé med ePower Tiles er at

erstatte den traditionelle tagdækning. For at

opnå dette, installationen skal holdes lige så

enkel. Dette er tilfældet for Eterbright-systemet.

 

På grund af de iboende egenskaber ved CIGS,
vores ePower Tiles udviser lav følsomhed
til faktorer som ufuldstændig hældningsvinkel
og tagretning eller skyggelisiko. Alsidighed
bliver afgørende under de europæiske forhold.

ePower Ti le  systemdesign 

Seriestreng

ePower tile system er
baseret på de serielle
forbindelser, derfor
adskiller logikken sig ikke
fra de grundlæggende
løsninger baseret på PV-
moduler.

Eksempel på systemledninger

Yield

Det årlige udbytte af en sådan plante ville nå
op på 4500 kWh i Nordeuropa og op til 6000
kWh i syd. Dette beløb er nok til det
gennemsnitlige husholdningsbehov.
I de kommende år vil energilagringssystemerne
og EV kun øge installationsværdien af
installationen.

Eterbright ePower Tile-systemet overholder EU's sikkerhedsstandarder,
hvilket afspejles i den krævede certificering af produktet. Systemet giver fuld
beskyttelse mod regn, vind og sne.
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