
Wiata fotowoltaiczna 7,7 kWp

Moduł fotowoltaiczny BAUER BS-M6HBB-GG 385W

Przedstawiona wiata odpowiada rozmiarami dwóm miejscom parkingowym. Carport

przeznaczony jest do montażu na zewnątrz. Aluminiowa konstrukcja jest wytrzymała i

doskonale komponuje się z otoczeniem. W przyszłości w wiacie można zainstalować stację
ładowania pojazdów elektrycznych. Dach wiaty ułożony jest z modułów fotowoltaicznych, z

tego powodu nie jest to dach w 100% szczelny.

Specyfikacja wiaty fotowoltaicznej
Materiał Aluminium anodowe

Masa konstrukcji 255 kg
Wymiary gabarytowe

[mm]
SzerokośćxGłębokośćxWysokość

6700x5260x3000
Posadowienie

konstrukcji
Na stopy fundamentowe z wyprowadzonymi kotwami

Ilość paneli
fotowoltaicznych

20 sztuk paneli o wymiarach
długość: 1640-1755 mm, szerokość: <1060 mm

Kąt nachylenia 5 stopni

Zgodna z normami

PN-EN 755-9:2010, PN-EN 1999-1-1:2011, PN-EN ISO
12944-2:2001, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011, PN-EN

1090-2:2009+A1,
PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN, 1991-1-4:2008/NA:2010

Podsumowanie korzyści wiata solarna:

● Zaprojektowana dla dwóch samochodów

● Wytrzymała konstrukcja z aluminium

● Nowoczesny design

● Zaprojektowana dla 20 sztuk paneli o wymiarach długość: 1640-1755 mm, szerokość:

<1060 mm

● Kąt nachylenia 5°

● Odporna na warunki atmosferyczne, bez konieczności zabiegów zabezpieczających
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Specyfikacja instalacji fotowoltaicznej
Moc instalacji 7,7 kW

Moduł fotowoltaiczny BAUER BS-M6HBB-GG 385W

Gwarancja modułu 30 lat gwarancji produktowej
30 lat gwarancji liniowej

Falownik HPT-8000 3F Hypontech
Gwarancja falownika 12 lat pełnej gwarancji

Przewód solarny 6mm
czerwony

Helakubel 100 m

Przewód żółto-zielony
16 mm²

Helakubel 15 m

Kompletny uziom do wykonywania pionowych uziomów

Rozdzielnica
prefabrykowana

2 wejścia MPPT
Stopień ochrony IP65

Wyłącznik nadprądowy, charakterystyka B
Ogranicznik przepięć DC DEHN Combo 1200V typ 1+2

Ogranicznik przepięć AC NOARK Ex9UE2, 20 kA, 4P, 275 V
Wyłącznik różnicowoprądowy Noark Ex9L-N,

Typ  A, 40 A, 100 mA, 6 kV

Moduł Bauer Solar GmbH

Do wiaty wybrano 20 modułów firmy Bauer Solar GmbH,

model BS-M6HBB-GG o mocy 385 W. Przedstawiony moduł
zaprojektowany został z myślą o jak największej produkcji

energii elektrycznej. Technologia bifacjalna zastosowana w

module pozwala na dodatkowy uzysk energii elektrycznej

nawet do 30%, dzięki aktywnej spodniej stronie modułu.

Moduły są wykonane w konstrukcji Glass-Glass ze szkła
hartowanego. Rozwiązanie to jest niepalne, co potwierdziło
uzyskanie certyfikatu IEC w klasie pożarowej A, co poza

certyfikatem TÜV IEC 61215:2005 stanowi najbezpieczniejsze

rozwiązanie dostępne na rynku. Moduły te najszybciej

oczyszczają się ze śniegu. Bauer Solar, to niemiecka,

prowadzona rodzinnie firma, która wygrywa bezkompromisową
jakością oferowanych paneli. Ich wyroby oparte są na kilku

unikalnych technologiach: ogniwa PV wykonane z krzemu

N-type, który cechują lepsze parametry temperaturowe oraz

wspomnianej wcześniej technologii bifacjalnej. Firma Bauer

oferuje na swoje produkty 30 lat gwarancji produktowej oraz

gwarancję wydajności na poziomie minimum 87% po 30 latach

pracy!
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Podsumowanie korzyści Bauer Solar GmbH:

● 30 lat gwarancji produktowej- rzadkość na rynku paneli fotowoltaicznych

● Gwarancja wydajności- 87% po 30 latach pracy

● Dodatkowy uzysk energii elektrycznej nawet do 30%, dzięki zastosowaniu

technologii bifacjalnej

● Unikalna technologia krzemu N-Type

● Konstrukcja Glass-Glass- podwójne szkło hartowane

● Certyfikat niepalności IEC w klasie pożarowej A

● Wysoka sprawność na poziomie 20,9%

● Spełnia standard testu PID

● Odporny na warunki atmosferyczne

● Technologia ogniw DOUBLE CELL- pozwala na redukcję strat przy zacienieniu

● Dodatnia tolerancja mocy

Falownik Hypontech HPT-8000 3F

Oferowany inwerter został
zaprojektowany na podstawie najnowszych

podzespołów elektronicznych

renomowanych producentów, np. Fujitsu

czy Texas Instruments. Wybrany falownik

cechuje wyjątkowo niska awaryjność,

o czym świadczy rzadko spotykana

12-letnia gwarancja produktowa.

Hypontech jest bardzo szybkim

urządzeniem, który sprawdza się w ponad

50 krajach

na 6 kontynentach. Szeroki zakres temperatur w jakim może pracować oraz stopień
ochrony IP65 sprawiają, że jest to produkt, który sprawdzi się w każdych warunkach. Jako

jeden z nielicznych inwerterów na rynku może pochwalić się maksymalną sprawnością na

poziomie 98,6%! Dodatkowo posiada szeroki zakres napięć zasilania po stronie DC oraz

dopuszczalne krótkotrwałe obciążenie po stronie DC może wynosić nawet do 50%! Badania

Evolive Technologies pokazały, że falownik Hypontech zdecydowanie pozytywnie wyróżnia

się na rynku falowników stringowych. W tym zakresie dane katalogowe nie zawsze

przekładają się na rzeczywistą sprawność produkcji falowników. Hypontech pod tym

względem otwiera czołówkę falowników w naszym rankingu.
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Podsumowanie korzyści falownik Hypontech:

● Bardzo szybki falownik dzięki nowoczesnym podzespołom i oprogramowaniu

● Wysoka jakość, która pozwoliła oferować falowniki z podstawową gwarancją 12 lat

● Stopień ochrony IP65 umożliwia pracę na zewnątrz i w niesprzyjających warunkach

pogodowych.

● Maksymalna sprawność: 98,6%

● Szeroki zakres napięć zasilania po stronie DC

● Dwa niezależne wejścia MPPT po dwa łańcuchy na każde wejście

● Dopuszczalne krótkotrwałe przeciążenie aż do 50% po stronie DC

● Zakres temperatur otoczenia: -25 + 60 stopni C

● Bardzo cicha praca - chłodzenie pasywne
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