
Vision i EasyIn. UZYSK GWARANTOWANY PRZEZ DEKADY.

MODUŁY NA POKOLENIA
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MODUŁY SZKŁO-SZKŁO OD SOLARWATT   
NIEZNISZCZALNE, WYSOKOWYDAJNE,  
OPŁACALNE.

Polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne
Niezawodność w rozsądnej cenie

Wysokowydajne oraz niezawodne – tak w skrócie można 
określić moduły polikrystaliczne od SOLARWATT. Dzięki sto-
sowaniu jedynie sprawdzonych ogniw fotowoltaicznych ofe-
rujemy najlepszy wskaźnik ceny do wydajności.

Bazując na ponad 25-letnim doświadczeniu w produkcji 
modułów fotowoltaicznych, gwarantujemy najwyższą jakość 
oraz szczególnie długą żywotność naszych produktów. 
Bezpieczeństwo dostaw prądu masz zapewnione na lata.

Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne
Wydajność i estetyka w jednym

Całkowicie czarne ogniwa fotowoltaiczne oraz czarna rama 
wykonana z anodyzowanego aluminium sprawiają, że moduły 
tworzą na dachu jednolity, atrakcyjny wizualnie obszar. Specjal-
ne antyrefleksyjne szkło zapobiega dodatkowo połyskom.

Wysokowydajne ogniwa fotowoltaiczne nie tylko wyglądają es-
tetycznie, ale również gwarantują maksymalną produkcję energii 
oraz długoterminową pewność osiąganych uzysków. Dla bardziej 
wymagających stworzyliśmy moduły serii high power - o klasie 
mocy powyżej 300 Wp. 

Co wyróżnia nasze moduły fotowoltaiczne: ogniwa 
fotowoltaiczne generujące energię elektryczną są 
chronione 2-milimetrową warstwą szkła z dwóch 
stron (z przodu i z tyłu). Obie szyby zostały ze-
spolone ze sobą podczas laminacji, aby zapewnić 
wodoszczelność i hermetyczność produktu.

W rezultacie, moduły SOLARWATT charakteryzują się 
nie tylko dłuższą żywotnością, ale również produkują 
więcej energii elektrycznej niż standardowe moduły 
PV. Twoje uzyski darmowej i ekologicznej energii 
pozostaną stabline przez dekady.



W SOLARWATT jesteśmy przekonani, 
że moduły typu szkło-szkło to przyszłość.  
 
W 1998 roku jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy na rynek moduł typu szkło-szkło.  
Obecnie, 80% dostarczanych przez nas modułów opiera się na technologii podwójnej szyby, co czyni   
SOLARWATT rynkowym liderem w tym obszarze.  
Wszystkie moduły SOLARWATT są produkowane i ulepszane w Niemczech - najwyższa jakość pod hasłem 
„Made in Germany“.
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Transparentne moduły szkło-szkło 
Na wiaty, werandy i nie tylko

Dzięki swojej transparentności (w 20 %) moduły Vision 36M 
glass mogą być wbudowane w półprzezroczyste zadaszenia             
i doskonale nadają się, aby przekształcić wiaty, tarasy czy 
balkony w elektrownie fotowoltaiczne. Nasza technologia 
szkło-szkło czyni te moduły wodoodpornymi i zapewniającymi 
stabilne uzyski energii. 

Dzięki Vision 36M glass stworzysz wyjątkowe aranżacje, które 
oprócz walorów estetycznych zapewnią Ci wymierne korzyści 
finansowe.

Moduły zintegrowane z dachem   
Twój dach źródłem Twoich dochodów

Moduły EasyIn montowane są bezpośrednio na konstruk-
cji dachowej zamiast dachówek. Podobnie jak dachówki, 
zapewniają one wieloletnią ochronę domu przed wiatrem    
i opadami. Równocześnie jednak produkują ekologiczną 
energię elektryczną z promieni słonecznych.

  
Oszczędzasz podwójnie: Z jednej strony obniżone są koszty 
samego dachu (materiały, montaż). Z drugiej strony, możesz 
na stałe zredukować rachunki za prąd nawet o 80 %.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ.  
OD LIDERA NA RYNKU PV.

MODULES

EUPD RESEARCH
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Dwie warstwy szkła (z przodu i z tyłu) w naszych 
modułach skutecznie zapobiegają przedostawaniu 
się wilgoci oraz agresywnych kwaśnych substancji. 
Zapewnia to idealną ochronę zastosowanych wy-
sokowydajnych ogniw typu PERC przed obniżeniem 
wydajności lub przedwczesnym starzeniem. Nawet 
mgła solna, amoniak lub piasek nie są w stanie 
uszkodzić wzmocnionych modułów typu szkło-szkło.

Zastosowanie szkła po obu stronach modułu mini-
malizuje także naprężenia działające na ogniwa 
fotowoltaiczne powstałe na skutek działania wiatru             
i śniegu. Zapobiega to powstawaniu pęknięć i hot-
spotów w ogniwach.

TECHNOLOGIA SZKŁO-SZKŁO. 
MODUŁY NA POKOLENIA.
Podstawowa zaleta modułów z podwójną szybą wynika z właściwości zastosowanego materiału: 
szkło się nie starzeje. Dzięki temu moduły typu szkło-szkło z łatwością przetrwają kilka pokoleń.

MODUŁY TYPU SZKŁO-SZKŁO ZAPEWNIAJĄ OPTYMALNĄ OCHRONĘ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

 Moduł SOLARWATT Vision (szkło-szkło)

Nacisk

Ściskanie

Ogniwa

Szkło

Szkło

Rozciąganie

Moduł szkło-folia

Nacisk

Folia

Ogniwa

Szkło

Ściskanie i rozciąganie

Rozciąganie

Pęknięcia

W modułach typu szkło-szkło ogniwa wyginają się  
jedynie wzdłuż neutralnej osi i nie ulegają rozciąganiu 
lub ściskaniu. Zapobiega to ich pęknięciom.

Na skutek nacisku, w modułach typu szkło-folia 
dochodzi do pęknięć ogniw co skutkuje trwałym 
obniżeniem wydajności modułu fotowoltaicznego.

Szkło przetrwa stulecia.



 SOLARWATT Vision i EasyIn       5

Moduły typu szkło-szkło nie tylko działają znacznie dłużej, lecz również produkują zdecydowanie 
więcej energii elektrycznej niż typowe moduły fotowoltaiczne w tym samym przedziale czasowym.

PROSTA KALKULACJA.
SZKŁO-SZKŁO KONTRA SZKŁO-FOLIA.

Porównując opłacalność technologii szkło-szkło 
z typowymi modułami typu szkło-folia często 
uwzględnia się jedynie relację kosztu inwestycji do 
wielkości instalacji (€ / kWp).

Istotniejszy jest jednakże stosunek kosztu inwes-
tycji do ilości energii wyprodukowanej podczas 
całego okresu użytkowania modułów (€ / kWh).

Pomimo, że moduły typu szkło-szkło są nieco 
droższe niż standardowe moduły typu szkło-
folia, ich żywotność jest mniej więcej dwukrotnie 
dłuższa, a wydajność znacznie wyższa.

Oznacza to, że podczas całego okresu inwestycji 
moduły typu szkło-szkło wygenerują dwa razy 
więcej energii elektrycznej w tej samej cenie.

Godziny

Z powodu zanieczyszczenia środowiska w modułach typu szkło-folia może dochodzić do znaczących uszkodzeń ogniw foto-
woltaicznych. Jak pokazują wyniki badania Damp Heat Test, w modułach SOLARWATT typu szkło-szkło nie odnotowano 
spadku ich mocy nawet po 4000 godzin w warunkach testowych. W przypadku modułów typu szkło-folia zaobserwowano 
z kolei spadek mocy o ponad 50 % w stosunku do wartości początkowej. 
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MODUŁ SOLARWATT TYPU SZKŁO-SZKŁO

Porównanie w badaniu DHT: 
moduł szkło-folia

Moc modułu (% wartości początkowej)

40003000200010000

MODUŁY SZKŁO-SZKŁO TO STAŁA SPRAWNOŚĆ PRZEZ DEKADY 

Badanie Damp Heat Test:  
Celem badania jest zmierzenie spadku 
mocy modułów fotowoltaicznych po co 
najmniej 1000 godzin w temperaturze 
85°C i wilgotności względnej na pozio-
mie 85 %. 

Standardowe wymogi:
Maksymalnie 5 % spadku mocy po 1000 
godzin DHT (Damp Heat Test).
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Moduły fotowoltaiczne powinny nie tylko genero-
wać ekologiczną energię elektryczną, ale również 
zanieczyszczać środowisko w najmniejszym możliwym 
stopniu. Z punktu widzenia ochrony środowiska 
nielogiczne jest, aby co 15 lat zastępować stare 
moduły fotowoltaiczne nowymi. 

Jesteśmy przekonani o jakości naszych produktów, 
dlatego dajemy 30 lat gwarancji na produkt oraz moc 
we wszystkich modułach Vision oraz EasyIn.

Gwarantujemy, że po upływie 30 lat moc naszych 
modułów będzie kształtować się na poziomie co 
najmniej 87 % ich mocy początkowej. 

Niedogodności związane z ewentualną reklamacją 
są ograniczone do absolutnego minimum. 

Jeżeli naprawa nie może odbyć się na miejscu, 
moduły zostaną zastąpione nowymi – oczywiście 
zawsze z najnowszej serii.

To wszystko bez opłat i konieczności załatwiania 
transportu - SOLARWATT zajmie się wszystkim!

Nie bez powodu nasze produkty nazywamy 
"modułami na pokolenia". Jeśli cokolwiek się
z nimi wydarzy, zajmiemy się tym w najbardziej 
komfortowy dla Ciebie sposób.

Nasze moduły fotowoltaiczne będą produkowały przyjazną środowisku energię elektryczną przez 30, 
40, a w korzystnych warunkach nawet 50 lat! To niekwestionowana korzyść zarówno dla Ciebie jak i dla 
społeczeństwa oraz naszej planety. Ale SOLARWATT nie tylko obiecuje. SOLARWATT gwarantuje.

PRZYSZŁOŚĆ TWOJEJ ENERGII?  
GWARANTOWANA PRZEZ 30 LAT.
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Uszkodzeniami wywołanymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi
Na skutek zmian klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe występują coraz częściej, a ich prze-
bieg jest coraz bardziej gwałtowny. SOLARWATT chroni Twoją instalację fotowoltaiczną przed 
uszkodzeniami wywołanymi m.in. przez powódź, burzę, wyładowania atmosferyczne.

Utratą uzysków energii
Uszkodzona instalacja fotowoltaiczna nie produkuje energii elektrycznej. Ten brak dochodu 
zostanie zrefundowany aż do momentu naprawy lub odbudowy systemu. W razie ewentualnej 
szkody masz zatem pełną ochronę.

Kradzieżą i wandalizmem
W przypadku umyślnego uszkodzenia lub kradzieży elementów bądź całej instalacji, wydatki 
poniesione na naprawę i odbudowę zostaną zwrócone. Ubezpieczenie pokrywa oczywiście 
także koszt części zamiennych.

Niedoborem wyprodukowanej energii
Powinieneś móc polegać na prognozowanych uzyskach energii. Jeśli roczny uzysk z Two-
jej instalacji fotowoltaicznej będzie niższy od przewidywanego z powodu zmniejszonego 
nasłonecznienia, ubezpieczenie pokryje także utratę tego przychodu.

Niektóre zdarzenia nie mogą być uwzględnione w gwarancji. Z tego powodu wszystkie nasze moduły 
typu szkło-szkło są objęte również darmowym ubezpieczeniem – SOLARWATT FullCoverage. Dzięki 
kompleksowemu ubezpieczeniu otrzymujesz 5-letnią ochronę przed:

SOLARWATT FULLCOVERAGE. 
BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ INWESTYCJI.

Środki naprawcze w ramach ubezpieczenia
W przypadku całkowitej szkody ubezpieczenie po-
krywa koszt nowego systemu fotowoltaicznego. Re-
fundacji podlegają także wydatki związane z pakowa-
niem, montażem i koniecznymi naprawami.

Przy szkodach częściowych pokrywane są koszty 
demontażu, zbiórki, sprzątania oraz wywozu. Do-
tyczy to także wydatków związanych z pracami 
ziemnymi, brukarstwem, murowaniem i cyzelowa-
niem, jak również zapewnieniem rusztowania. 

Cenna ochrona
5-letnie ubezpieczenie SOLARWATT FullCoverage,
o wartości 500 €, jest całkowicie bezpłatne. 

Aktywacja ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczenie FullCoverage staje się aktywne           
w momencie dokonania rejestracji na stronie inter-
netowej SOLARWATT. Aktywacji możesz dokonać 
sam lub może przeprowadzić ją Twój instalator.
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Moduły fotowoltaiczne EasyIn zastępują standardowe dachówki. Chronią Twój dom równie skutecznie, 
co typowe pokrycie dachowe, a jednocześnie produkują dla Ciebie energię elektryczną.

Brak zbędnych kosztów
Stosując system EasyIn potrzebujesz znacznie mniej 
dachówek. Oznacza to oszczędność zarówno na 
materiałach jak i kosztach pracy. 

Dzięki naszemu rozwiązaniu zintegrowanemu z da-
chem, Twój dach przestanie być jedynie osłoną domu. 
Stanie się Twoim dostawcą czystej energii.

Szybka instalacja
Moduły EasyIn zaprojektowano tak, aby ich montaż 
odbywał się w sposób analogiczny do układania 
dachówek. Nie potrzeba dodatkowych ram czy 
konstrukcji montażowych. Całość prac przebiega 
po prostu szybciej! W instalacji EasyIn wszyst-
kie elementy na dachu (np. okna, kominy) można
z łatwością obudować dookoła.

SYSTEM ZINTEGROWANY EASYIN.  
TWÓJ DACH PRACUJE DLA CIEBIE.
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Estetyczny wygląd
Dzięki wąskim profilom, moduły EasyIn idealnie 
komponują się z dachem. Zintegrowana konstruk-
cja systemu sprawi, że instalacja fotowoltaiczna 
będzie wartościową i atrakcyjną wizualnie częścią 
Twojego domu.
 
Mądra inwestycja
Zaraz po zamontowaniu, system EasyIn zacznie 
przynosić Ci wymierne korzyści - dzięki produkcji 
darmowej energii będziesz mógł na stałe obniżyć 
rachunki za prąd.

Lepsze uzyski energii
Wraz ze spadkiem temperatury moduły fotowol-
taiczne produkują więcej energii. EasyIn łączy                   
w sobie zalety technologii szkło-szkło z odpowiednią 
metodą chłodzenia. Wbudowany system wentylacji 
zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się modułów
i zapewnia ich wysoką wydajność.

Sprawdzona technologia
EasyIn jest obecny na rynku od 2012 roku, a łączna 
moc zainstalowanych modułów liczona jest w me-
gawatach. Nasz system zintegrowany z dachem  
zdał niejeden egzamin!

W standardowych testach odporności modułów na grad wy-
korzystuje się kule lodowe o średnicy 25 mm uderzające w 
moduł z prędkością 85 km/h. Aby mieć absolutną pewność, 
podwyższyliśmy te parametry podczas naszych testów do 45 
mm oraz 110 km/h. Wynik: brak jakichkolwiek uszkodzeń.

Odporność modułów typu szkło-szkło na gradobicie została 
potwierdzona także w trakcie eksploatacji. Na obszarach,     
w których występują intensywne opady gradu, moduły      
SOLARWATT wykazują taką samą odporność jak w warun-
kach laboratoryjnych.

NASZE MODUŁY SZKŁO-SZKŁO: ODPORNE NA GRADOBICIE



VISION 36M GLASS.
INSTALACJE PV TYPU CARPORT.

Bezproblemowa konstrukcja
Vision 36M glass doskonale sprawdzi się przy wia-
tach, werandach, szklarniach lub zadaszeniach bal-
konu. Te specjalne moduły nie wymagają ramy
i mogą być bezproblemowo łączone ze sobą. 
Stosując dodatkowo odpowiednio przygotowane 
szyby, stworzysz dokładnie taki dach, jaki chcesz.

Niezwykła gra światła i cienia sprawi że Twoja insta-
lacja fotowoltaiczna stanie się prawdziwą atrakcją.
 

Wpuść światło
20-procentowa transparentność modułów zapew-
nia optymalną ilość światła pod zadaszeniem. Mogą 
być one wykorzystane także jako specjalne elementy 
zacieniające.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Podobnie jak w szybach samochodowych, ewen-
tualne uszkodzenia nie spowodują powstania nie-
bezpiecznych odłamków szkła. Między innymi z tego 
powodu moduły Vision 36M glass zostały oficjalnie 
zatwierdzone jako materiał budowlany (AbZ).

Te moduły zostały stworzone specjalnie z myślą o konstrukcjach nadziemnych i z powodzeniem mogą 
zastępować typowe szklane dachy. Laminowane bezpieczne szkło zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 
oraz estetyczne budownictwo.
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FullCoverage
Bez dodatkowych opłat ubezpieczamy Twoją instalację PV na wypadek burzy, 
aktów wandalizmu, kradzieży, usterki lub innych szkód.

30 lat gwarancji
Gwarantujemy, że po 30 latach nasze moduły fotowoltaiczne będą wciąż 
działać, a ich moc wyniesie co najmniej 87 % mocy znamionowej.

SKUTECZNY I OPŁACALNY. 
PODEJŚCIE SYSTEMOWE SOLARWATT.

MAGAZYNOWANIE 
ENERGII
MyReserve - możesz 
korzystać z energii    
z własnej elektrowni 
słonecznej nawet po 
zachodzie Słońca.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 
EnergyManager - inteli-
gentna kontrola wszyst-
kich odbiorników prądu 
i optymalne wykorzysta-
nie energii z Twojej in-
stalacji PV.

PRODUKCJA ENERGII 
Moduły szkło-szkło - najwyższa jakość 
i stabilne uzyski energii przez lata.

SOLARWATT jako jedyny dostawca sam produkuje wszystkie kluczowe elementy Twojej instalacji fotowolta-
icznej: moduły PV, systemy sterowania, magazyny energii. Komponenty te doskonale się wzjemnie uzupełniają, 
tworząc razem bardzo wydajny system. Co zyskujesz: maksymalną efektywność i niezależność energetyczną.

Made in Germany
Jako niemiecka firma, wszystkie elementy systemu opracowujemy 
i produkujemy w naszych zakładach w Dreźnie oraz Frechen (koło Kolonii).  

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: 

SOLARWATT International + 49-351-8895-444

Maria-Reiche-Straße 2a info@solarwatt.com

01109 Dresden  Stan na 05.2018. 

www.solarwatt.com
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OPŁACALNE
NIEZAWODNE

NIEZNISZCZALNE

MODUŁY TYPU SZKŁO-SZKŁO

www.solarwatt.pl


