


WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

Konstrukcja aluminiowa w kolorze podstawowym RAL 7016 
lub  innym  z  podstawowej  palety  RAL  na  zamówienie.

CARPORT PRESTIGE to fotowoltaiczne zadaszenie parkingowe 
łączące estetykę z funkcjonalnością. Nowoczesny design upię-
kszy otoczenie, a precyzja wykonania zagwarantuje 
bezpieczeństwo dla użytkowników. CARPORT PRESTIGE nie tylko 
zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, ale przede 
wszystkim wytwarza zieloną energię przyjazną dla środowiska. 
W zale-żności od wymagań, może mieć moc instalacji 
fotowoltaicznej  do  4,275 kWp.

Parametry elektryczne

Moc znamionowa (PMPP)
Max. dozwolone napięcie (wg IEC)
Ilość wyprodukowanej energii*
Napięcie zmienne
Częstotliwość

4275 [Wp]
1000 [V]

3,9 [MWh]
400/230 [V]

50/60 [Hz]

Szerokość                                                                        
Długość                                                                           
Wysokość                                                            
Liczba modułów PV                                                          
Wymiary modułu PV                                         
Rozstaw osiowy fundamentów                     

Parametry konstrukcyjne
5460 [mm]
5355 [mm]

2545 [mm] / 2270 [mm]
15 szt.

1030 x 1768  [mm]
5330 x 5270 [mm]  

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. 

Wytrzymałość wg norm Eurokod

Śnieg
Wiatr (parcie - ssanie wiatru)

21,5 [kN/m ]
30 [m/s]

Funkcjonalności opcjonalne:

Samoczyszczenie
podwyższona odporność modułów na przyleganie 
kurzu, pyłów i innych nalotów

Smart Light
moduły ze zintegrowanym oświetleniem LED, 
działające w trybie ON/OFF lub ze zmiennym 
natężeniem w trybie DIMM

NoFrost 
podgrzewane moduły zapobiegają zaleganiu 
pokrywy śnieżnej i sopli lodu

Grawer

Ładowarka 
do pojazdów elektrycznych 

dodatkowy efekt 
wizualny i świetlny

Przezierność światła około 20%
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SERWIS

Budowa szyby QGlass

Schemat działania szyby QGlass
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