
„Ruukki®“ fotovoltiniai saulės moduliai
fasadams
„Ruukki®“  fotovoltiniai saulės moduliai  fasadams yra nesudėtinga saulės energijos sistema, kurią sudaro elektros energiją
generuojantys moduliai ir tvirtinimo sistema.
LEED  ir BREEAM: gaukite papildomų balų, naudodami atsinaujinančius energijos šaltinius. Pasinaudokite galimybe gauti
papildomų LEED ir BREEAM balų.  

Mūsų žiniomis svetainėje pateikta informacija yra tiksli. Nors įdėta labai daug pastangų siekiant pateikti tikslią informaciją, įmonė neprisiima
jokios atsakomybės dėl tiesioginės arba netiesioginės žalos, kilusios dėl galimų klaidų arba netinkamo čia pateiktos informacijos pritaikymo.

Pasiliekame teisę keisti turinį.
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Techninis sprendimas

Gaminys „Ruukki®“ fotovoltiniai saulės moduliai fasadams

Modulio dydis 1 605 x 975 mm

Modulio gylis 4 mm

Horizontalusis montavimas, A matmuo 1 608 mm

Horizontalusis montavimas, B matmuo 1 000 mm

Vertikalusis montavimas, A matmuo 978 mm

Vertikalusis montavimas, B matmuo 1 630 mm

Naudingas plotas ~ 1 605 x 950 mm2

Horizontalioji siūlė (Dh) ~ 25 mm (tarp modulių)

Vertikalioji siūlė (Dv) ~ 3 mm (tarp modulių)

Tvirtinimo elementai paslėpti

Modulio svoris ~ 11 kg/m2

Sistemos svoris < 20 kg/m2

„Ruukki®“  fotovoltiniai saulės moduliai  fasadams yra pastatų fasadams skirta pridėtinė sistema. Saulės energijos moduliai
montuojami ant fasadų. Taip pat galima naudoti kaip „Ruukki Forma™“ sistemą. Jos pagrindas yra silikono kristalų plokštės,
kurios  konvertuoja  saulės  spindulius  į  elektros  energiją.  Elektros  energija  kabeliais  patenka  už modulių,  yra  kaupiama  ir
perduodama  į  inverterį,  kuris  konvertuoja elektros energiją  į  kintamąją srovę. Sistema nereaguoja  į  saulės šilumą, o  tik  į
saulės spindulius. Sistema gamina elektros energiją, net jeigu modulių nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai, pvz., esant
debesuotam orui ar rūkui. Generuojama energija naudojama pastato reikmėms arba tiekiama į bendrąjį elektros tinklą.

Našumo garantija: 25 metai (25 metus garantuojamas ≥ 80 % modulio našumo lygis)
Dvi prijungimo prie tinklo parinktys:

• Jei  taikomas  energijos  iš  atsinaujinančių  energijos  šaltinių  tiekimo  tarifas,  energija  paprastai  naudojama  pastato
reikmėms, o likusi jos dalis tiekiama į elektros tinklą;

• Jei šis tiekimo tarifas netaikomas, energija ar jos dalis naudojama pastato reikmėms.

„Ruukki®“ fotovoltiniai saulės moduliai fasadams

3



Pakuotės turinys

Pakuotėje taip pat yra: komplekto elektros schema ir montavimo instrukcijos

Galios generavimas „Ruukki®“ fotovoltiniai saulės moduliai fasadams

Modulio galia 255 Wp

m2 galia 164 Wp/m2
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„Ruukki®“ fotovoltinių saulės modulių fasadams komplektai

1 saulės energijos komplektas:
30 modulių (3 x 10)
A x P 3 x 16 m
Galia: 7,8 kWp
Našumas: ~ 6 000 kWh/a

2 saulės energijos komplektas:
40 modulių (4 x 10)
A x P 4 x 16 m
Galia: 10,4 kWp  
Našumas: ~ 8 000 kWh/a 

3 saulės energijos komplektas:
90 modulių (6 x 15)
A x P 6 x 24 m
Galia: 23,4 kWp
Našumas: ~ 18 000 kWh/a

 

 

 

Taip pat galima užsisakyti reikiamo dydžio komplektų!
 

Medžiagos

Pagrindinės gamybos medžiagos Medžiaga

Saulės energijos stiklinis modulis 3,2 mm termiškai grūdintas stiklas su antirefleksine danga

Galinis lakštas Sudėtinė plėvelė su „Tedlar“ išoriniu sluoksniu

Horizontalusis rėmas Aliuminis

Vertikalusis rėmas Plienas

Spalvos ir padengimai

Spalvos ir padengimai  

Saulės energijos modulis tamsiai mėlynos spalvos

Rėmas Juodas

Sujungimo elementai Juodos tarpinės

Priedai

„Ruukki®“ fotovoltiniai saulės moduliai fasadams su atraminiais statramsčiais, tvirtinimo elementais ir elektros komponentais
sudaro išbaigtą saulės energijos sistemą, kurią galima greitai ir paprastai sumontuoti.

Projektavimo priemonės

Bendroji informacija

„Ruukki®“  fotovoltiniai saulės  moduliai  fasadams  yra  papildomai  sumontuojami  ant  fasado.  Fotovoltiniai  saulės  moduliai
fasadams padeda įgyvendinti didesnio energetinio efektyvumo reikalavimus, gauti LEED ir BREEAM balų.

„Ruukki®“ fotovoltiniai saulės moduliai fasadams pagrįstos fotovoltine (PV) technologija ir yra standartinio dydžio.
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„Ruukki®“  fotovoltinių  saulės modulių  fasadams  sistema  nereaguoja  į  saulės  šilumą.  Ji  reaguoja  tik  į  saulės  spindulius.
Sistema  efektyviai  veikia  ir  tokiose  vietovėse,  kuriose  dėl  didelio  debesuotumo  nėra  daug  tiesioginių  saulės  spindulių.
„Ruukki“ technologija gali paversti saulės spindulius į elektros energiją net esant apsiniaukusiam orui, rūkui ar net smogui.
„Ruukki®“  fotovoltiniai  saulės moduliai  fasadams  saulės  šviesą paverčia  energija. Elektros  energija  kabeliais  siunčiama  į
inverterį.  Jame  elektros  energija  konvertuojama  į  kintamąją  srovę,  kurią  įprastai  naudoja  pastatuose  esantys  elektriniai
prietaisai. Generuojama elektra naudojama pastato reikmėms arba tiekiamą į elektros tinklą.

Daugiausia  energijos  generuojama  sumontavus  sistemą  ant  pietinės  sienos.  „Ruukki®“  fotovoltinių  saulės  modulių
fasadams  teikiama  nauda  priklauso  nuo modulius  apšviečiančių  saulės  spindulių  kiekio,  o  tai  savo  ruožtu  priklauso  nuo
pastato  geografinės  vietovės  ir  pusės,  į  kurią  atsukta  siena.  „Ruukki®“  fotovoltinius  saulės  modulius  fasadams
rekomenduojama montuoti ant sienų, kurios yra tarp pietryčių ir pietvakarių. Į rytus ar vakarus atsuktos sienos taip pat tinka,
tačiau bus  išnaudojamos ne visos modulių energijos generavimo galimybės. Taip pat būtina atsižvelgti  į šešėlį metančias
paties pastato konstrukcijas, gretimus pastatus ir į kitus šešėlius, susidarančius dėl augalų ar grunto nelygumo. Vandens ar
sniego atspindėti saulės spinduliai padidina modulių generuojamos energijos kiekį.

Fotovoltinių  saulės modulių  kvadratinių metrų  kiekis  priklauso  nuo  pageidaujamo  našumo  arba  nuo montavimui  tinkamo
ploto dydžio.

„Ruukki®“ fotovoltinių saulės modulių sistema puikiai  tinka salėms ar kitiems pastatams, kurių fasadai  ilgi. Sistemą galima
montuoti ant naujų ir renovuojamų pastatų.

„Ruukki“ fotovoltinius saulės modulius fasadams galima naudoti C2–C3 klasių sąlygomis (EN 129442). Jeigu susidūrėte su
C4 klasės sąlygomis, kreipkitės į „Ruukki“ techninės pagalbos specialistus.

„Ruukki®“ fotovoltiniai saulės moduliai fasadams yra trijų standartinių matmenų. Taip pat galima užsisakyti reikiamo dydžio
komplektų. Tokiu atveju „Ruukki“ specialistai atskirai su klientu įvertins pristatytiną siuntą.

Modulių dydžiai ir siūlės tarp modulių

„Ruukki®“  saulės  energijos  modulių  standartinis  dydis  yra  1  605  mm  x  975  mm  (plotis  x  aukštis),  paliekant  ~  25  mm
horizontaliąją  ir  3 mm vertikaliąją  siūles. Modulio  gylis  yra  4 mm. Saulės  energijos moduliai  tvirtinami  prie  horizontaliųjų
aliuminio rėmų sistemos. Tarp aliuminio rėmo ir antrinio rėmo montuojamos vertikaliosios plieninės sijos.

Matmenys

Didžiausia  galima  vėjo  apkrova,  tenkanti  vienai  plokštei,  yra  2,40  kg/m2.  Bendras  sistemos  našumas  kiekvienu  atveju
matuojamas atskirai. Moduliai tvirtinami prie konstrukcijos naudojant vertikaliuosius atraminius statramsčius ir horizontaliai
montuojamą aliuminio rėmą. Vėjo apkrova perduodama vertikaliesiems atraminiams statramsčiams per tvirtinimo varžtus ir
aliuminio  rėmą,  o  spaudimo  apkrova  –  per  paviršių.  Paviršius,  prie  kurio  montuojami  atraminiai  statramsčiai,  turi  būti
pakankamai  tvirtas.  „Ruukki®“  fotovoltinių  saulės  modulių  fasadams  sistemos,  įskaitant  atraminius  statramsčius  ir  kitus
priedus,  svoris  yra  maždaug  20  kg/m2.  Kiekvienas  modulis  sveria  maždaug  17  kg.  Į  šiuos  duomenis  būtina  atsižvelgti
skaičiuojant  žemutinės  konstrukcijos  ilgalaikę  apkrovą.  Dėl  blizgaus  stiklo  paviršiaus  taikomi  griežti  matmenų  nuokrypių
apribojimai montuojant  atraminius  statramsčius. Moduliai  tvirtinami  tiesiogiai  prie atraminių  statramsčių  ir  nėra galimybės
reguliuoti, todėl atraminių statramsčių vieta turi būti tiksliai parinkta.

Tvirtinimas

Moduliai  tvirtinami  tarp  horizontaliųjų  aliuminio  profilių.  Viršutinis  ir  apatinis modulio  kraštai  įstumiami  į  aliuminio modulio
griovelį. Galutinis modulių tvirtinimas atliekamas silikonu užpildant siūlę tarp dviejų modulių.

Ventiliavimas

Tam, kad „Ruukki®“ fotovoltiniai saulės moduliai tinkamai veiktų, labai svarbu kuo geriau ventiliuoti galinę dalį, nes dėl per
didelės modulio  temperatūros gali sumažėti generuojamos energijos kiekis. Standartinių vertikaliųjų atraminių statramsčių
aukštis yra 35 mm.
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Labai svarbu, kad fasado viršuje ir apačioje būtų palikti bent 25 mm tarpai ventiliavimo orui cirkuliuoti. Būtina atsižvelgti į šį
reikalavimą montuojant modulius ne per visą fasadą. Projektuojant sienos struktūrą svarbu atsižvelgti į tai, kad ventiliavimo
tarpus būtų lengva kasmet patikrinti ir atlikti jų priežiūrą.

Elektros schema

Elektros sistemą privalo montuoti atitinkamą šios klasės darbų kvalifikaciją įgijęs elektrikas. Elektrikas privalo perskaityti su
sistema  pateiktas  schemas  ir  saugos  gaires. Montavimo  darbai  panašūs  į  kitus  įprastus  darbus  ant  pastatų montuojant
elektros įrangą.

„Ruukki“  pateiks  koncepcinę  vietos  schemą,  kurioje  bus  nurodytas  numatomos  elektros  sistemos  dydis,  konstrukcija  ir
naudojami  sprendimai.  Koncepcinė  schema  bus  pagrįsta  pradine  informacija,  kurią  pateiks  klientas.  „Ruukki“  pateiks
faktinės  elektros  sistemos  schemą,  kurioje  bus  išsamiau  apibūdinta  sistemos  konstrukcija,  sudedamosios  dalys  ir
matmenys.

Montavimas ir priežiūra

Bendroji informacija

• Nelieskite plikais pirštais.

• Liečiant bet kurį paviršių pirštais, ant jo lieka riebalų sluoksnis.

• Padengus  plokštę  AR  danga,  kelios  riebalų  dalelės  lieka  tik  ant  išorinio  paviršiaus,  jos  palieka  matomą  žymę  dėl
pasikeitusio lūžio rodiklio.

• Tačiau bendrosioms savybėms tai įtakos neturi, pakinta tik estetinis įspūdis.

• Pirštų atspaudai nekenkia AR dangai, juos galima pašalinti alkoholiu ir vandeniu.

• Valykite alkoholio tirpalu ir nušluostykite minkšta šluoste (mikropluošto šluoste).

Rankomis atliekami tvarkymo darbai

• Dėvėkite švarias pirštines.
• Medvilninės pirštinės

• „SHOWA B0500 Palm Fit“ tipo pirštinės

Tvarkymo darbai, atliekami naudojant įrangą

• Stenkitės neliesti AR danga padengtų stiklo paviršių.

• Ritinėliai, diržai
• Naudokite PTFE (tefloninius) ritinėlius, diržus ir kitą įrangą.

• Jeigu negalima naudoti PTFE, naudokite EPDM ritinėlius, diržus ir kitą įrangą.

• AR danga padengtą stiklo paviršių liečiantys ritinėliai ir diržai turi būti švarūs.

• Siurbtukai
• Ant siurbtukų visada uždėkite medvilninius gaubtus.

• AR danga padengtą stiklo paviršių liečiantys siurbtukų gaubtai turi būti švarūs.

• Galima naudoti tik švarų vakuumą arba suslėgtą orą be riebalų dalelių.

The content of this document has been created from web page last updated 2015.05.13
Mūsų pardavimo skyrius ir techninės pagalbos skyrius mielai suteiks daugiau informacijos. Apsilankykite www.ruukki.lt/Kontaktai.
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