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Solcellsglas
Solcellerna är inbyggda i en genomsiktlig isolerruta 
med 2- eller 3-glas alternativt ogenomsiktligt enkel-
glas i bröstning eller solskydd. 

Solcellerna är alltid placerade i yttre glaset som skall 
vara med låg järnhalt. Den låga järnhalten medför ett 
mycket klart glas där så mycket som 
möjligt av solljuset når solcellerna. 

Solcellsglasen anpassas till varje projekt för en opti-
merad BIPV-lösning tillsammans med våra byggsys-
tem. Solcellsglasen integreras enkelt i våra system,  
Fasad 4150/4150 SX/4150 PH, Glastak 5050 och  
i projektlösningen solskydd Aero 4550.   

Konstruktionen hos ett solcellsglas. Exempel på specialtillverkad modul

Solcellsglasen tillverkas  
med hänsyn till hur de ska 
integreras i byggnaden.
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Solcellsglasets prestanda

Alla solcellsglas definieras utifrån toppeffekt, 
Wp (Watt peak). Toppeffekten mäts enligt STC 
(Standard Testing Conditions) vilket innebär ett 
standardiserat sätt att bestämma ett solcellsglas 
toppeffekt.

STC innebär:

• Solinstrålning 1000 W/m²

• Celltemperatur 25°C

• AM 1,5 solspektrum 
(solhöjd 41,8° dvs 48,2° från zenit)

Exempel socellsglasets uppbyggnad (tvåglas isolerruta, genomsiktligt)

Inre glas

Distans
Glas
Cellhölje av PVB-folie
PV-celler
Cellhölje av PVB-folie
Klart glas med låg järnhalt
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Sapa Solar BIPV. Med Sapa Solar BIPV ges en 
mängd möjligheter. Det stora utbudet av former, 
färger och optiska strukturer hos celler, glas och 
profiler banar vägen för kreativitet och moderna 
tankar i arkitekturen. Det ger möjlighet att genom-
föra energieffektiva, innovativa och prestigefyllda 
projekt. Solcellsglasen passar i våra fasadsystem och 
glastaksystem. 

Sapa Solar BIPV kan skräddarsys till förhållandena 
på platsen och anpassas efter projekts specifikatio-
ner för transparens, ljusanpassning, modul-design, 
skuggor och mått.

Integrering i byggsystem

Isolerade utanpåliggande fasadsystem

Taksystem för både oisolerade och isolerade moduler Sapa Glastak 5050

 Sapa Fasad 4150 och 4150 SX

Elegant designade skärmar för solavskärmning med BIPV. Projektlösning: Sapa Solskydd Aero

Sapa Solar BIPV kan  
integreras i fasadsystem,  
glastak och solskydd. 
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 Exempel på integration i fasadsystem. Vertikal stomprofil fasad 4150.

Genomsiktligt isolerglas. Tunnfilm.
Bilden visar transparens 20 %.

Ogenomsiktligt fasadglas. Tunnfilm.

Exempel solcellsglas i Sapa Fasad 4150

Solcellsglas
Elkabel

Glashållare

Dekorprofil

Fogband/gummilister

Stomprofil Fasadsystem
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Design med solceller
Ett samarbete mellan SolTech Energy och Sapa  
ger nya möjligheter för integrering av solceller i  
byggnader. Unika designmöjligheter med semi- 
transparenta tunnfilmssolceller ger spännande  
lösningar. Med Sapas anpassade systemprofiler  
går installationen smidigt. 

Sapa i samarbete med SolTech 
Energy ger unika designmöjligheter 
för tunnfilms-solceller.

Grafiska uttryck, bilder och mönster, exempel från Nordbyggmässan 2016
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Solel och solskuggning i samma produkt. Genom 
att integrera solskuggning i ett glastak eller en glasvägg 
minskar behovet av kylning sommartid. Du kan dess-
utom utnyttja skuggningen till att generera solenergi.

Isolerglas. För byggnader med isoleringsbehov på 
fönstren finns SolTech ST som isolerglas med argon,  
i dubbel- eller trippelglasutförande.

Flexibla möjligheter. SolTech ST finns med olika grad 
av transparens, från 10% till 90%. Du väljer efter dina 
behov i steg om 10%. Vid 40% transparens får du 60% 
av maxeffekten.

ST-panelerna finns i bredder på 600, 1200 och 2400 
mm. Höjderna är från 600-3000 mm i steg om 600 
mm. Skräddarsydda storlekar är också möjliga. 

Eftersom behovet av skuggning normalt är högre för 
ett tak än för en fasad, är en lägre transparens ofta att 
föredra där, medan en högre transparens normalt är 
önskvärt för en fasad för bättre utsikt.

Solenergi och miljön. Solen är en naturlig energikälla. 
Den CdTe-teknik som SolTech Energy använder är den 
typ av solceller som snabbast producerar den ener-
gimängd som behövdes för att tillverka den. På cirka 
ett år är samma energimängd producerad. Dessutom 
erbjuder SolTech Energy en destruktions- och återvin-
ningsgaranti för alla skadade och uttjänta paneler för att 
på så sätt hushålla med jordens resurser.

Nordbygg 2016, Sapa Fasad 4150 med SolTech Energy tunnfilmssolceller.
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Systemleverantör                    Auktoriserad tillverkare

RockPart AB | Ullersäter 149 | 718 92 Frövi  
T 0581-62 68 60 | F 0581-320 65
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