Învelitoarea, podoaba casei chiar
și cu tehnologie fotovoltaică

Celule fotovoltaice
moderne pe țigle
premium

1. Energie curată pentru toți europenii
Necesarul de energie la nivel global este în continuă creştere, dar resursele ca petrolul, cărbunele și gazele naturale devin tot mai reduse și inaccesibile, ceea ce conduce atât la creşterea permanentă a costurilor pentru energie,
cât și la incertitudinea asigurării furnizării continue.
Sursele regenerabile de energie
(energia solară, energia eoliană,
energia geotermală etc.) constituie
alternative la combustibilii fosili, care
contribuie la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea
dependenţei de pieţele volatile și
incerte ale combustibililor fosili, în
special de petrol și gaze.
Legislaţia UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani. În 2018, liderii
UE au stabilit obiectivul ca, până în
2030, 40% din consumul de energie
al UE să provină din surse regenerabile de energie.
Fără doar și poate, energia solară
este una dintre cele mai rapide si mai
ieftine surse de energie, și deoarece
poate fi folosită în mare parte din
lume va continua să se răspândească
rapid în următorii ani. Această sursă
de energie este complet curată, deci
nu poluează mediul înconjurător și
nu emite gaze nocive în atmosferă.
În plus, are marele avantaj de a fi
regenerabilă, totodată este gratuită
și disponibilă oricui.
Când soarele strălucește, razele sale
pot fi captate și stocate în panouri
solare. Aceste panouri solare convertesc energia solară în două moduri
diferite:
fotovoltaic - pentru a produce curent
electric și
termic - pentru a produce căldură.

2. Energia solară fotovoltaică
Un mod obișnuit pentru proprietarii de imobile de a profita de energia solară este montarea unui sistem solar fotovoltaic. Cu ajutorul unui astfel de sistem, panourile fotovoltaice transformă lumina solară în energie electrică, iar
această energie electrică poate fi folosită imediat.
Energia solară poate fi captată la multe
scări folosind panourile fotovoltaice, iar
instalarea acestora este o modalitate
inteligentă de a economisi bani la factura de electricitate, reducând în același
timp dependenţa de combustibilii fosili
neregenerabili.
Un sistem fotovoltaic nu necesită
lumină strălucitoare pentru a funcţiona, generează electricitate și în zilele
înnorate, cu un debit de energie generat proporţional cu densitatea norilor.
Datorită reflexiei luminii din nori, zilele
cu câţiva nori pot avea drept rezultat
producţii mai mari de energie decât
zilele cu un cer complet senin.

3. Țigla fotovoltaică Terran Generon
3.1. Descriere generală
ţigla cu celule fotovoltaice Terran Generon este o inovaţie revoluţionară care oferă o soluţie profesională provocărilor tehnologice ale secolului 21. Generon este un produs aparte datorită integrării celulelor fotovoltaice pe
suprafaţa ţiglei unice, astfel încât montarea și aspectul acesteia sunt aproape identice cu cele ale ţiglelor tradiţionale. Toate acestea cu asigurarea funcţiei de protecţie pe toată suprafaţa învelitorii. Sistemele funcţionale îmbină
cu succes experienţa de peste un secol a Terran în domeniul fabricării ţiglelor cu soluţiile tehnice contemporane.
Scopul dezvoltării a fost realizarea unui sistem de învelitoare estetic, ecologic, lipsit de compromisuri, care produce
energie.
Domeniu de utilizare

Produsul este destinat construcţiei acoperișurilor în pante pentru clădiri rezidenţiale și publice, care în același
timp îndeplinesc și funcţia de generare a energiei electrice. Această soluţie face posibilă realizarea unui sistem de
acoperiș ecologic, generator de energie care, pe lângă faptul că oferă un design estetic și uniform, este corespunzător și din punct de vedere tehnic, este economic, se poate fabrica eficient și poate fi reciclat.

ţigla modernă și cu design estetic Generon, în loc de panourile solare clasice
Terran Generon concurează cu panourile fotovoltaice clasice atât în ceea ce privește eficienţa, cât și performanţa
și în plus oferă un aspect estetic desăvârșit. Datorită integrării celulelor fotovoltaice în ţiglele din beton, se elimină
străpungerile inutile ale învelitorii, ceea ce conferă imobilului un aspect impunător și îi crește valoarea.
Ce avantaje are Terran Generon faţă de panourile solare tradiţionale?

- montajul nu necesită sistem de prindere suplimentar,
- sunt eliminate străpungerile inutile ale învelitorii, păstrându-se în totalitate funcţia de protecţie a acesteia,
- nu crește semnificativ încărcarea acoperișului,
- simplu, eficient, rapid și sigur de instalat,
- randament ridicat chiar și la o iluminare slabă și temperaturi ridicate,
- rată scăzută de defectare,
- poate fi conectată la reţea și poate funcţiona în regim izolat,
- design estetic și uniform al acoperișului,
- poate fi completată și extinsă oricând, în funcţie de suprafaţa de acoperiș care respectă condiţiile de montaj.

3.2. Date tehnice
Ţiglă din beton cu celule fotovoltaice

Modul fotovoltaic

Dimensiuni

330 x 420 mm

Tipul celulei

Greutate

5,90 kg

Celulă fotovoltaică
monocristalină

Lăţime activă

300 mm

Tip de acoperire frontală

Produs portant

ţiglă din beton colorată în
masă

sticlă solară cu o grosime
de 3,2 mm

Curent nominal (lmpp)

6,52 A

Standard armonizat

EN 490:2011

Tensiune nominală (Umpp) 2,31 V

Putere nominală

15 Wp

Curent de scurtcircuit

6,82 A

Rezistenţă mecanică

> 1200 N

Tensiune de mers în gol

2,62 V

Impermeabilitate la apă

> 20 ore

Număr celule/modul

4

Reacţia la foc

B-s1, d0 MSZ EN 135011:2007+A1:2010

Cablu de legătură

Performanţa la foc

Broof (t1) MSZ EN 13501-5:
2005+A1:2010

Cablu solar de 4 mm2
cu fișă TYCO PV4, MC4
compatibil, cu lungime de
500 mm

3.3 Randament, orientare
Randamentul sistemului este practic identic cu cel al modulelor solare standard, iar în ceea ce privește orientarea
acestuia se aplică aceleași reguli. În România, randamentul energetic anual al celulelor fotovoltaice este cel mai
ridicat atunci când acoperișul este orientat spre sud și are o înclinaţie de 35°.
Având o orientare ideală, un sistem fotovoltaic cu o suprafaţă de 24 mp poate asigura necesarul de energie electrică pentru o gospodărie medie, de 4 kWp. Cantitatea exactă de energie solară utilizabilă depinde de localizarea
geografică, de unghiul de înclinare și orientarea panourilor solare. Ca o estimare practică, se poate spune că, un
sistem fotovoltaic cu o capacitate de 1 kWp și orientare ideală, produce aproximativ 1100 kWh de energie electrică.
Celulă fotovoltaică de 1 kWp → 1100 kWh/an

Faţă de aceasta, în regiunile sudice și nordice ale ţării randamentele pot varia cu ±10%.

În România consumul mediu anual de energie electrică pe persoană este de 1100 kWh/an. Această cantitate de
energie electrică poate fi asigurată de un sistem Generon de 1 kWp, montat pe o suprafaţă, cu orientare și înclinaţie optimă, de 6 mp. Necesarul anual de energie electrică al unei gospodării obișnuite de patru persoane poate fi
asigurată de un sistem fotovoltaic Terran Generon cu o capacitate de 3,5 kWp.
În cazul sistemului fotovoltaic Terran elementele sunt identice cu restul elementelor învelitorii, nu este necesară
străpungerea învelitorii și construirea unei structuri de susţinere suplimentar. Sistemul Terran nu reprezintă o
încărcare suplimentară semnificativă asupra structurii acoperișului, nu afectează estetica învelitorii. Randamentul
energetic al sistemului fotovoltaic scade în cazul în care condiţiile nu sunt optime.
ţiglele produc energie electrică și pe timp noros?

Cert este că, celulele fotovoltaice funcţionează cel mai bine sub lumina directă a soarelui, la un unghi de incidenţă dreptunghiular, la temperaturi scăzute. Cu toate acestea, ele produc energie și când cerul este înnorat și pot
funcţiona cu o eficienţă de până la 50-90%. Deoarece celulele fotovoltaice funcţionează la sarcină parţială în cea
mai mare parte a timpului, tehnologiile actuale acordă atenţie deosebită unei funcţionări cât mai eficiente în acest
interval.

4. Atuuri care recomandă produsul Terran Generon
Estetic. Soluţie cu stil

și bun gust fără compromisuri.

Integrat. Protecţie și

energie regenerabilă sub
același acoperiș.

Doi în unu, sistem
complet. Soluţie pentru

învelitoare și captarea
energiei solare.
Simplu. Montaj ușor,

eficient, rapid și sigur.

Premiat. Produs inovator care a câștigat numeroase

Garanţie. Oferim garanţie de 25 ani pentru produs

premii internaţionale.

și performanţă. O soluţie estetică și sustenabilă de la
Terran

5. Garanție

25ani
garanţie pentru performanţă

ţiglele noastre fotovoltaice Generon au o garanţie de 25 de ani pentru produs și performanţă.
Suntem primul producător de ţiglă din beton care oferă garanţie scrisă de 50 de ani pentru produsele din beton.

6. De ce este rentabilă investiția în țigle fotovoltaice?
ţigla Terran Generon nu numai că îmbunătăţește calitatea vieţii utilizatorului și sporește valoarea căminului acestuia, dar este
și o investiţie excelentă pentru viitor. Utilizând energia solară, se poate reduce impactul ecologic asupra mediului înconjurător
și astfel ne putem îngriji de generaţiile viitoare.
Din calcule reiese că la construirea unei case, costul suplimentar aferent unui acoperiș cu ţigle Generon faţă de investiţia
totală, este de aproximativ 1%. Iar în cazul renovării, costul total suplimentar nu depășește 10%. Având în vedere că
acoperișul este un element cheie al casei, acesta contribuind foarte mult la aspectul estetic general, cumpărătorul trebuie
să decidă dacă: este dispus să investească în plus pentru o soluţie estetică și ecologică.
Bineînţeles, o astfel de investiţie mărește considerabil valoarea proprietăţii. În cazul unei vânzări ulterioare a casei, valoarea
ţiglelor Generon poate fi inclusă în preţul de vânzare, oferindu-i un avantaj competitiv faţă de alte case de pe piaţa imobiliară.
Dacă în momentul actual nu există posibilitatea achiziţionării ţiglelor cu celule fotovoltaice Generon, însă este în plan
montarea acestora în viitor, se recomandă alegerea ţiglelor Terran Zenit sau Rundo atât pentru construcţiile noi, cât și
pentru clădirile în renovare. Deoarece aceste ţigle pot fi înlocuite simplu și rapid cu modulele Generon, învelitoarea nu trebuie
schimbată în totalitate.
ţigla Generon nu este predispusă la defecţiuni, dar dacă la un modul apare o abatere acesta poate fi înlocuit cu ușurinţă.
Un alt aspect pozitiv este că defectarea unui singur modul nu provoacă întreruperea alimentării circuitului întreg. Este
important de știut că funcţionarea necorespunzătoare a unui modul duce la o pierdere de 15 Wp, care este neglijabilă faţă de
puterea totală, așadar nu provoacă schimbări perceptibile de către consumator.
Datorită materiilor prime de calitate și a prelucrării minuţioase, celulele fotovoltaice sunt extrem de rezistente la intemperiile
vremii. Panourile din sticlă securizată oferă protecţie excelentă împotriva grindinei, vântului și altor impacte mecanice.
Ca parte a procesului de asigurare al calităţii, se aruncă bile din oţel pe celula fotovoltaică de la o anumită înălţime, imitând
astfel condiţiile de grindină. Având în vedere că celulele fotovoltaice nu au părţi mobile, nu există circumstanţe care ar putea
cauza defectarea lor în condiţii normale de utilizare.

7. Eco-conștiință
În anii în care criza climatică se accentuează, este deosebit de important cu ce produse ne
înconjurăm și cu ce tehnologii construim. La alegerea ţiglelor și a surselor de alimentare cu
energie electrică ale casei noastre, nu decidem doar cum să ne protejăm de capriciile vremii
și cum să asigurăm o temperatură confortabilă în căminul nostru. Fiecare clădire nouă sau
renovată contribuie la stabilirea viziunii asupra viitorului, deoarece acestea au un impact
major asupra mediului.
Trebuie să ne gândim la generaţiile viitoare, la faptul că tot ceea ce facem pentru a ne forma
mediul construit are o amprentă ecologică serioasă și contează cu adevărat ce moștenire
lăsăm copiilor și nepoţilor noștri.
Dezvoltările realizate în cadrul companiei Terran sunt influenţate în mod semnificativ de
gândirea ecologică a grupului. Angajamentul faţă de sustenabilitate se reflectă și în iniţiativa
GoGreen, conform căreia directivele de mediu au un impact puternic în viaţa de zi cu zi a
unităţilor de producţie.
Generon este rezultatul (și) acestei abordări ecologice. Mai mult, o ridică la un nivel superior,
deoarece contribuie la utilizarea energiei solare regenerabile într-un procent mai mare. În
acest fel, reduce nu numai factura de electricitate, dar și amprenta ecologică a căminului
nostru.
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