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Solpanel kassett  SPG 100 för inbyggnad 
Detta är en special lösning avsedd för inbyggnad av solpanel i en annan mekanisk konstruktion. Den är 
unik genom att solpanelen är 40 % genomskinlig samt grönfärgad. Panelen ligger dold inne i ett dubbelt 
skyddshölje så den tål en hel del påverkan innan panelen går sönder. Kassetten skall monteras i en yttre 
struktur tillverkad av vår kund. Designen göra att den passar i speciella tillfällen 
då genomskinlighet och styrka är viktiga i kombination med färg. Denna är grön 
men vi har även alternativa färger för den intresserade.

Kort beskrivning.
Solpanelen är en Cd-Te panel av tunnfilms teknik med 2 laminerade härdade 
glasskivor som laminerats ihop till en ca 7 mm tjock skiva. Verkningsgraden är 
22 % men då den har genomskinlig beläggning reducerar detta effekten.
En kassett med ca 125 cm i fyrkant mått har då total ca 100 W elektrisk effekt.
Cd-Te har bra egenskaper vid mindre intensiv sol så den passar bra i 
Skandinavien.
De laminerade glasrutorna är mycket tåliga mot belastning och utböling och de 
extra skyddsrutorna 
skyddar mot 
stenkastning och 
vandalism till en rimlig 
nivå.

Yttermåtten på 
kasetten 

Bredd. 
1229 mm -0 + 2 mm

Höjd
1223 mm - 0 + 2 mm

Tjocklek
27 mm - 0 + 1 mm

Hållaren skall ha Molins 
2 mm mm extra så det 
blir lätt monterad och ej 
klämmer. Det är viktigt 
att den yttre hållaren är 
tämligen rak och ej ger 
punktanläggning mot 
kassetten

Rutorna är i speciell 
Akrylplast och kanterna 
har gummilisterna 
synliga. Gummilisterna 
är av självhäftande typ 
och ligger sedan dolda 
inne i ramen.
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Tekniska egenskaper

Uteffekt 100 W vid 1000W / M2 solenergi
Färg Grön med 40% transparrens
Teknologi Cd-Te tunnfilm
Max belastning 500 kg snö / M2 yta
Ut böjning vid jämn last Max 1 cm över 1200 mm längd
Glas Låg järnhalt solpanels glas härdat

Skyddssrutor Akrylplast special typ UV tålig
Tjocklek 5+ 5 mm på bägge sidorna
Gummilister EPDM gummi självhäftande

Specifikation solpanel. 
Vi har normalt T40 panelen.
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