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Tworzymy  
sztukę

w fotowoltaice
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Tworzymy sztukę w fotowoltaice.
Piękno w promieniach słońca.
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Nowa koncepcja fotowoltaiki

Moduły fotowoltaiczne zaprojektowane przez Invent® 4 ECO  
to prawdziwa rewolucja w dziedzinie energii odnawialnej, która  
wprowadza zmianę w koncepcji fotowoltaicznych paneli słonecznych. 
Panel fotowoltaiczny jest wyjątkowo funkcjonalnym produktem  
o niskiej wartości estetycznej. Teraz stał się elementem sztuki,  
którym możemy ozdabiać ściany, dachy domów, obiekty użyteczności 
publicznej i biura. 

Dowolne kompozycje artystyczne

Dzięki opatentowanej technologii InvisibleCell® połączenia elektryczne 
są niewidoczne, a moduły fotowoltaiczne całkowicie czarne. Podobnie 
jak malarz na płótnie, mamy możliwość tworzenia wzorów i motywów 
graficznych bezpośrednio na powierzchni paneli fotowoltaicznych. 
Możemy wybierać spośród różnych dostępnych opcji lub stworzyć swój 
własny projekt. Po zachodzie słońca, dzięki stałemu lub przerywanemu 
systemowi oświetlenia LED zamontowanemu na ramie, Twoje kompozycje 
artystyczne nabiorą nowego, magicznego wyglądu.

Elegancka funkcjonalność dla Twojego domu

Nasze graficzne panele fotowoltaiczne wzbogacają zewnętrzną 
architekturę domu dzięki różnorodnym formom: grafikę lub znaki  
można dostosować do wymagań Klientów. Moduły można montować  
na dachu lub na zewnętrznych ścianach domu, tworząc rozwiązanie, 
które zaspokaja zarówno potrzeby energetyczne jak i wizualne.

Ekologiczny marketing biznesowy

Dzięki modułom opracowanym przez Invent, średnie i duże firmy będą 
mogły znaleźć idealne rozwiązanie: z jednej strony optymalizujące 
koszty energii i wykorzystujące odnawialne źródła energii w celu ochrony 
środowiska, a z drugiej strony dające możliwość zamontowania modułów 
z oznaczeniem firmy na budynku w oryginalny i elegancki sposób. 
Rozwiązanie to jest przyjazne dla środowiska, a jednocześnie  
poprawia wizerunek i reputację firmy.

System fotowoltaiczny Invent® 4 ECO to 
rewolucja w dziedzinie energii odnawialnej.  
Odkryj innowacyjne rozwiązania dla swojej 
firmy i domu.
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Zaawansowane technologicznie rozwiązania  
do budynków użyteczności publicznej
Sektor budownictwa publicznego może czerpać cenne informacje 
z projektów fotowoltaicznych, aby tworzyć najnowocześniejsze 
rozwiązania w dziedzinie energii, architektury i reklamy.
Na fasadach i ścianach stacji, lotnisk, wieżowców, centrów handlowych 
i innych budynków użyteczności publicznej można umieszczać 
wielkoformatowe instalacje reklamowe złożone ze spersonalizowanych 
modułów fotowoltaicznych. Muzea, galerie sztuki i instytucje kultury 
są w stanie tworzyć własne kompozycje artystyczne, wytwarzając 
jednocześnie ekologiczną energię.
Graficzne panele fotowoltaiczne to rozwiązanie o silnym efekcie 
oddziałowywania, które jest dedykowane dla organizacji i firm  
chcących wyróżnić się oryginalnym środkiem komunikacji,  
przyjaznym dla środowiska.

Funkcje i funkcjonalność
Estetyka tych modułów z krzemu krystalicznego nie obniża wydajności 
energetycznej. Panele pokryte są szybą o grubościi 4 mm, która 
gwarantuje wytrzymałość mechaniczną na nacisk, wyższą o 50%  
w porównaniu do podobnych produktów dostępnych na rynku.
 
Dzięki innowacyjnemu systemowi automatyki domowej i aplikacji E-Gate 
można zarządzać zużyciem energii oraz sterować systemami ogrzewania 
i klimatyzacji, a także systemem alarmowym Twojej firmy lub domu.

EKSKLUZYWNE FUNKCJE
Oto dlaczego powinieneś wybrać panele fotowoltaiczne Invent:

Opatentowana przez 
Invent technologia 
InvisibleCell® sprawia,  
że   połączenia 
elektryczne modułu są 
niewidoczne. Panele 
są estetyczne, mają 
elegancki, nowoczesny 
design.

Wszystkie moduły 
fotowoltaiczne Invent  
są produkowane  
we Włoszech zgodnie 
z certyfikowanymi 
systemami jakości 
za pomocą 
zautomatyzowanej  
linii produkcyjnej  
o wysokiej precyzji.

Invent przestrzega 
norm utylizacji PV Cycle 
gwarantujących łatwą 
utylizację modułów  
w odpowiednim czasie.
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PROSTOTA KLUCZEM
IDEALNEGO ROZWIĄZANIA

Opatentowana przez Invent technologia InvisibleCell® pozwala  
na otrzymanie całkowicie czarnych paneli fotowoltaicznych,  
co daje możliwość tworzenia na nich trójwymiarowych wzorów. 

Dzięki ukryciu połączeń elektrycznych paneli, moduł zapewnia 
estetyczny wygląd, komfort i daje długoterminową gwarancję jakości. 

NOWA OPATENTOWANA WŁOSKA TECHNOLOGIA
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Dzięki rozwiązaniom fotowoltaicznym Invent możesz tworzyć  
prawdziwe instalacje artystyczne, spersonalizować panele za pomocą 
obrazów, tak by pasowały do otoczenia, w którym się znajdują.
Z pomocą paneli fotowoltaicznych zamień swój dom w galerię sztuki.

KOMPOZYCJE ARTYSTYCZNE
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Panele Invent:
WŁOSKA JAKOŚĆ W FOTOWOLTAICE

Wszystkie moduły słoneczne Invent Q są produkowane we 
Włoszech zgodnie z certyfikowanymi systemami jakości, za pomocą 
zautomatyzowanej linii produkcyjnej o wysokiej precyzji.
Charakteryzują się wyjątkową jakością wykonania wszystkich 
komponentów.

Moduły Invent Q są wykonane tylko z dodatnią tolerancją (0/+3%),  
co gwarantuje wytwarzanie większej niż deklarowana ilości energii  
i jest wymierną korzyścią dla nabywców.

Wszystkie panele Invent Q są wyposażone w opatentowaną przez Invent 
technologię InvisibleCell®, która sprawia, że połączenia elektryczne 
modułu są niewidoczne, dzięki czemu panele są estetyczne, eleganckie  
i nowoczesne.

Pod koniec okresu eksploatacji moduły te nie przysparzają żadnych 
problemów, ponieważ Invent jest członkiem stowarzyszenia PV Cycle.

Wysoka  
przepuszczalność 

4 mm

+25% 
Grubsze szkło

Poddane ciśnieniu
7500 Pa

+50% 
Obciążenie 

mechaniczne

Poddany gradowi 
 30 mm

+20% 
Odporność na grad

Tolerancja 
mocy

0/+3%

25 
lat

gwarancji
na moc

lat 
gwarancji 

na materiał

25 Próba 
amonowa

Test  
w komorze 

solnej
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Panel Q składa się z 60 polikrystalicznych, krzemowych ogniw 
fotowoltaicznych (1) wytwarzających wysoką moc w każdym module.

Komórki są laminowane dwiema warstwami EVA (etylen-winylo-
octan) (2). Ponadto laminat poliestrowy (PYE) (3) gwarantuje skuteczną 
izolację modułu i długą żywotność, tworząc barierę dla tlenu i wilgoci.

Konstrukcja nośna panelu (4), dostępna z różną oksydacją, wykonana  
z litego stopu aluminium, odporna na naprężenia oraz korozję, jest łatwa 
do zamocowania.
Przednia część modułu składa się z hartowanego szkła słonecznego  
o grubości 4 mm (5) o wysokiej przepuszczalności światła, co 
gwarantuje: 25% większą grubość w porównaniu do standardu 
rynkowego, 50% wyższe obciążenie mechaniczne i 20% wyższą 
odporność na grad.

Z tyłu modułu zamocowana jest skrzynka przyłączeniowa wyposażona  
w diodę obejściową, która zapobiega przegrzaniu poszczególnych ogniw 
(efekt hot-spot). Jest odporny na zmiany temperatury w zakresie  
od -40°C do +85°C, posiada stopień ochrony IP65.

Jest wyposażony w szybkie połączenia („plug & play”),  
które pomagają przyspieszyć instalację modułów i dwóch kabli  
(4 mm2), każdy o długości 100 cm.

1

2
5

2

3

4
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GWARANCJA

Moc gwarantowana: 98% w pierwszym roku, 15 rok >/= 90%,  
25 rok >/= 84,5% mocy.
Invent udziela 25-letniej gwarancji na wady produkcyjne i materiały.

Jak pokazano na wykresie, te warunki gwarancji oznaczają korzyści 
wydajności systemu w porównaniu do obecnych standardów rynkowych:

– więcej energii w cyklu życia modułu: 8,64% wyższa niż w branży,
– więcej mocy: minimalna moc szczytowa 98% w pierwszym roku,
– tylko 0,6% redukcji rocznej mocy w ciągu 24 lat.

Gwarancja chromatyczna InvisibleCell® wynosi 2 lata.

+50%

m
oc

lata

energii

do

gwarancji na produkt

lata
25

gwarancja Invent 

gwarancja standardowa

1-szy rok

15-y rok

25-y rok

Standardy rynkowe
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WYMIARY

Waga: 21 kg 

35

997
1663

STANDARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

Na życzenie Klienta moduły Q są dostępne w wersji:

Czerwonej Zielonej Złotej
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UBEZPIECZENIE

Wszystkie produkty Invent są objęte 
ubezpieczeniem RCP. 

DANE TECHNICZNE

Wartości uzyskane w standardowych warunkach: 1,000 W/m – 25° C – AM 1.5

Moc Wp 300
Sprawność % 18,09
Napięcie nominalne Vmp 32,2
Moc nominalna A 9,31
Napięcie obwodu otwartego Voc 39,6
Prąd zwarciowy A(Isc) 9,46
Maksymalne napięcie V 1.000
Współczynnik temperaturowy 
prądu zwarciowego (α) Pm 4,60 mA/°C

Współczynnik temperaturowy 
napięcia bez obciążenia (β) Vo -0,132 V/°C

Współczynnik  
temperaturowy (γ) Voc -1,021 W/°C

Tolerancja mocy 0/+3%
NMOT 45,10°C
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CEI EN 61730-2 (2018)
Test temperaturyTest temperatury
5 godzin ekspozycji  
na 1.000 Wm

CEI EN 61215 (2017)
Test cykli termicznych  Test cykli termicznych  
(50 i 200 cykli)(50 i 200 cykli)
50 i 200 cykli  
od -40°C do +85°C

CEI EN 61215 (2017)
Test odporności na wilgoćTest odporności na wilgoć
Moduł pracuje  
w temperaturze otoczenia  
85°C i wilgotności 
względnej 85%.

CEI EN 61215 (2017)
Test wilgotności  Test wilgotności  
i zamarzaniai zamarzania
Moduł pracuje  
w temperaturze otoczenia  
-45°C i wilgotności 
względnej 85%.

IEC62716 (2013)
Próba amonowaPróba amonowa

IEC61701 (2011)
Test w komorze solnejTest w komorze solnej

CEI EN 61215 (2017)
Test odporności  Test odporności  
na gradobiciena gradobicie
Kula lodowa 25 mm 
wystrzelona z prędkością 
23,0 m/s-1 skierowana na 
11 punktów uderzenia. 
Ponadto wykonano 
symulację uderzenia 
energią równą kuli lodowej 
o średnicy 30 mm.

CEI EN 61215 (2017)
Test obciążenia Test obciążenia 
mechanicznegomechanicznego
Moduł jest poddawany 
działaniu ciśnienia  
5400 Pa. Ponadto Invent 
testuje moduły pod 
ciśnieniem 7500 Pa,  
co gwarantuje większą 
wytrzymałość panelu.

CERTYFIKATY

Moduły fotowoltaiczne Invent są zgodne z europejską normą  
CEI EN 61215-1: 2017, CEI EN 61215-2: 2017, CEI EN 61215-1-1: 2016.  
Testy bezpieczeństwa przeprowadzono zgodnie z CEI EN 61730-1: 2018,  
CEI EN 61730-2: 2018, IEC 61730-1: 2016, IEC 61730-2: 2016,  
EN 61730-1: 2018, EN 61730-2: 2018.
Panele przeszły pomyślnie wszystkie testy laboratoryjne,  
wykazując wysoką odporność na różne typy obciążeń.
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Kompozycja „PLASTER MIODU” 10 modułów 300 Wp

Kompozycja „KOŁA” 10 modułów 300 Wp

Kolekcja SUPERIOR
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Kolekcja DELUXE

Kompozycja „OCZY” 10 modułów 300 Wp

Kompozycja „ŚCIEŻKI” 10 modułów 300 Wp
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Kolekcja LUXURY

Kompozycja „BAUHAUS” 10 modułów 300 Wp

Kompozycja „PLANETY” 10 modułów 300 Wp
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Śledź nas na:
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INVENT SRLINVENT SRL

Via Alessandro Volta, 54
30020 Noventa di Piave - VE - Italy

info@inventsrl.it

www.inventsrl.itwww.inventsrl.it

www.ecocasalucegas.itwww.ecocasalucegas.it

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTORAUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

4 ECO Sp. z o.o.4 ECO Sp. z o.o.
Plac Niepodległości 1Plac Niepodległości 1

25-506 Kielce25-506 Kielce

TEL: +48 533 012 231TEL: +48 533 012 231
E-MAIL: biuro@4-eco.plE-MAIL: biuro@4-eco.pl

www.4-eco.plwww.4-eco.pl
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O NASO NAS

4 ECO to dystrybutor i instalator największych firm w Polsce  4 ECO to dystrybutor i instalator największych firm w Polsce  
z dziedziny fotowoltaiki, źródeł ciepła, termoizolacji.  z dziedziny fotowoltaiki, źródeł ciepła, termoizolacji.  

Naszym zadaniem jest nie tylko dbanie o stan  Naszym zadaniem jest nie tylko dbanie o stan  
otaczającego nas środowiska, lecz również  otaczającego nas środowiska, lecz również  

zapewnienie komfortu Tobie i twoim bliskim.  zapewnienie komfortu Tobie i twoim bliskim.  
Zajmujemy się również przygotowaniem i realizacją  Zajmujemy się również przygotowaniem i realizacją  

wniosków o przyznanie dofinansowania! wniosków o przyznanie dofinansowania! 
Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne usługi  Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne usługi  

związane z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych  związane z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych  
oraz krajowych związanych z instalacjami fotowoltaicznymi,  oraz krajowych związanych z instalacjami fotowoltaicznymi,  

pompami ciepła, nowoczesnymi kotłami, termoizolacją. pompami ciepła, nowoczesnymi kotłami, termoizolacją. 

4 ECO Sp. z o.o.4 ECO Sp. z o.o.
Plac Niepodległości 1Plac Niepodległości 1

25-506 Kielce25-506 Kielce

TEL: +48 533 012 231TEL: +48 533 012 231
E-MAIL: biuro@4-eco.plE-MAIL: biuro@4-eco.pl

www.4-eco.plwww.4-eco.pl
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