GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Nelskamp G10 PV module.

Toepassingsgebied

3. Daken

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Kunststof drager met PV cellen.

Samenstelling

Kunststof drager voorzien van PV laminaat.
De drager is voorzien een kop- en zijsluiting passend i.c.m. Nelskamp G10
keramische vlakke dakpannen.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

PV module welke zonlicht omzet in energie.
G 10 PV module vervangt 8 hele pannen in 1 rij.
BIPV (Bulding Integrated PV) is ethetisch verantwoord.
Behoud esthetica van het pannendak.
Te gebruiken op hellende daken en gevels.
Eenvoudig met 8 schroeven en 1 panhaak te bevestigen.
Plug and play systeem.
Rendement zonnecel 18,3 %.
Gewicht per module 9,5 kg.
Afmetingen: 8 pannen breed 1984 x 399 x 20 mm.
Dekkende lengte 394 mm +/- 10 mm.
Hagelbestendigheid conform IEC 61215 en IEC 61730.
EG-Richtlijn 2006/95/EG, IEC 61215:2016 en IEC 61730:2016
Het PV laminaat wordt ingekocht en vervolgens opgesloten in een lichtmetalen frame met omgezette kanten ter bescherming van het
laminaat en geheel afgedicht.
Daarna wordt het frame met PV laminaat aan de kunststofdrager, dat geheel in model van de G-10 is gemaakt met kop- en
zijaansluitingen, stofvrij verlijmt.
Statiegeld houten kratten die opnieuw worden gebruikt voor de verpakking van nieuwe PV modules.
1.1 Energieprestatie; 1.2 Energieprestatie, aanvullend; 2.1 Milieuprestatie.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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