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Powłoka samoczyszcząca do paneli słonecznych

AC10166 Powłoki solarne imponująco poprawiają efektywność
ekonomiczną paneli słonecznych.
Odbicie jest zmniejszone, wysiłek związany z czyszczeniem jest
znacznie zmniejszony, a poza tym panele słoneczne pokryte
AC10166 również oczyszczają nasze powietrze.
To jest „zielona technologia” do perfekcji.
Jest to możliwe głównie dzięki zmianie załamania światła na 
szklanej powierzchni. W ten sposób można optymalnie wykorzystać
dostępną energię słoneczną.
Poprawa wydajności to prawdziwe pieniądze. Do tego dochodzi
oszczędność na czyszczeniu modułów i uniknięcie strat mocy w 
przypadku zabrudzenia.



Zalety :

u Zwiększenie wydajności poprzez zmniejszenie odbić i poprawę
transmisji światła na szybie kolektora.

u Fotokatalityczne samooczyszczanie zapobiega utracie wydajności
spowodowanej zanieczyszczeniem powierzchni szkła. Powłoka
przedłuża żywotność

u system poprzez poprawę odporności na zarysowania i twardości
szkła.

u Aktywna ochrona środowiska poprzez unikanie środków czyszczących
i oczyszczania powietrza poprzez degradację zanieczyszczeń.

u Takich jak ptasie odchody, cząstki stałe i cząstki organiczne.



Zwiększona wydajność poprzez
zmniejszenie odbić i poprawę
transmisji światła na panelu

kolektora

Niski współczynnik odbicia zwiększa
przepuszczalność światła szyby
kolektora pokrytego AC10166® 

nawet o 6%.

Ważnym aspektem przy
powlekaniu paneli słonecznych
jest efektywność ekonomiczna.

Powłoka AC10166® zmniejsza
odbite światło słoneczne nawet o 
65% w porównaniu z modułem

niepowlekanym.
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Fotokatalityczne samooczyszczanie zapobiega utracie
wydajności na skutek zanieczyszczenia powierzchni
szkła.

Produkty Allcera® są fotokatalitycznie aktywne. Pod 
wpływem światła na ich powierzchni powstają rodniki
tlenowe. Aktywowany tlen rozbija cząsteczki i organiczne
cząsteczki brudu, które wchodzą w kontakt z 
powierzchnią. 

Substancje rozłożone w ten sposób są po prostu
zmywane przez deszcz. Efektowi temu sprzyja super 
hydrofilowa właściwość okna pokrytego Allcera®, gdyż
woda deszczowa nie może już tworzyć kropel na jego
powierzchni, lecz spływa cienką warstwą. 
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Powłoka zwiększa żywotność modułów poprzez poprawę
odporności na zarysowania i twardości szkła.
Przy średniej grubości aplikacji około 100 nm, 
AC10166 jest solidną ochroną powierzchni. Powłoka
rozwija twardość 7H, chroniąc powierzchnię szkła z
gwarantowaną trwałością 15 lat. Aplikacja odbywa się
przy użyciu metody HVLP. Można to zrobić zarówno
podczas produkcji przemysłowej, jak i na zmontowanym
module. W produkcji przemysłowej czas suszenia
można przyspieszyć poprzez zastosowanie ciepła. 
AC10166 jest na bazie wody i całkowicie nieszkodliwy
dla ludzi i zwierząt. 
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Aktywna ochrona środowiska poprzez unikanie środków czyszczących i 
oczyszczanie powietrza poprzez rozkład zanieczyszczeń i cząstek
stałych.

Tlen aktywowany przez Allcera® skutecznie rozkłada również
zanieczyszczenia powietrza, takie jak tlenki azotu (NOx) i organiczne
cząstki stałe. Tlenki azotu ze spalin samochodowych zanieczyszczają
powietrze w naszych śródmieściach. Powodują problemy z oddychaniem
i atakują budynki. Allcera® przekształca między innymi toksyczne tlenki
azotu w nietoksyczne azotany.

Oprócz aspektu ekologicznego, unikanie środków czyszczących w 
sposób naturalny znacznie obniża koszty utrzymania.
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Gospodarka:

Dzięki redukcji odbić i wynikającej z tego lepszej
transmisji światła, wydajność elektryczna powlekanego

modułu wzrasta nawet o 3%. 
Instalacja o mocy 100 Kw (szczytowa) ma w Niemczech

roczną wydajność około 92.000 Kw/h. 
Powłoka AC10166 przynosi również: 3kw x 920 godzin
słonecznych/rok x 15 lat = 41,400 Kw więcej mocy

Powierzchnia, która jest zawsze czysta, zapobiega spadkom
wydajności, które w zależności od stopnia zabrudzenia mogą
wynosić nawet 15%. W naszym przykładzie zakładamy, że
średni ubytek zanieczyszczeń na powierzchni wynosi około
5%. Przy mocy systemu 100 Kw (szczytowej) są to: 5KW 

x 920 godzin słonecznych/rok x 15 lat =

69 000 Kw więcej mocy

220 kWp PV-Anlage w 
Petrovija (Chorwacja) 

4,8 MWp PV-Anlage w Bobitz
(Niemcy) 

Pływające panele słoneczne SolOcean
Wiedeń (Austria)

Wiaty autobusowe z wbudowanymi
panelami słonecznymi

Stacje szybkiego ładowania z panelami
słonecznymi



Dane techniczne:

Dane techniczne: nazwa produktu: ac10166 
zakres:
Powierzchnie szklane kolektory słoneczne
cechy:
Samoczyszcząca powłoka o właściwościach
super hydrofilowych, oczyszczanie powietrza.
Zastosowanie:
Technologia natrysku Hvlp
Możliwość zastosowania do celów prywatnych
i przemysłowych
Specyfikacja:
Wodny roztwór
<1% dwutlenek tytanu i krzemionka

Wygląd: Półprzezroczysty
Ciecz Materiał aktywny w roztworze: 
1,6% Wartość PH: 4,0 +/- 0,5 
Struktura kryształu: rutyl (tio2) 
Wielkość cząstek: 8 - 20 nm
Zużycie: 25 - 30ml / m2 
Trwałość: >5 lat



Kontakt :

Allcera Nederland BV
Westvoorstraat 8
3262JP Oud Beijerland
The Netherlands

t: +31 10 76 00 263 
m: +316 222 83 009 
e: info@allcera.com

BTW: NL861334528 B01
Rabobank (IBAN): NL24 RABO 0306 8232 33
KvK: 78293634

Allcera Poland sp. z o.o.
Długa 4/4 
64-300 Nowy Tomyśl
Sąd Rejonowy Poznań - IX Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,

t: +48 61442 3720
m: +48 886 411 182
e: p.kuc@allcera.com

KRS 0000927848,
NIP 7882034653
REGON 520297227
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