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FLOOR® TO...
panel fotowoltaiczny,  
po którym można chodzić

Floor® to moduł fotowoltaiczny, po którym 
można chodzić. Dzięki nowej technologii 
opatentowanej przez Invent można go 
instalować w podłogach.

Dzięki temu innowacyjnemu produktowi 
znacznie rozszerza się powierzchnia 
przeznaczona do wytwarzania zielonej energii, 
bowiem obejmuje ona miejsca wcześniej 
nieuwzględniane.

Moduł Floor® przekształca obszary poziome 
wcześniej niewykorzystywane w żywe  
i aktywne systemy przechwytujące promienie 
słoneczne w celu generowania czystej energii.

Montaż modułów fotowoltaicznych  
w podłodze nie tylko umożliwia bardziej 
owocną i wydajną eksploatację powierzchni, 
która wykracza teraz poza powierzchnię dachu,  
ale także zapewnia większe możliwości 
instalacji paneli, obniżenie kosztów montażu, 
czyszczenia i konserwacji.

System podłóg fotowoltaicznych Floor® 
jest podłogą pływającą, ponieważ jest ona 
instalowana nad podłożem, z wykorzystaniem 
regulowanego podparcia mechanicznego.



 

Stworzony,  
aby harmonijnie 
współgrać z terenami 
zielonymi i przyrodą.

Idealny do biur, 
obiektów handlowych 
nowoczesnych  
i minimalistycznych.

 

Idealny wybór  
w sytuacjach, w których 
zachowanie naturalnych 
barw jest koniecznością.

Green Grey Brown



 

Jest odzwierciedleniem 
błękitu nieba i krystalicznie 
czystych zbiorników 
wodnych.

To dotyk prestiżu, 
który oświetla całe 
otoczenie.

 

Emanuje 
ponadczasową 
elegancją, wyróżnia 
się wizualnie.

Teal Gold Black





Piękno spotyka się z technologią

Zamiast klasycznych ścieżek wykonanych z asfaltu, 
cementu, płytek z różnych materiałów, można  
teraz zainstalować system paneli fotowoltaicznych 
Invent Floor®, który ożywi je i przekształci grunt pod 
naszymi stopami w dodatkowe źródło energii 
– energii słonecznej, która jest generowana  
z podłogi. 
 
System Floor® zwiększa możliwości generowania 
czystej energii. Każdy, kto nie posiada 
wystarczającej powierzchni dachowej do 
instalacji modułów fotowoltaicznych, może teraz 
przekształcić swój własny dom lub firmę w miejsce 
zrównoważone ekologicznie – zgodne z naturą. 
 
Taka jest również misja firmy 4 ECO, która dzięki 
temu najnowszemu wynalazkowi chce dać 
możliwość kontaktu z naturą i odpowiedzialnego 
zbierania energii, którą słońce tak hojnie obdarza 
Ziemię. 4 ECO chce stworzyć nowy porządek 
inspirowany harmonią i szacunkiem dla środowiska.  
 
Montaż modułów fotowoltaicznych  
w podłodze nie tylko umożliwia bardziej  
owocną i wydajną eksploatację powierzchni,  
która wykracza teraz poza powierzchnię dachu,  

ale także daje większe możliwości instalacji  
paneli, obniżenie kosztów montażu, czyszczenia  
i konserwacji.
 
System fotowoltaiczny, który jest dostępny,  
czyni dobro dla środowiska, zapewnia lepszą  
jakość życia. 
 
System Floor® pojawił się w celu wzbogacenia  
popularnej gamy modułów fotowoltaicznych firmy 
Invent. Służy do montażu na dachach i ścianach 
budynków zdolnych do przekształcania  
światła słonecznego w czystą energię.  
Zapewnia wysoką wartość estetyczną,  
a dla przedsiębiorstw stwarza możliwość 
wyeksponowania charakterystycznych cech marki. 
 
System Floor® nie idzie na kompromis pod 
względem wzornictwa i wpływu na estetykę.  
Jest dostępny w sześciu wariantach 
wykończeniowych, które można dobrać  
w celu zapewnienia harmonii z otaczającym 
środowiskiem lub tożsamości własnej marki.  
Można je również mieszać i dopasowywać 
wzajemnie w celu tworzenia efektów  
graficznych i spersonalizowanych wzorów.

WZORNICTWO I ZALETY





Green został stworzony, aby harmonizować z ogrodami, ścieżkami  
wokół domu oraz parkami miejskimi, stając się jednocześnie  
piękną dekoracją powierzchni i częścią środowiska naturalnego.

Green





FLOORNIGHT
Kiedy rozbłyśnie noc 

Instalacje Invent Floor® nigdy nie 
pozostają w cieniu! 
 
Pomysłowo zainstalowany w profilach 
instalacyjnych system oświetlenia 
ledowego jeszcze bardziej podnosi 
walory estetyczne systemu  
w nocy, gwarantując maksymalną 
funkcjonalność powierzchni 
fotowoltaicznych. 
 
Ścieżki, chodniki i wejścia są  
doskonale widoczne dzięki ledom,  
które oświetlają drogę. 





Grey jest idealny do instalacji w obiektach biurowych  
i handlowych. To nowoczesny i minimalistyczny akcent 
podkreślający elegancję biur i obiektów rozrywki.

Grey





FLOORNIGHT
Kiedy rozbłyśnie noc 





Brown jest idealnym wyborem w sytuacjach, w których  
zachowanie naturalnych cech środowiska jest koniecznością,  
np. w wioskach górskich, gdzie idealnie integruje się  
z budynkami drewnianymi, charakterystycznymi dla tych obszarów.

Brown





FLOORNIGHT
Kiedy rozbłyśnie noc 





Delikatny turkus Teal jest odzwierciedleniem błękitu  
nieba i krystalicznie czystych zbiorników wodnych,  
w pełnej harmonii z budynkami o szczególnych stylach.

Teal





FLOORNIGHT
Kiedy rozbłyśnie noc 





Gold jest olśniewającym elementem całej gamy produktów Floor®. Idealnie współgra  
z olśniewającą bielą budynków i pomników, naturalnie harmonizuje z piaskiem  
lub spaloną ziemią, mieni się w pomieszczeniach handlowych lub biurowych.

Gold





FLOORNIGHT
Kiedy rozbłyśnie noc 





Black emanuje ponadczasową elegancją, wyróżnia się  
wśród otoczenia i jest idealny do pozyskania największej  
możliwej ilości energii.

Black





FLOORNIGHT
Kiedy rozbłyśnie noc 





Nic nie jest pozostawione przypadkowi

Z technicznego punktu widzenia system posadzek 
fotowoltaicznych Floor® jest konstrukcją pływającą, 
ponieważ instaluje się ją nad ziemią za pomocą 
regulowanej podpory mechanicznej, unosząc ją  
na wysokość od 3,5 do 5 cm. 
 
Stwarza to przestrzeń idealną dla instalacji  
elektrycznej, gwarantującą łatwy dostęp  
do przeprowadzenia inspekcji, konserwacji,  
w porównaniu ze zwykłym systemem 
zainstalowanym na dachu. 
 
System Floor® składa się ze szklanych modułów 
fotowoltaicznych o wymiarach 70 x 103 cm, które 
można dowolnie komponować i układać. Oznacza 
to, że podczas projektowania i planowania ma się 
dużą swobodę. Po ułożeniu instalacji, każdy moduł 
ożyje, wytwarzając czystą energię. 
 

System podłogowy Floor® jest również w pełni 
przystosowany do chodzenia. Panele są wykonane 
ze specjalnego hartowanego szkła z powłoką 
antypoślizgową. Są zbudowane tak, aby wytrzymać 
obciążenie 200 kg/m2 i wkrótce będą dostępne  
w wersji o jeszcze większej nośności. 
 
Każdy moduł fotowoltaiczny ma szybę o grubości  
20 mm. Nie posiada ram aluminiowych, zawiera 
24 ogniwa i zapewnia moc 100/120 W, w zależności 
od koloru. Szkło podtynkowe pozwala na większą 
swobodę modulacji i kreacji podczas montażu 
paneli, dając doskonałe efekty wizualne.

TECHNOLOGIA FLOOR®



DANE TECHNICZNE

dane techniczne

Wartości uzyskane w standardowych warunkach: 1.000 W/m2 - 25°C - AM 1,5

dane modułu
Nazwa modułu Q.olor Black

Moc Wp 100 120

Wydajność roczna* kWh 100 120

Sprawność % 13,87 16,64

Rodzaj ogniw polikrystaliczne monokrystaliczne

Napięcie nominalne Vmp 12,19 14,45

Prąd dla mocy maksymalnej A 8,2 8,3

Napięcie bez obciążenia Voc 15,15 17,99

Prąd zwarcia A(Isc) 8,8 8,9

Maksymalne napięcie V 1.000 1.000

Współczynnik tempeaturowy prądu zwarciowego (α) Pm 4,60 mA/°C 4,60 mA/°C

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

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

Tolerancja mocy ±5% ±5%

NMOT 45,10°C 45,10°C

* Obliczony na podstawie produkcji modułów fotowoltaicznych na północy Włoch z optymalną orientacją / nachyleniem o wartości równej 1.200 kWh/kWp
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System optymalizacyjny
Podczas montażu, styki są podłączone do 
systemu optymalizacyjnego, który poprawia 
wydajność modułu w przypadku zacienienia. 
Optymalizator, bazujący na przesunięciu cienia 
na obszary, moduluje wydajność pojedynczego 
panelu w zależności od ekspozycji na słońce.

SKRZYNKA 
PRZYŁĄCZENIOWA

SKRZYNKA 
PRZYŁĄCZENIOWA

SKRZYNKA 
PRZYŁĄCZENIOWA

OPTYMALIZATOR OPTYMALIZATOR

SKRZYNKA 
PRZYŁĄCZENIOWA

LINIA 
ENERGETYCZNA



Ta cecha technologiczna pozwala na utrzymanie 
100% mocy nasłonecznionych paneli, nawet  
gdy te w cieniu generują mniej energii.  
Gdy tylko panele w cieniu zostaną oświetlone, 
produkcja energii jest ponownie modulowana  
aż do osiągnięcia 100%.

Wydajność modułu 
w cieniu





INVENT SRL

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

info@inventsrl.it

www.inventsrl.it

www.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

GREEN ENERGY





GREEN ENERGY


