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kolory jednorodne

Wszystkie moduły Invent Q  
są wyposażone w opatentowaną przez  

Invent technologię InvisibleCell®,  
która sprawia, że połączenia elektryczne 

modułu są niewidoczne, dzięki czemu panele 
są estetyczne, mają elegancki  

i nowoczesny wygląd.

Panel Q składa się  
z 60 polikrystalicznych, krzemowych  

ogniw fotowoltaicznych 
wytwarzających dużą energię  

w każdym module.



Moduły Cotto Q.olor® firmy Invent wykorzystują technologię 
InvisibleCell®, która sprawia, że moduł jest jednorodny 
chromatycznie, zapewniając doskonały efekt pod względem 
integracji architektonicznej.

cotto Q.olor®

®

Ciepły kolor cotto Q.olor® idealnie 
dopasowuje się do koloru i faktury 

dachów, dając wyobrażenie pokrycia 
wolnego od jakiejkolwiek instalacji.

wyższa odporność 
na gradobicie

+20%
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cotto Q.olor®



Moduły Sand Q.olor® firmy Invent wykorzystują technologię 
InvisibleCell® i są idealne do zastosowań w regionach 
nadmorskich. Ich delikatna barwa idealnie współgra  
z otoczeniem, w którym dominują jasne i relaksujące kolory.

®

sand Q.olor®

Moduł Sand Q.olor® jest bliski naturze, 
zapewnia doskonałą integrację 

architektoniczną.

grubsze szkło
+25%
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sand Q.olor®



Moduły Brown Q.olor® firmy Invent wykorzystują technologię 
InvisibleCell®, która sprawia, że moduł jest jednorodny 
chromatycznie, zapewnia doskonałe efekty w regionach górskich, 
idealnie komponując się z architekturą drewnianą.

brown Q.olor®

®

Moduł całkowicie wykonany we Włoszech,  
ma doskonałą wydajność pod względem 

 mocy oraz łączy funkcjonalność  
z estetycznym wyglądem.

większa wytrzymałość
+50%
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brown Q.olor®



kolory z deseniem

Wszystkie moduły Invent Q  
są wyposażone w opatentowaną przez  

Invent technologię InvisibleCell®,  
która sprawia, że połączenia elektryczne 

modułu są niewidoczne, dzięki czemu 
panele są estetyczne, mają elegancki  

i nowoczesny wygląd.

Panel Q składa się  
z 60 polikrystalicznych, krzemowych  

ogniw fotowoltaicznych  
wytwarzających dużą energię  

w każdym module.



Moduł Purple Q.olor® firmy Invent z technologią  
InvisibleCell® jest ekscentryczny. Daje wiele możliwości 
aranżacyjnych, dedykowany dla powierzchni wymagających 
indywidualnych rozwiązań.

purple Q.olor®

®
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więcej energii
+8,64%

ogniwa klasy A

Moduł Purple Q.olor® to prawdziwa 
dekoracja ściany domu.

odporność na amoniak
Nh3
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purple Q.olor®



Kolor turkusowy odpręża, przywodzi na myśl morze i naturę. 
Sprawia, że moduł Teal Q.olor® firmy Invent jest idealny  
do zastosowania w miejscach, w których natura i technologia 
doskonale łączą się ze sobą.

teal Q.olor®

®
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moc gwarantowana
w pierwszym roku

98%

ogniwa klasy A

Teal Q.olor® ożywia białe ściany,  
tworząc efekt ekologiczny.

grubości szkła
o wysokiej przepuszczalności

4mm

GREEN ENERGY

GREEN ENERGY



teal Q.olor®



Moduł Green Q.olor® firmy Invent, produkujący energię 
odnawialną, ma intensywny zielony kolor. Tworzy realistyczny 
efekt liści, nadając wygląd drzewa lub krzewu rosnącego 
wzdłuż ogrodzenia.

green Q.olor®

®
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mocy gwarantowanej
przez 15 lat

90%

ogniwa klasy A

Moduł Green Q.olor® jest doskonałą 
imitacją ściany bluszczu,  

łączy funcjonalność i estetykę.

tolerancja mocy
±5%
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green Q.olor®



Złoto jest kolorem luksusu i bogactwa. Właśnie dlatego 
moduły Gold Q.olor® ucieleśniają ideę cennego kruszcu 
osadzonego na architektonicznym klejnocie, podobnie  
jak szmaragd osadzony w złotej oprawie.

gold Q.olor®

®
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mocy gwarantowanej
przez 25 lat

84,5%

ogniwa klasy A

Moduł Gold Q.olor® jest idealny do nowoczesnych 
wnętrz, z odrobiną metali szlachetnych,  

w których świetliste, opalizujące piękno łączy się  
z wysoką wydajnością pod względem mocy.

grubsze szkło
+25%
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gold Q.olor®



Kolor idealnie komponuje się z antracytową szarością  
i metalem. Idealny do dachów i ścian cementowych, dodaje 
odrobinę światła do ich ciemnego, monotonnego wyglądu. 
Moduły Orange Q.olor® firmy Invent dają efekt opalizującego 
metalu, upodabniając się do jasnej miedzi.

orange Q.olor®

®

Moduł Orange Q.olor® współgra  
z materiałami używanymi  

w stylu industrialnym.

wyższej odporności na gradobicie
+20%
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orange Q.olor®



Moduły Invent Dark Purple Q.olor® łączą różne kolory,  
tak aby zapewnić ekscentryczny wygląd. Niezależnie od tego, 
czy są zamontowane na dachu, czy na ścianie, przykuwają 
wzrok odważnymi kolorami, stając się tym samym  
elementem architektonicznym.

dark purple
®



 dane techniczne



certyfikaty

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

dane techniczne modułu

* Obliczony na podstawie produkcji modułów fotowoltaicznych na północy Włoch z optymalną orientacją / nachyleniem o wartości równej 1.200 kWh/kWp

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.

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

IEC61701 (2011)
Test w komorze solnejTest w komorze solnej

IEC62716 (2013)
Próba amonowaPróba amonowa

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

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

CEI EN 61730-2 (2018)
Test temperaturyTest temperatury
5 godzin ekspozycji na 1.000 Wm

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

CEI EN 61215 (2017)
Test odporności na gradobicieTest odporności na 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.

IEC 60068-2-68
Test na kurz i piasek  Test na kurz i piasek  
dla warunków pustynnychdla warunków pustynnych

Wysoka 
przepuszczalność 

4 mm

+25% 
Grubsze szkło

Poddane ciśnieniu
7500 Pa

+50%
Obciążenie  

mechaniczne 

Poddany gradowi 
 30 mm

+20% 
Odporność na grad

Tolerancja 
mocy
±5%

25 
lat

gwarancji
na moc

lat 
gwarancji 

na materiał

25

Próba 
amonowa

Test  
w komorze 

solnej

wymiary

997
1663

35

Waga: 21 kg 

Moduł kolory 
jednorodne

kolory 
z deseniem

Moc Wp 270 270

Wydajność roczna* kWh 324 324

Sprawność panelu % 16,28 16,28

Rodzaj ogniw polycrystalline polycrystalline

Napięcie nominalne Vmp 31 31

Prąd dla mocy max A 8,71 8,71

Napięcie bez obciążenia Voc 38,4 38,4

Prąd zwarcia A(Isc) 9,37 9,37

Maksymalne napięcie V 1.000 1.000

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

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

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

Tolerancja mocy ±5% ±5%

NMOT 45,10°C 45,10°C

kg
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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

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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