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MADE IN ITALY

100%
TILLVERKAD I ITALIEN
Trienergia modulerna tillverkas uteslutande i
Italien, i det nya produktionscentret i Mantuaregionen, där vi nyttjar såväl specialiserad
spetskompetens som en högautomatiserad
produktions-linje. Genom att välja en modul
som är tillverkad i Italien ökar tillgängligheten till
material vilket minimerar leveranstid och transportsträckor vilket är bra för miljön då detta leder
till minskade skadliga utsläpp från transporter.
Vi på Trienergia tror starkt på värdet i en
Italiensk produkt, tillverkad i Italien, som
har sina rötter i närområdet där vi söker
inspiration och där vi vill bygga framtiden.

Kom och
besök vårt
produktionscenter i
Mantuaregionen!

DÄRFÖR ÄR
TRIENERGIA BÄTTRE
vår
där

Modulerna produceras till 100% i
nya högteknologiska fabrik i Italien
endast de bästa råvarorna används.

MWT Back-contact teknologi är den
mest lovande PV-cell teknologin som möjliggör högst effektivitet (till och med över 20%
modul-effektivitet) samt högre tillförlitlighet än
standard (Mono eller Poly) cell-teknologi då den
saknar lödningspunkter (ribbon-less technology).

Estetiskt perfekt modul, Komplett Svart
(svarta celler, bakstycke och ram), Vit och Röd.
4 olika produkter (66-cell, 60-cell, 42-cell, 21-cell)
med den innovativa lösningen av triangulär och
rektangulär design som tillåter upp till 50% mer
installerad effekt på typiska triangulära tak, vilket
samtidigt ger en perfekt lösning för att passa taket.
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Färg: GRÖN

TRI110TM-GG
21 CELL
DIMENSION
VIKT
EFFEKT
GARANTIER

M4 - 162,75 x 162,75 mm
1016 x 1016 x 40 mm
9 kg
100 Wp (TRI100TM-GG) / 110 Wp (TRI110TM-GG)
20 år produkt
Prestanda:
12 år 90% - 30 år 82%

TRI220DM-GG
42 CELL
DIMENSION
VIKT
EFFEKT
GARANTIER

M4 - 162,75 x 162,75 mm
1189 x 1016 x 40 mm
14,5 kg
200 Wp (TRI200DM-GG) / 240 Wp (TRI200DM-GG)
20 år produkt
Prestanda:
12 år 90% - 30 år 82%

TRI310SM-GG
60 CELL
DIMENSION
VIKT
EFFEKT

M4 - 162,75 x 162,75 mm

GARANTIER

20 år produkt
Prestanda:
12 år 90% - 30 år 82%

1680 x 1016 x 40 mm
19,5 kg
300 Wp (TRI300SM-GG) / 310 Wp (TRI310SM-GG)
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TEKNOLOGI

-88,9%
mindre bly
jämfört mer andra
producenter av
standardpaneler

-88,9%

PV MODULERNAS
STRUKTUR
Produktionen av Trienergia moduler baseras på
en högautomatiserad process vilket möjliggör
en photovoltaic-modul med högre prestanda.
Samtidigt minimeras risken för produktionsskador
och möjliga mikrofrakturer som kan uppstå genom mekaniska spänningar från strängmaskinen.

Ram
Glas
EVA

Förlusten i watt mellan cell och modul är
reducerad med en tiondel jämfört med standardproduktion: från 0.1% till 0.01%.

MWT Celler

FÖRDELAR MED
LIMMADE CELLER

LEDANDE
BAKSTYCKE
Kopplingsbox

- MINSKAD TERMISK PÅFRESTNING
- INGA MIKROSPRICKOR ELLER BROTT
ORSAKADE AV MEKANISK SPÄNNING

MWT
BACKCONTACT
Trienergia modulerna bygger på MWT Backcontact teknologi, som möjliggör skapandet av
paneler med bättre prestanda, ökad tålighet
och med lägre risk för sprickor och mikrofrakturer. Back Contact teknologi gör det möjligt att
placera de elektriska kontakterna endast i bakkant.
Cellerna som bildar själva PV-modulen
behöver inte längre lödas vid kontaktpunkterna
vilket
minskar
påfrestningarna
mellan
cellerna. Istället limmas cellerna (med ett
speciellt ledande lim) på ett ledande
bakstycke vilket fungerar som
kontakt och
koppling för PV-panelens positiva och negativa pol.

LOKALA
RESTRIKTIONER
Trienergia modulerna erbjuder en exklusiv
lösning vilken möter förväntningarna hos den
mest krävande kund samtidigt som den kan lösa
eventuella problem med lokala restriktioner.
De tre olika storlekarna hos Trienergia modulerna och möjligheten att få dem i olika färger
möjliggör ett PV-system som är integrerat i såväl
byggnaden som omgivningen. En intressant
aspekt gällande kvalitén i Trienergia färgade glas
är att det inte är vare sig målat eller ett laminat.
Glaset tillverkas istället genom en speciell process
där färgpigment smälts samman med glaset i
ugnen vilket ger ett klart glas utan effektförlust
samtidigt som det får hög materiell hållfasthet.

Användandet av ett ledande bakstycke
gör det möjligt för energin att använda
hela modulens yta för att generera
energi utan att begränsas till att
kanaliseras genom traditionella
kopplingar som har en begränsad yta.

ÖKAD
EFFEKTIVITET
Detta är den ideala lösningen för att öka
modulernas effektivitet tack vare photovoltaic
celler som har en effektivitet på 23,3% och
genom att ta bort lödningspunkter (ribbonless technology) för att öka upptaget av solljus
med 3% mindre skuggning från lödningen.

BEVARA DET
UNIKA I BYGGNADENS
ARKITEKTUR
Star RED panel, med sin karakteristiska ”tegelröda” färg, smälter in i taket på ett perfekt sätt
och ger ett homogent visuellt intryck. Det
perfekta resultatet är den bästa lösningen för att
tillfredsställa även den mest krävande kunden som
söker en solcellslösning där traditionella, svarta,
paneler av någon anledning inte är godkända.
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DESIGN
Trienergia modulerna har utvecklats för att frångå
vad som är standard för att erbjuda den bästa
lösningen för alla som vill installera ett solcellssystem utan att begränsas till utformningen av taket.
Tack vare de tre olika storlekarna (21 triangulära celler / 42 rektangulära celler / 60 celler)
är det möjligt att på ett perfekt sätt täcka tak
med olika och ojämna former för ett bättre
estetiskt resultat. Genom att utnyttja taket i sin
helhet möjliggörs en högre energiproduktion.

2021

Ett komplett system för att på bästa sätt
utnyttja tillgänglig takyta vilket ger högre
installerad effekt (och därmed högre
energi-produktion), ökad avkastning på
investeringen och självklart ett perfekt
estetiskt resultat.

Solcellssystemet är en utmärkt investering. Det
främjar sparande och energimässig självständighet,
ökar värdet på din fastighet.
Trienergia är ett exklusivt val som ger dig en
komplett och förstklassig lösning som håller över
tid.

MIXADE PV
STRÄNGAR

NY PRODUKT

I alla mixade PV system (rektangulär och triangulär) rektangulära moduler (med en effekt om
t ex. 220 WP) måste alltid matchas med triangulära
moduler med halv effekt (110 Wp). På så sätt blir
det möjligt att skapa mixade strängar utan specifika
kopplingskablar.

Trienergia Energy Design KOMPLETT SVART
(Triangulär 21 celler + Rektangulär 42 celler) blev
en stor succé och är idag en av Trienergia mest
efterfrågade produkter.

För att bygga vidare på denna
succé från 2021 kommer
Trienergia Energy Design också
lanseras i KOMPLETT RÖD
version!!

EXKLUSIVT VAL

ENKLA
INSTALLATIONSSTEG
STRÄNG 1

n. 8 rektangulära1,92 kW
Imp: 10,51 A - Vmp: 182,56 Vdc

STRÄNG 2

n. 4 rektangulära + n. 8 triangulära 1,92 kWp
Imp: 10,51 A - Vmp: 182,56 Vdc

Alla Trienergia paneler (21 celler + 42 celler + 60
celler) har en mycket enkel installation (samma
kopplingar och monteringsstruktur som klassiska
PV-paneler) som fungerar även när moduler med
olika form kopplas samman.

FUNKTIONELL DESIGN & BÄSTA RESULTAT
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DESIGN
Vi har skapat en gratis mjukvara så att vem
som helst ska kunna designa bästa möjliga solcellssystem för sitt tak. Programmet, utvecklat för
designers, konstruktörer och installatörer, är
gratis och gör det möjligt att beräkna den
bästa lösningen av PV-paneler för det
specifika taket och samtidigt se storleken på systemet, den installerade effekten och den täckta ytan.

designer.trienergia.com

För att använda, gå till:
https://designer.trienergia.com/en

VARFÖR
Detta enkla verktyg är användbart för att
förstå, med endast några få steg, vilken
effekt som kan installeras på ditt tak där en
lösning med ett designat energisystem jämförs
med ett system med endast 60-cells moduler.
Enkelt och intuitivt, programmet ger dig direkt
den lämpligaste konfigurationen och den bästa
lösningen!

Quick tool
Trienergia
Energy Design
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PLW Energihus AB
Industrigatan 11, 582 77 Linköping
energihus@plw.se www.energihus.se +46 (0)13-23 75 71

PLW Energihus

plwenergihus

Trienergia S.r.l.
Strada Pavesa 13/A Bondeno di Gonzaga (MN) 46023
info@trienergia.it www.trienergia.com +39 (0)376 595052
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