
GẠCH NGÓI ĐIỆN MẶT TRỜI 

 

 

 

KÍCH THƯỚC 

Mô hình ba mặt 

Bề rộng vòm : 721 (+/- 2) mm 

Chiều dài: 500 (+/- 1) mm 

Độ dày: 41 (+/- 1.5) mm （không bao gồm hộp nối 

KẾT CẤU 

• Lớp 1: kính cong siêu trắng 
• Lớp thứ 2: phim POE 

• Lớp thứ 3: Miasole Flex Cell 
• Lớp thứ 4 phim POE 

• Lớp 5 kính cong cong 

TÍNH 

vật liệu phụ: bảo vệ & EPDM phim 
Illuminated kích thước bề mặt: (chiều rộng) 703 mm x (chiều cao) 415 mm 

nội dung quảng trường mét: 3,43 chiếc / mét vuông 

Độc mảnh điện: 30 Watt 

Quảng trường điện mét: 105 Watt 

Tất cả các thành phần phụ và hàng đầu có sẵn.  

THỬ 
Hanergy Ngói đôi 85 thử nghiệm : gạch đưa vào một ° C và 85% trường hợp 85 kiểm tra độ ẩm, để xác minh sức nóng và độ ẩm kháng 

của ngói. 
Thử nghiệm Hanergy Ngói TC 200: để xác minh hiệu suất nhiệt độ thấp và cao trong môi trường nhiệt độ từ -40 độ đến 85 độ. 

Hanergy Ngói HF ( ướt lạnh ) Kiểm tra : Trong 25 độ đến 85 độ 85% môi trường độ ẩm và -40 độ đến 25 độ mà không cần môi trường 

độ ẩm để kiểm tra kháng của hiệu suất nhiệt độ cao và thấp. 

Hanergy Ngói chứng nhận 3C : Xác nhận việc thực hiện an toàn của ngói, bao gồm kiểm tra bắn túi, kiểm tra bóng thả, nhiệt, độ ẩm, 

bức xạ. 

Hanergy Ngói chứng nhận lửa : Thử nghiệm khả năng chịu lửa. 

Hanergy Ngói chống mưa đá thử nghiệm : Simulate kích thước của mưa đá thực tế đánh vào gạch để kiểm tra việc thực hiện chống 

mưa đá. 

 


