
A&T loci® is het volledig geïntegreerde-, en dak of gevel 
vullend zonnepanelen-systeem voor uw nieuwbouw of 
renovatieprojecten. A&T loci® is de oplossing voor de 
energietransitie en het hedendaagse efficiënte bouwen. Het 
esthetisch zonnepanelen-dak combineert de functie van 
dakbedekking én energieopwekking in één product. Alle toegepaste 
materialen worden in Europa geproduceerd. Het uniforme zwarte 
volledig geintegreerde A&T loci® zonnepanelen-systeem met de 
Solibro dunne filmmodule is nu nog krachtiger! Hierdoor wordt de 
complete dakbedekking of gevel een krachtige energiecentrale. Dankzij 
de voortdurende integratie van de wereldrecord-brekende CIGS-
technologie in de productie, behoren Solibro-modules tot de meest 
efficiënte producten van hun soort, met een efficiëntie van maximaal 
16%. Geen additionele dakbedekking is noodzakelijk, het A&T loci® 
systeem vervangt de traditionele dakbedekking voor hellende 
daken of gevelbekleding en levert voldoende elektriciteit voor de 
gebruiker.

Meer energie opbrengst 
met dunnefilm panelen 
Dankzij lage temperatuurcoëfficiënten met een verbeterd 
temperatuurcoëfficiënt van -0,32% / K hebben onze klanten een 
opbrengstvoordeel van maximaal 16,4% in vergelijking met 
kristallijne modules gedurende vele jaren. Modules met nog betere 
opbrengsten zullen binnenkort beschikbaar zijn.        

Stabiele opbrengst onder 
deel-beschaduwing
Bij zonnepaneel-systemen kan beschaduwing door delen van 
gebouwen, bomen, bladeren en vervuiling vaak niet worden 
uitgesloten. Het speciale celontwerp van de Solibro-
dunnefilmmodules minimaliseert de kans op schaduwwerking van 
hele cellen en zorgt daarom voor een optimale opbrengst, ongeacht 
de positie van de zon.

Esthetische uitstraling
Het uniforme zwarte uiterlijk van de Solibro-module geeft het A&T 
loci® geintegreerde zonnepanelen-dak de perfecte pasvorm 
voor geavanceerde visuele toepassingen. De actieve laag 
wordt aan weerszijden beschermd tegen omgevingsinvloeden 
door stabiele glassubstraten en het lichte frame ontwerp 
maakt zelfreiniging mogelijk door optimale afvoer van 
regenwater, zelfs bij kleinere hellingshoeken tot 12 graden.

c-Si Solibro
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Watermanagement      
Door het gebruik van onze gepatenteerde S-profielen zijn de panelen 
in verticale richting ge-potdekseld bevestigd wat een 
optimale waterdichtheid garandeert. Tussen de 
paneelkolommen  garandeert ons bevestigingssysteem een 
watergeleiding van nok tot dakgoot. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van EPDM-, of rubberafdichting waardoor het 
watermanagement ook na vele jaren gewaarborgd blijft. 
Kunststoffen verliezen immers na jaren hun weekmakers 
waardoor lekkages kunnen ontstaan.      

Geluidswering
Geluidstesten conform EN-ISO 717-1 laten zien dat het A&T loci® 
zonne-panelen-dak over uitstekende akoestische eigenschappen 
beschikt. Voorbeeld: Rc9, met dakpannen = 38 dB, Rc9, met A&T 
loci® = 40 dB

Fysische eigenschappen
Door ons uniek en langdurig getest ventilatiesysteem onder de 
panelen wordt het systeem optimaal gekoeld en wordt de damp 
openheid van het dak en de woning gegarandeerd.

Betrouwbaarheid "made in 
Europe"
Onze SL2-modules worden vervaardigd in een hypermoderne 
fabriek in de buurt van Leipzig in Duitsland en getest volgens 
erkende hoge normen - langer en harder dan vereist door IEC 61646. 
Bovendien wordt de kwaliteit van elke module verzekerd door een 
volledige controle, inclusief een 100% elektroluminescentie 
procedure. Solibro-modules bieden u daarom niet alleen hogere 
opbrengsten vandaag, maar ook een betrouwbaar systeem voor de 
komende 25 jaar. Het draagsysteem wordt gedeeltelijk in Oostenrijk 
en Nederland vervaardigt met een productgarantie van 25 jaar. 
De bekabeling onder de panelen tot aan de omvormer wordt volledig 
voor-geconfectioneerd waardoor elektrische verbindingen ook na 
vele jaren gegarandeerd blijven. De bijgeleverde omvormer wordt 
speciaal berekend voor elk te leveren daksysteem rekening houdende 
met alle belangrijke omstandigheden.
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€

Solibro
Solibro GmbH is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van CIGS-
dunnefilmmodules met een productiecapaciteit van 145 MW. Solibro heeft 
hoofdkwartieren in Thalheim, Duitsland en een onderzoekslocatie in Uppsala, 
Zweden, die beide werken aan baanbrekende oplossingen voor de CIGS-
producten van het bedrijf. Solibro levert producten die duurzaam en 
kosteneffectief zijn, met buitengewone esthetiek en de hoogste kwaliteit "Made 
in Germany".

A&T loci® Solar roof & facade powered by 
SOLIBRO SL2 CIGS THIN-fILM MODULE 
Generation 2.2 | 125 -145 Wp 

10-jaar produktgarantie
25- jaar opbrengstgarantie

€

Hogere opbrengsten
� Positieve sortering (+5 W)
� Lage temperatuur coefficient: -0.32 % /K 

Uitstekende ethetische uitstraling
� Esthetisch zwart oppervlak zonder zilveren lijnen
� Ideaal om elk gebouw een fantastische uitstraling te geven

Eenvoudig te reinigen
� Praktisch frameloos design betekent dat het dak 
minder gevoelig is voor vuil. 

Gegarandeerde kwaliteit
� 100% gecontroleerd via de electroluminescence test
� Langere en strengere testen dan vereist conform IEC 

61646 

Testen en certificeringen
� Gecertificeerd volgens ISO 9001:2008, ISO 
14001:2009,
� BS OHSAS 18001:2007. IEC 61646/61730, MCS, 
CSA,
� UL 1703 (CSA)

Tot 155 W/m2
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MCS PV 0151 
Photovoltaic System

MADE IN GERMANY

UL 1703
No 244748

40026673

Sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 s
ub

je
ct

 to
 te

ch
ni

ca
l c

ha
ng

es
 ©

 S
ol

ib
ro

 G
m

bH
. D

at
a 

sh
ee

t_
SL

2_
G

2.
2_

20
17

-0
4_

Re
v0

3_
EN

MECHANISCHE SPECIFICATIES
BREEDTE 1190 (+3/-1) mm
HOOGTE 789.5 (+3/-1) mm
DIKTE 7.3 mm (+ junction box, 15.5 mm)
GEWICHT 16.5 kg
VOORZIJDE GLAS 4mm ijzerarm gehard veiligheidsglas met anti reflectielaag
ACHTERZIJDE GLAS 3 mm float glas

CEL TYPE CIGS [Cu (In, Ga) Se2]
AANSLUITDOOS Protection class IP 67, met 1 bypass diode; 76 

mm x 58 mm x 15.5 mm
KABELSOORT Solar cable 2.5 mm²; 

(+) 855 (+20 / -0) mm; (−) 735 (+20 / -0) mm
CONNECTOREN Renhe 05-6 MC4  compatible

ELECTRISCHE KARAKTERESTIEKEN 
VERMOGEN ONDER STANDAARD TEST CONDITIES (1000 w/m2, 25˚C, AM 1.5 G SPECTRUM) 1

VERMOGENS KLASSE(+5 / - 0 W) [W] 125 130 135 140 145
Minimaal vermogen PMPP [w] 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
Kortsluitstroom ISC [a] 1.73 1.75 1.77 1.79 1.81
Open Circuit Voltage VOC [V] 103.4 104.5 105.6 106.7 107.8
Stroom bij PMPP IMPP [a] 1.50 1.54 1.58 1.62 1.66
Voltage bij PMPP VMPP [V] 83.4 84.5 85.5 86.5 87.4
Module efficientie [%] ≥ 13.3 ≥ 13.8 ≥ 14.4 ≥ 14.9 ≥ 15.4

VERMOGEN ONDER NOMINALE PANEEL WERKTEMPERATUUR (800 w/m2, NMOT, AM 1.5 G SPECTRUM) 1

POWER CLASS (+5 / - 0 W) [w] 125 130 135 140 145
Minimaal vermogen PMPP [w] 94.2 97.9 101.6 105.4 109.3
Kortsluitstroom ISC [a] 1.39 1.40 1.42 1.44 1.45
Open Circuit Voltage VOC [V] 97.8 98.9 100.1 101.2 102.3

Stroom bij PMPP IMPP [a] 1.20 1.23 1.26 1.29 1.32

Voltage bij PMPP VMPP [V] 78.5 79.6 80.6 81.7 82.8
1 Measurement accuracy PMPP: ± 5%; tolerance ISC, VOC, IMPP, VMPP: ± 10%. All STC measurements are based on a pre-treatment of modules with 20 kWh/m² 
of light soaking (20 hours at 1000 W/m² and MPP) followed by a cool down to 25 °C. 

I-V CURVES aT VaRIOUS TEMPERaTURES aND 
IRRaDIaNCE LEVELS PERfORMaNCE aT LOw IRRaDIaNCE

The typical relative change in module efficiency (with respect to nominal power) 
at an irradiance of 200 W/m2 in relation to 1000 W/m2 (both at 25˚C and AM 
1.5 G spectrum) is - 4.0 % rel. 

NOTE!
See the Installation and Operating 
Manual or contact the technical 
service for further information on 
approved installation and use of 
this product.

QUaLIfICaTIONS 
aND CERTIfICaTES

IEC 61646 (Ed. 2), 
IEC 61730 (Ed.1) application 
class A, UL 1703 (CSA)

The production site is certified 
according to ISO 9001 for Quality 
Management.

TECHNISCHE TEKENING
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SYSTEEM ONTWERP UITGANGSPUNTEN
Maximum Systeem Voltage VSYS [V] 1000 (IEC) / 600 (UL 1703) Veiligheids klasse II
Maximum Terugstroom IR [a] 4 Brandklasse C
Positieve belasting (IEC 61215-2) [Pa] tot 1600* Toegestane paneel 

temperatuur bij werking
–40 °C to +85 °C 
(–40 °F to +185 °F )Negatieve belasting (IEC 61215-2) [Pa] tot 1600*

*getest met een veiligheidsmarge γm van1.5

TEMPERATUUR COEffICIENT BIJ 1000 w/m2

PMPP  γ  [%/K]  − 0.32 ISC   α  [%/K]  + 0.01 UOC   β  [%/K]  − 0.27

NMOT
Nominale Paneel werktemperatuur [°C]  42
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DOORSNEDES SCHUINDAK
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