Transportløsninger
2020

Hvorfor velge CANADUS Energi panel?
• Fleksible, røffe, lette, mono csi PV-module
• Energi moduler som er enkle å installer
• Gir 20 % mer energi ved praktisk bru
• 80 % lettere enn glas
• 50 x mer slitesterkt enn ordinære sol paneler
• Null – vedlikehold
• Imponerende kapitalavkastningstall, dette gir optimale besparelser fra
dag 1.
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CANADUS løsninger er fleksible og kan tilpasses etter behov.

✓ 24, 48, 60 og 72 cellepanelkonfigurasjone
✓ Allsidige former som passer alle overflate
✓ Enkelt «Plug & Play»-system, enkel installasjon
✓ Tynne, lette og fleksible paneler med 3,175 mm
tykkelse
CANADUS: cSi-cellenes høyere effektivitet kombinert med fleksibiliteten til tynnfilmsolceller
.
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Canadus Energi paneler tilpasset for kort – og langdistanse busser.
1 – Enkleste løsning for
stabil drift av startbatteri

1 kW

2 – Solenergidrevet elektrisk
klimaanlegg

1-3 kW

Unngå behov for starthjel

Tomgangsreduksjo

3 – Her kan vi bygge etter
kundens beho

3 kW

EV-bus

.
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CANADUS Energi panel for Suv, varebil og el-bil
• Sikkerhetskjøretø
• Tax
• Mobilt konto
•E
• Tomgangsfri SU

•

Tilpasses etter behov det behov kunden ønsker har.
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Ikke behov for starthjelp, alltid optimal startstrøm, eller CCA.
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Gjør det mulig med ~8 timer klimaanleggdrift med motoren skrudd
helt AV.
Sparer opp mot 20 liter per dag ~$ 3000/år spart bare på drivstoff.

•
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Form, passform, funksjon optimalisert for strømlinjeformet design med full original produksjon fra produsent. Ferdig for montering fra
fabrikk.

Sett tilgjengelige for originalutstyrsprodusenter og
ettermarked for:
Freightliner – Kenworth – PB – Volvo – Mack –
International
6

Et eksempel på hav vi kan montere ved stort behov av strømtilførsel..
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Test data med resultater og prestasjoner
ved siden av alternative paneler, se neste
side
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Canadus Solar , aktuelle alternativer til vårt energi panel.
Nøkkelfunksjon

Celleeffektivitet !

Canadus rutenetteknolog
(cSi med Canadus rutenett)
20

Sårbar for fuktighet

Samleskinne og/eller bånd
cSi-teknologi
16–20

Fleksibel tynnfilm
Celler med samleskinne
5–12

Monokrystallinceller

De fleste konkurrentene bruker 16 %
multikrystallin-Si-celler

Svært lav på grunn av begrensninger I
teknologien

Ikke problematisk

Ikke problematisk

Svært sensiti
Selv et nålehull kan føre til at hele panelet
ødelegges

Termisk variasjon (-45 C til 85 C)

Mekaniske vibrasjoner

Fuktig varme (pålitelighet ved 85 C og
85 % RH)

Svært robus

Skadeutsat

Teknologi brukt til
romfartsformål ved -140 C til +140 C

Mulighet for celle- og samleskinneskader
og degradering av effekten til 30–50 %

Mulighet for samleskinneskader og
degradering av effekten til 30–50 %

Skadeutsat

Skadeutsat

Svært robus

Skadeutsat

Canadus rutenett muliggjør
strømproduksjon
selv hvis Si-cellene sprekker

Mulighet for celle- og samleskinneskader
og degradering av effekten til 30–50 %

Mulighet for samleskinneskader og
degradering av effekten til 30–50 %

Svært robus

Skadeutsat

Svært sensiti

Overlevde 2500 t i fuktig varme, IECsertifisert teknologi for solenergisystemer
på tak

Enkelte kommersielle paneler skadet på
<100 t, de fleste panelene ikke sertifiserte
for IEC-standarder

Selv et nålehull kan føre til at hele panelet
ødelegges
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Canadus teknologi kontra tynnfilmteknologi
2000 mm

Canadus FX 24

375 mm

110 W ! 2000 mm x 375 m

146,7 W/m2
2000 mm

Tynnfilm CIG

500 mm

90 W ! 2000 mm x 500 m

90 W/m2
5500 mm

Tynnfilm amorf silik
136 W ! 5500 mm x 400 m

61,8 W/m2

400 mm
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Canadus Solar er meget robust!
Termisk variasjon-test. -70 ºC til +85 ºC
Slitesterkt.
✓ Kontinuerlig utsatt for rigorøs miljø- og akselerert
livssyklus-testing
✓ Limet er klassifisert til å tåle minimum 240 km/t.
✓ Designet for å tåle røffe miljøer, bilvaskanlegg etc.
✓ ETFE-ytterlaget er resistent mot tilskitning og krever
mindre rengjøring.

Canadus-panelet fungerer godt etter >900 syklu
Bivariate Fit of power drop By Cycles
Module
3BB
Merlin

0.0%

-10.0%

Canadus Modul >50 X Slitesterk

Canadus fungerer godt ved >900 sykluser, kun <5 % effekttap

-20.0%

-30.0%

Standard samleskinnepanel
sviktet ved 120 sykluser

-40.0%

3BB falt >5 % på ~100 sykluser

-50.0%

0
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Test med ekstreme vibrasjoner <0,5 % nedbrytning.
Sterk og slitefast
✓ Kontinuerlig utsatt for rigorøs miljø- og akselerert
livssyklus-testing
✓ Limet er klassifisert til å tåle vind med en hastighet på
minimum 240 km/t.
✓ Designet for å tåle røffe miljøer, bilvaskanlegg etc.
✓ ETFE-ytterlaget er resistent mot tilskitning og krever
mindre rengjøring.

Canadus så godt som eliminerer
påvirkningen av cellesprekker og
båndtretthet.
Canadus <0,5 % nedbrytning
3BB >30 % nedbrytning

Standard samleskinne

Canadus-panel

Standard test men vibrasjon og varme 85 ºC

Canadus-panel etter
500 timer DH-testing

Konkurrentens panel etter
100 timer DH-testing

Canadus panelet er uendret etter 2500 syklinger!

Resultater etter montert på kjøretøy og i aktiv drift.

Canadus solcellepanel EL-bilde
Etter et par uker på veien
Et par sprukne celler men alle cellemoduler er aktive og fungerer

Konkurrent (tynnfilm) solcelle EL
Etter et par uker på veien
Noen celler helt frakoblet
Flere celler med delvis døde områder

EKSTREM SKADE-TESTING av Canadus Solar energi panel.
Strømeffekt (%)
100,00 %

100,00 %

FØR

88,57 %

75,00 %

ETTER

50,00 %

25,00 %

~90 % strømeffekt
Til tross for store skader!!!

0,00 %

FX2x12
PRE

POST

MILITÆR TEST der det ble satt sterke krav til effektivitet ved avsluttet test
Isc

Voc

FF

Effekt
(maks)

FØR

9,098

3,809

0,775

26,852

ETTER

8,746

4,662

0,640

20,508

% FALL

3,87 %

3,87 %

17,36 %

23,63 %

Testen inkluderte:
•Kasting i bakken flere ganger
•Slå solcellepanelet i veggen
•Kraftig bøying av panelet
•Gå/trampe på det
•Skutt på med AK47, store skader.

Canadus-panelet aktivt og i funksjon selv etter svært stygg
behandling, kun 23% effekt tap.
16

Canadus Energi panel– høyere ytelse ved ulike lysforhold
Kraftig og effektiv
✓ Substansiell økning i effekt sammenlignet med konkurrerende solenergisystemer i praktisk bru
✓ Overlegne prestasjon under alle lysforhold inkludert sol i lav vinkel og skygg
✓ Gir maksimal mulig effekt hele dagen, året rundt

Konkurrent
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Canadus

Canadus Energi panel yter mer i ulike driftsforhold.
Kraftig og effektiv
✓ Substansiell økning i effekt sammenlignet med konkurrerende solenergisystemer i praktisk bru
✓ Overlegne prestasjon under alle lysforhold inkludert sol i lav vinkel og skygg
✓ Gir maksimal mulig effekt hele dagen, året rundt

Canadus

Canadus

Leverer 20 % mer energi ved ulike driftsforhold.
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ENERGIAVKASTNING:

Delvis skyet, kumulative data over 37 dager, takmontert, California Sertifiserte lab.data
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Canadus Energi panel i felt test med konkurrerende produkt.
180

Amperetimer/dag

135

90

45

0

25-Jun
Canadus System

26-Jun
Competitor System

•Felttest ved siden av
hverandre Canadus 400serie vs. Konkurrentens
300-serie
•53 % flere Amperetimer
enn konkurrenten
• 33 % høyere watt
•Canadus-systemet leverte
178 Ah eller 2,6 kWh til
batteripakken på en dag
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CANADUS SOLAR: SOLRIK DAG VS. SKYET DAG - 440 W Canadus-system

• Solrik dag totaleffekt 2,2 kWh der systemet var i skyggen av en bygning til kl. 10.00. Projisert effekt ville være
~2,5 kWt

•

Skyet dag totaleffekt 2,0 kWt ~ 40 % av den solrike dagen
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CANADUS Energi panel: Stresstest av koblingspunkt
• Simulerer ΔT ~116 °C med redusert test tid, 2 celleenheter.

• Canadus taklet 1 million+ sykluser uten problemer
• Samleskinne 0,2 mm bånd brytes i løpet av 15-20 tusen sykluser
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Canadus Solar energi panel I test
• Simulerer ΔT ~116 °C med redusert test tid, 2 celleenheter.
• Canadus taklet 1 million+ sykluser uten problemer
• Samleskinne 0,2 mm bånd brytes i løpet av 15-20 tusen sykluser
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Optimale løsninger for transportbransjen. Vi skreddersyr etter behov.
• Vedlikeholdslading 50 W, 80
• Canadus PV-modul, laderegulator CE godkjent, kabeler tilpasse
• BATTERIVEDLIKEHOLD 165
• Canadus PV-modul, laderegulator CE godkjent, kabler tilpasset
• Utvidet behov 12Volt og 24 Volt – 330 W, 440 W, 660
• Canadus Energipaneler leveres i variasjoner og kan parallell koples
etter behov. Vi lager et ferdig oppsett direkte fra fabrikk.
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Eksempler på ulike løsninger inklusive laderegulator og kabel sett.
• VEDLIKEHOLDSLADING 80
• Canadus PV-modul, enkel 12vol
• BATTERIVEDLIKEHOLD 165
• Canadus PV-modul, enkel 12 Vol
• LØFTELEM – 110 W, 220 W, 330
• Canadus PV-modul, her kan vi bygge opp etter batterikapasitet på
tralle, skapbil
• KJØLING – 1 kW til 6 k
• Canadus spesialtilpasset design basert på kjøretøyets spesifikasjoner.
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Canadus Energi paneler i store anlegg, eksempelvis busser/ el-lastebiler.

• BATTERIVEDLIKEHOLD OG AUX-STØTTE – 1 k
• SOLENERGIDREVET ELEKTRISK KLIMAANLEGG 1 kW opp til 3 k
• Effektbehov på 3 kW, vi skreddersyr etter kundens krav.
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Canadus Solar Energi paneler er løsningen for ulike behov og marked.
• Flere cellekonfigurasjoner og størrelser for å maksimalisere effek
• Allsidige former som passer alle overflater og bobil-forme
• Bruksklare solcelleløsninger for tomgangsfrie klimaanlegg løsninge
• Hold batteriavbruddsikre enheter gåend
• Tåler saltvann, tåke og fuktighe
• Opprettholder batterispenningen og gir forutsigbar drift av enheten.
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Hvorfor velge Canadus Solar?
• Patentert teknologi, fleksibel, røff, lettvekt, mono csi PV-module
• Moduler som er enkle å installer
• Gir 20 % mer energi ved ulike bruksområde
• 80 % lettere enn glas
• 50 x mer slitesterkt enn samleskinne
• 2,5 x irridans vs. tynnfil
• Null – vedlikehold
• Imponerende kapitalavkastningstall, med tusenvis av tilfredse kunder i
Nord-Amerika og Asia.
• Produsert i USA. CE godkjent 12/24 volt regulator.
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