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EPE Film

SOLAR PANEL UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ

Bağlantı Kutusu Yapıştırmanın Avantajları ve Faydaları
Güneş panelleri üzerindeki bağlantı kutularını hızlı bir şekilde 
ve kristal yapıda karışıklık olmadan takar ve mühürler ve ince 
film modülleri.
• Kanıtlanmış dış hava koşullarına dayanıklılık
• Anında tutma gücü sağlar — anında ıslak sızıntı testine izin 
verir
• Manuel veya otomatik ekipmanla uygulanabilir
• Kapalı hücreli köpük yapısı nem girişine karşı sızdırmazlık 
sağlar
• Neredeyse her şekle özel kalıpta kesilebilir
• Solar Akrilik Köpük Bantların kullanıldığı modüller IEC, UL ve 
TÜV testlerinden geçmiştir

Çerçeve Yapıştırmanın Avantajları ve Faydaları
• Basınca duyarlı yapışkan, hiçbir kuruma süresi veya 
sıkıştırma için süreç darboğazları
• "Karışıklık yok" uygulaması
• Zorlu dış mekan uygulamalarında kanıtlanmış uzun 
vadeli dayanıklılık
• Geliştirilmiş üretkenlik yoluyla para ve zamandan 
tasarruf etmeye yardımcı olmak için tasarlandı
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Akrilik şerit bantlar, güneş enerjisi endüstrisindeki çeşitli 
yapısal birleştirme uygulamalarına uygundur. 

Çerçevesiz modüllere estetik bir bitiş verir ve modül kırılma 
oranını azaltır. Şok emici, sağlam, aşınmaya karşı dirençli ve 
uygulanması kolay tek taraflı kendinden yapışkanlı bant ile 
uygulanır.

Modül üretimi süresince güneş enerjisi hücrelerini ve dizileri 
yerinde tutar. Sararma ve hava kabarcığı yapmaz. Yüksek ısı 
maskeleme bandı, fırın uygulamalarında sabitleme sağlar.

Tek taraflı bantlarımız, bağlantı kutusu kablolarının sevkiyat ve 
kurulum süresince yüksek ve hızlı yapışma sağlar.

Bağlantı kutuları çift taraflı bant kullanılarak uygulandığında 
kuruma zamanı, kutu kayması gibi kalite sorunlarını çözer. 
Hızlı yapışma sağlar ve istediğiniz ölçülerde dilimlenmiş 
şeritler sayesinde kolay uygulama sağlar. 

Estetik veya elektrik izolasyonu sebeplerinden dolayı metal 
şeritlerin kaplanması için uygundur. Sıcaklığa ve UV ışınlarına 
karşı dayanıklıdır ve modüller üzerinde kalıcı kullanım 
içindir. 

Modül üreticileri sık şekilde şeritleri aşağıda tutacak ve yarık 
destek levhalarını laminasyon süresince geçici olarak 
kaplayacak bir banda ihtiyaç duyulur. Laminatörün
kirlenmesini engeller ve arka uç prosesinde operatörler 
tarafından yapılan montajın verimli olmasını sağlar.

Güneş çerçevesi yapıştırmada köpük bantlarımız güvenilir bir 
çözümdür. Estetik bir bitirme sağlar ve hızlı, temiz ve basit 
montaj prosesi sağlar. 
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Güneş Çerçevesi Yapıştırma Destek Rayı ve Takviye Birleştirme

Kalıcı Kenar Koruması

Hücre Sabitleme ve HizalamaBağlantı Kutusu Kablosu Sabitleme

Bağlantı Kutusu Sabitleme

İletken Şerit Karartma Tek Taraflı PET Kalıcı Delik Maskeleme Şeritleri

http://www.prosline.com.tr/
http://www.prosline.shop/

