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• För lite tid för att dra agendan…

• Vi ska prata om kvalitet i Nordiskt klimatet

Agenda – 7 minuter

Samar Nath

+46 70 243 6766

samar.nath@ibcsolar.se

mailto:samar.nath@ibcsolar.se
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Installation

Solkompaniet 
Vi bygger det hållbara samhället – på riktigt 

IBC SOLAR AB är en del av

Konsult Grossist - IBCService Påverkan

2010 2010 2013 2014 2018
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© IBC SOLAR

Företaget etablerar 

sig som en 

konsultfirma

Den första 

solelinstallationen i 

Österike

IBC SOLAR 

introducerar sina 

första IBC 

specificerade 

moduler

IBC blir aktiebolag Totalt en GW 

modulvolym såld

IBC startar det 

första årsmötet för 

solelbranschen i 

“Kloster Banz” 

(Tyskland)

IBC står bakom det 

hittills största 

privata 

solelsystemet i 

Thonberg 

(Tysklad)

IBC börjar sin 

internationalisering 

med säljkontor i ett 

antal länder

Biggest roof 

project at that 

time on Trade 

Fair Stuttgart 

(Germany)

Pioneer in the 

introduction of 

storage solutions

Totalt två GW 

modulvolym såld

Med erfarenhet sedan 1982

Omsättning 2019: 208 MSEK

Bygger det hållbara samhället på riktigt

Antal anställda: 90

Totalt installerat 40MW på nio år i Sverige

Faktaruta, Solkompaniet AB

Omsättning 2018: € 294 miljoner

Antal anställda: 353

Versamma på fyra kontinenter, Europe, 

Africa, Asia, South America

Totalt 4,2 GW

Faktaruta, IBC SOLAR AG
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Välkommen till vinterstudion

• Våra byggnader tål de Nordiska snölasterna 

men hur är det med solpanelerna?

• Tidigare standard: IEC 61215:2005

‘Test load’ 5’400Pa/2’400Pa = max tillåten last

• Många tillverkare deklarerar fortfarande enligt 

denna standard i sina datablad

• Ny standard: IEC 61215-2:2016

säkerhetsmarginal på 1,5 kallas ’Design load’

• Design load =
Test load

1,5
= 3’600Pa/1’600Pa
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Ballastsystem på platta tak

• Vanligt med ballastsystem 

på platta tak

• Panelerna kläms längst ut 

i hörnen

• Vad tål panelen då?

• I normala fall, 3600Pa 

med den nya standarden

• Hörnklämma, stor 

variation mellan tillverkare, 

ibland så lågt som 1333Pa

• 1333Pa = 136kg / m2

Tål 3600Pa

1333Pa – 1600Pa
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Det finns lösningar

• IBC MonoSol 325 Black klarar 4000Pa

• motsvarar 6000Pa

• Måste fördela trycket utmed panelens långsidor

• 3:e basskena ökar lastkapaciteten till 3600Pa

Den tredje basskenan

design load

Test load
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The Viking panel!
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Viktigt att ta hänsyn till taket också

Backhoppningsskidor

Högklackat
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Backhoppningsskidor eller högklackat?

Vad vill du ställa 

på ditt tak?

Vad vågar du ställa på 

någon annans tak??
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IBC har marknadens bredaste basskena för ballastsystem

14 mm tjock

gummimatta

180 mm bred

upp till 5400 mm lång
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Precis som Volvo har sina ’crash test dummies…

…har IBC sitt egna krocktestlabb

och det här är bara 2400Pa
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Precis som Volvo har sina ’crash test dummies…

…har IBC sitt egna krocktestlabb

och det här är bara 2’400Pa
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IBC testar allt… kvalitet är ingen slump
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Några av IBC SOLARs tester

Flash-test i standard test förhållanden (STC = 25°C, 1000W/m2)
I detta test kan vi avgöra om panelen faktiskt kan leverera sin märkeffekt, dvs. om en är 

lika bra som tillverkaren har lovat.

Panelen blir belyst med 1000W per kvadratmeter i exakt 25°C, så kallade standard test 

förhållanden, och i samma ögonblick mäts uteffekten (Watt) från panelen.

Inte en enda container som handlas genom IBC SOLARs undgår detta stickprov på ett 

antal paneler.

Elektroluminescens test
Solceller är ytterst känsliga. En konventionell solpanel består normalt av 60st solceller, 

15x15cm. De är ytterst tunna och inbäddade i glas, lim och en sorts åldersbeständig plast 

på baksidan. Vid oförsiktig hantering uppstår mikrosprickor i cellerna som leder till 

värmebildning och undermålig produktion. Sprickor kan finnas med från fabrik eller uppstå 

vid oförsiktig hantering.

Testet utförs genom att man spänningsätter panelen ’bakvägen’ och fångar upp det ljus 

som cellerna då avger med en speciell kamera. Panelerna på bilderna nedan är, för blotta 

ögat, helt oskadda.

oskadad någon har belastat med knä tappad panel men ser hel ut

Täthet och Kortslutningstest 
Panelen sänks ned i ett vätskebad med intern 

resistans på 3’500 Ω/cm. Polerna på panelen 

kopplas till testriggens plus-pol och minus-polen 

kopplas till vätskebadet.

Resistansen i panelens isolering får inte understiga 

40 MΩ/m2-panelyta vid en spänning på 1000V
Ion solution with maximum resistance of 3’500 Ω/cm at 22°C

Klimatkammare
Här utsätts våra paneler för ett extremt

temperatur-test. I 200 cykler med sex

timmar i varje cykel, varieras temperaturen 

från -40°C till +80°C. Totalt tar testet 1’200

timmar. Observera att testet utförs med 

spänningssatta paneler.

Fukt och värmetest
I det här testet utsätts panelerna för en temperatur på över 85°C och en luftfuktighet 

på över 85% i 1000 timmar.

Precis som i klimatkammartest så utsätts panelerna för flash-test, elektroluminescens test 

samt täthet och kortslutningstest både före och efter behandlingen för att säkerställa

att ingen degradering har skett.

Statiskt last test
I vår testanläggning kan vi testa både paneler och montagesystem. Detta gör det möjligt 

för oss att göra en helhetsbedömning av hur hållbara våra montage är i alla miljöer.

Alla IBC SOLARs montagesystem testas även i gränsskiktsvindtunnel där en realistisk 

turbulens kan analyseras
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Kvalitetskontroller i hela värdekedjan

1. Noggrann kontroll av tillverkare/partner

2. Inledande revision av tillverkares anläggningar

3. Överenskommelse om tekniska specifikationer

4. Kvalitetskriterier definieras

5. Definiering av packningsspecifikationer

6. Inledande hårdvarutester (funktion och okulär)

7. Produktcertifiering

1. Regelbundna revisioner på leverantörens 

anläggning

2. Permanenta hårdvarutester

3. Inspektion av ankommande leveranser

4. Löpande produktutveckling

5. Fullständig spårbarhet av alla produkter

Kontroller innan introduktion till produktlistan Kontroller under produktens livscykel
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ISO 2859-1

en standardiserad metod för utförande av stickprovskontroller 

vid mottagande av material från leverantör
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Några ord om elektronikindustrin

A felfri

B acceptabla, men faktiska brister 
(visuella, funktionella & mekaniska)

C oacceptabla fel

Ingen har råd att inte sälja sitt B-sortiment
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Tack för er uppmärksamhet och välkommen till vår 

monter i mässhallen

Samar Nath

+46 70 243 6766

samar.nath@ibcsolar.se

mailto:samar.nath@ibcsolar.se
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IBC SOLAR AG

Am Hochgericht 10

96231 Bad Staffelstein

www.ibc-solar.com

IBC SOLAR AB

Västbergavägen 4

126 30 Hägersten

www.ibcsolar.se


