
Braas PV Indax
Dachy pełne energii

Part of Braas MonIer BuIldIng grouP



System InDaX oparty jest na modułach polikrystalicznych i możliwy do zastosowania 
z praktycznie każdą standardową dachówką zarówno ceramiczną jak i betonową. 
Rozwiązanie to cechuje się doskonałą integracją paneli z linią dachu tworząc optycznie 
jedną całość nadając jednocześnie nowoczesności każdemu budynkowi.  
Braas - PV InDaX przejmuje funkcję ochronną pokrycia dachowego, jednocześnie 
produkując darmową energię elektryczną w całkowicie ekologiczny sposób. System 
spełnia wszelkie wymogi stawiane przegrodzie budowlanej, zapewniając ochronę 
przeciwpożarową, wodoszczelność oraz wentylację. Parametry te badane są w 
specjalnym tunelu klimatycznym Braas, gdzie każdy produkt z oferty przechodzi 
rygorystyczne testy w symulowanych najtrudniejszych warunkach klimatycznych,  
dając pewność trwałości i wysokiej jakości zintegrowanego systemu dachowego Braas. 

Braas PV Indax

Rozwiązanie zastosowane w systemie montażowym 
InDaX daje możliwość montażu zarówno w nowym jak 
i remontowanym budynku. Charakteryzuje się prostym 
i szybkim montażem, wysoką wydajnością a przede 
wszystkim idealną integracją z linią dachówek. Dostępne 
moduły oferują różną moc, którą możemy dopasować 
do potrzeb i wymagań użytkowników.

Monier Braas sp. z o. o. 45-449 Opole, ul. Wschodnia 26 
infolinia: 801 900 555, dla tel. kom.: 22 481 39 86 
e-mail: info-braas.pl@monier.com   
www.monier.pl  www.braas.pl
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CeChy SyStemu:
•  Pełna integracja z pokryciem dachowym
•  Dopasowany do każdego rodzaju dachówki
•  Łatwy i szybki montaż
•  możliwość montażu w zakresie od 22 – 65 stopni
•  Odporność na warunki atmosferyczne
•  Panele o najwyższej wydajności

DANe  teChNICZNe: 
Typ 250 255

moc nominalna 250 W 255 W
tolerancja (-0/+3%)
Sprawność modułu 15,14% 15,44%
Wymiary 1.769 x 999 x 75 mm
Wymiary ogniwa 156x156
Ilość ogniw 60
typ polikrystaliczny
Waga 20 kg
materiał ramy anodowane aluminium
Kolor czarny
Przewód przyłączeniowy 2 x 1.000 mm, 4 mm2

Złącza mC4
Skrzynka przyłączeniowa IP67
Szkło specjalne hartowane szkło solarne, antyrefleksyjne, zapewniające najwyższą wydajnosć 

nawet w warunkach promieniowania rozproszonego
Rodzaj montażu zintegrowany w linii dachówek




