
Czy szkło Znshine Graphene działa nocą?

Tak, hydrofilowa funkcja szkła pozostaje aktywna w nocy i 
podczas opadów deszczu nie pozwala na formowanie się 

kropli na powierzchni szyby. 

Jak działa powłoka szkła pokrytego grafenem ?

Promieniowanie ultrafioletowe znajdujące się w świetle słonecznym 
rozkłada zabrudzenia organiczne ( utlenianie ) znajdujące się na 
powierzchni szkła self-cleaning. Następnie deszcz  spłukuje 
pozostałości, nie tworząc na powierzchni szyby kropel ani nie 
zostawiając żadnych smug czy innych śladów.

Funkcjonalność powłoki szkła została potwierdzona niezależnymi 
testami zgodnymi z normą EN 1096-5, dotyczącą szkła 
samoczyszczącego. 
Pomimo faktu, że powłoka Self-cleaning Graphene znacznie ułatwia 
utrzymanie szkła w idealnej czystości, interwencja człowieka może 
okazać się konieczna, przy montażu modułów o kącie nachylenia 
niższym niż 10°.

ZNSHINE GRAPHENNE NAJCZĘSTSZE PYTANIA 

Czym szkło to różni się od innego szkła 
wykorzystywanego w modułach fotowoltaicznych ?

ZNSHINE moduły fotowoltaiczne ,szkło z naniesioną trwałą 
warstwą grafenu metodą magnetronową.

Technologia szkła powlekanego grafenem, mająca zastosowanie do 
dowolnego modułu fotowoltaicznego, jest wynikiem 
zaawansowanych prac prowadzonych przez ZNSHINE Group i China 
University of Science and Technology.

Szkło powlekane grafenem, opracowane przez ZNSHINE Solar, 
przeszło wymagające testy przeprowadzone w autoryzowanych i 
znanych laboratoriach zewnętrznych na całym świecie, dzięki 
czemu od 2018 roku ZNSHINE Solar skomercjalizował pierwszy 
moduł samoczyszczący oferując swoim klientom wysoce 
oczekiwaną na rynku fotowoltaicznym, technologię 
samooczyszczania się modułów.

ZNSHINE Solar nakłada grafen zintegrowany z przednią szybą 
modułu, nie jest to warstwa powierzchniowa a wytwarzane 
przemysłowo rozwiązanie stosowane od lat w szkle budowlanym 

które gwarantuje jednorodność i trwałość powłoki z grafenu.

Na jaki rodzaj zabrudzeń działa powłoka grafenu ?

Szkło Znshine  jest w stanie rozprawić się 
z zanieczyszczeniami organicznymi (takimi tak 
spaliny, smog, zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego, odciski palców, ptasie odchody itd.) poprzez proces 
fotokatalizy zachodzący pod wpływem promieni UV ( utlenianie)

Czy szkło samoczyszczące działa w pochmurny dzień lub 
kiedy nie ma słońca?

Tak,  działa dzięki ekspozycji na światło dzienne: promienie UV rozbijają 
zabrudzenia znajdujące się na powierzchni szkła nawet wtedy, gdy nie 
świeci słońce. 

Co to jest Znshine Self-cleaning ?

Znshine Self-cleaning to szkło o powlekanej powierzchni, 
wykorzystujące działanie promieni słonecznych i deszczu  do 
utrzymywania szyb w idealnej czystości.

-  Oszczędność czasu: szybsze czyszczenie, mniejsza 
częstotliwość mycia

- Łatwość utrzymania w czystości: na szybie gromadzi się 
mniej brudu

- Idealne rozwiązanie dla trudno dostępnych miejsc: 
wysokie dachy 

- Przyjazny dla środowiska: nie ma potrzeby stosowania 
środków myjących

-  Oszczędność wydatków: na środki myjące
i kosztów utrzymania w czystości.  
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Jakie są korzyści ze szkła samoczyszczącego?

Znshine Graphene – szkło samoczyszczące?



1. Atrakcyjny zwrot z inwestycji dzięki temu, że panel jest zawsze 
czystszy. Wynika to z faktu, że jej doskonałe właściwości 
hydrofilowe pozwalają na szybkie usuwanie kurzu podczas 
deszczu bez pozostałości wody na powierzchni, unikając 
„zabrudzenia”

2. Poprawa wydajność wytwarzania energii całego systemu o co 
najmniej o 2% Dzięki swojej lepszej przepuszczalności światła 
wewnątrz modułu. Wartość, która wzrosła do 4-5% w mega 
projektach podczas ciągłej pracy powyżej 6 miesięcy

3. Zmniejsza koszty konserwacji poprzez minimalizację zadań 
związanych z czyszczeniem To poprawia wydajność 
wytwarzania energii całego systemu o co najmniej o 2% Dzięki 
swojej lepszej przepuszczalności światła wewnątrz modułu. 
Wartość, która wzrosła do 4-5% w mega projektach podczas 
ciągłej pracy powyżej 6 miesięcy

4. Zmniejsza ryzyko powstawania gorących punktów, które są 
spowodowane cieniem punktowym, gdy brud utrzymuje się 
przez długi czas

5. Samooczyszczanie najbardziej odpornych pozostałości 
poprzez efekt fotokatalityczny: Szybki rozkład zanieczyszczeń 
organicznych

6. Większa trwałość . Szkło jest bardziej odporne na uderzenia i 
zarysowania dzięki twardości Grafenu 

Jakie są korzyści ze szkła 
samoczyszczącego 
w modułach Znshine? 

Czy szkło Znshine Grafen działa bez deszczu 
lub wody?
Nie. Aby szkło samoczyszczące działało, musi mieć kontakt z wodą, 
czy to pochodzącą z opadów deszczu, czy strumienia czystej 
demineralizowanej wody, aby móc skutecznie spłukać osad.

Gdzie mogę zamontować moduły samoczyszczące?

Moduły Znshine Grafen  są szczególnie polecane na dachy o małym kącie 
nachylenia (>10°), gdzie dostęp do czyszczenia jest utrudniony. Idealnie 
również nadaje się na trudno dostępne dachy i elewacje.      Można je 
montować zarówno na dachach budynków  jak i na gruncie gdzie 
stosowanie modułów samoczyszczących znacznie obniża koszty 
czyszczenia  farm fotowoltaicznych oraz zwiększa ok 2 do 3% produkcję 
energii. 

Jak długo trwa aktywacja funkcji szkła  
samoczyszczącego?

Tydzień po montażu modułów, funkcja ulega stopniowej aktywacji 
pod wpływem promieni UV wchodzących  w skład światła 
słonecznego. Pełną funkcjonalność fotokatalityczną i hydrofilną 
moduły osiągają do miesiąca od ich zamontowania.

Jak długi jest okres użytkowania szkła  
samoczyszczącego?

Powłoka szkła samoczyszczącego poddawana jest obróbce 
całkowicie integrującej powłokę z szybą ( metoda magnetronowa), 
co  zapewnia jej wysoką odporność. Dzięki temu procesowi moduł 
może być użytkowana przez bardzo długi czas bez żadnego wpływu 
na skuteczność działania, a jego okres użytkowania jest taki sam jak 
całego modułu fotowoltaicznego.

Jak myć?

Nie ma konieczności mycia modułów. 
W przypadku silnych zabrudzeń modułu, wystarczy spryskać je 
wodą demineralizowaną, np. za pomocą węża gumowego. Nie ma 
potrzeby stosować żadnych środków myjących.  w przypadku  
uporczywych zabrudzeń przy dolnej ramce modułu, użyj miękkiej 
szczotki lub szmatki. Nie wolno używać żyletek, noży do wykładzin, 
itd. Nie wolno używać środków ściernych i odpychających wodę.

Czy szkło jest kompatybilne z wyrobami zawierającymi 
silikon?
Nie. Powłoka ze względu na swoją naturę nie może wejść w 
kontakt bezpośredni z silikonem  
w dowolnej formie: spreju, przyssawek, rękawic, itd.
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