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ni płaskiego panelu fotowoltaicznego może zostać pozyskana 
z urządzenia typu BOX PV, które zajmuje ok. 20 - 30% dotychczaso-
wej powierzchni ale posiada taką samą ilość ogniw.
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(54) Moduł fotowoltaiczny i sposób wytwarzania 
modułu fotowoltaicznego

(57) Moduł fotowoltaiczny, zawierający przynajmniej jedno ogni-
wo fotowoltaiczne (4), przynajmniej jeden zespół połączeń elek-
trycznych (5), przynajmniej jedną usztywniającą warstwę pośred-
nią (3) i przynajmniej jedną warstwę magnetyczną (1) wyróżnia się 
tym, że warstwa magnetyczna (1) jest połączona z przynajmniej 
jedną usztywniającą warstwą pośrednią (3) za pośrednictwem folii 
laminacyjnej (2) w procesie laminowania próżniowego oraz przy-
najmniej jedna usztywniająca warstwa pośrednia (3) jest połączona 
z przynajmniej jednym ogniwem fotowoltaicznym za pośrednic-
twem folii laminacyjnej (2) w procesie laminowania próżniowego 
zaś przynajmniej jedno ogniwo fotowoltaiczne (4) i warstwa po-
średnia (3) są pokryte warstwą samoczyszczącą (6) przytwierdzoną 
za pomocą folii laminacyjnej (2) w procesie laminowania próżnio-
wego. Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób wykonania 
modułu fotowoltaicznego, w którym warstwę magnetyczną (1) 
przytwierdza się do przynajmniej jednej usztywniającej warstwy 
pośredniej (3) za pośrednictwem folii laminacyjnej (2) w procesie 
laminowania próżniowego, zaś przynajmniej jedną usztywniającą 
warstwę pośrednią (3) łączy się z przynajmniej jednym ogniwem 
fotowoltaicznym za pośrednictwem folii laminacyjnej (2) w proce-
sie laminowania próżniowego, natomiast przynajmniej jedno ogni-
wo fotowoltaiczne (4) i warstwę pośrednią (3) okrywa się warstwą 
samoczyszczącą (6), którą przytwierdza się za pomocą folii lamina-
cyjnej (2) w procesie laminowania próżniowego.
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(54) Źródło światła
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest źródło światła zawierające diodę 
LED (1) otoczoną obudową (5), w którym pomiędzy diodą LED a obu-
dową (5) umieszczona jest pierwsza warstwa (1) aerożelu krzemion-
kowego zmieszanego z pierwszym materiałem luminescencyjnym.
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(54) Sposób wytwarzania końcówki kablowej
(57) Sposób wytwarzania końcówki kablowej, w którym: wy-
krawa się wykrój końcówki z blachy; kształtuje się wykrój w celu 
utworzenia półfabrykatu końcówki kablowej zawierającego część 
mocującą do mocowania końcówki kablowej w zacisku oraz część 
rurową z otworem do wprowadzania przewodu i wzdłużną prze-
lotową szczeliną; wypełnia się szczelinę lutowiem; przy czym spo-
sób charakteryzuje się tym, że: wykrawa się (101) wykrój o takim 
kształcie, dla którego po zagięciu części rurowej w części rurowej 
uformowana jest wzdłużna zakrzywiona przelotowa szczelina po-
między jego przeciwległymi zagiętymi brzegami; pomiędzy brze-
gami wykroju części rurowej umieszcza się (103) taśmę lutowniczą; 
transportuje się (104) półfabrykat końcówki kablowej z taśmą lu-
towniczą do pieca tunelowego, w którym doprowadza się (105) 
do stopienia taśmy lutowniczej oraz zalania szczeliny stopionym 
lutowiem; studzi się (106) końcówkę kablową w celu ostatecznego 
uformowania spoiny.
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