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STŘECHA JAKO 
IDEÁLNÍ ZDROJ 
ENERGIE



          
Montážní systém Renusol Intersole (ISSE) nahrazuje střešní krytinu a esteticky 
integruje solární zařízení do střechy. Plánování (možné on-line) a montáž jsou 
snadné. Systém se skládá z několika málo komponentů. Vodonosnou vrstvu 
tvoří celoplošné HDPE panely. Moduly téměř jakékoli velikosti lze namontovat 
jak horizontálně, tak vertikálně. Systém je velmi flexibilní, skryje i montážní 
nepřesnosti a zaručuje tak vždy optimální výsledek montáže. Systém lze rovněž 
skvěle použít na střechy vyrobené předem v závodě, četné projekty tak již byly 
realizovány. Uživateli to přináší řadu výhod. 

Náklady
Náklady na integrovaný solární systém ISSE se pohybují kolem cca 44 €/m² (cena 
pro koncového zákazníka). 

Náklady na betonové střešní tašky včetně pokládky činí cca 20 €/m², pro pálené 
střešní tašky je třeba počítat s 30–40 €/m², (ceny pro koncového zákazníka). Nák-
lady na montáž solárního systému na střechu pak činí dalších 18–22 €/m². 

Náklady u střech s betonovými střešními taškami jsou tedy po montáži solárního 
zařízení srovnatelné jako náklady na systém ISSE. U kvalitně pokrytých střech je 
systém ISSE výrazně ekonomičtějším řešením. A to zejména u kvalitních střech, 
u kterých se i z estetických důvodů dává přednost opticky působivému systému 
ISSE před montáží na střechu. Na systém ISSE tak lze pohlížet jako na chytrou 
střešní krytinu, která tvoří nosný základ střechy a současně výhodný zdroj ener-
gie.

Úspora hmotnosti: Krytina ze střešních tašek představuje pro střechu další zátěž 
ve výši cca 0,5 kN/m². Integrované solární zařízení s PV moduly a montážním sy-
stémem ISSE pouze 0,14 kN/m². Taková výrazná úspora hmotnosti se při dimen-
zování všech konstrukčních prvků až po základy projeví snížením nákladů.

Mnohostranná a flexibilní 
Systém lze použít dokonce při izolaci krokví. Moduly mohou být uspořádány do 
obdélníkové mřížky, ale také střídavě nebo v trojúhelníkovém tvaru. To je výhodné 
zejména u valbových a stanových střech, které se těší stále větší oblibě.

Díky upevnění na střešní latě odpadá montáž na krokve pomocí střešního háku. 
Fotovoltaické zařízení tak lze v souladu s normami namontovat i na střechy se 
štíhlými příhradovými vazníky typu bungalov, střechy městských vil apod. 
Montáž na štíhlé krokve pomocí střešních háků je navíc limitována vzdáleností 
šroubů, což zde není. Systém je možné realizovat už od sklonu střechy 20°. Pro 
sklony 15°–20° doporučujeme vodonosné podstřeší.

Kvalita a bezpečnost 
Od zavedení produktu v roce 2003 jsme v rámci více než 25 000 jednotlivých 
zakázek instalovali přes milion m² solárních systémů integrovaných do střechy. 
Úspěšně a bez netěsností podmíněných produktem.

Rozhraní
Koncoví zákazníci při novostavbě nebo i rekonstrukci střechy projevují čím dál 
častěji přání na instalaci fotovoltaického zařízení. Kamenná krytina nebo tašky, 
jejich pokládka a následné zpracování je neefektivní a srovnatelně drahé. Sta-
vební firmy často otázku výstavby fotovoltaického zařízení ze záručních důvodů 
nechávají na koncovém zákazníkovi. To v projektu značně redukuje tvorbu hod-
noty a snižuje spokojenost zákazníků. Montáž integrovaného zařízení, ať už 
do střech vyrobených předem, nebo při klasické tesařské práci, je zde ideálním 
řešením. 

Záruka: 
Používá se od roku 2003. Prokazatelně vodotěsný. Podle našich poznatků 
nejosvědčenější integrovaný systém na trhu. Záruka na produkt 10 let.

Střecha jako ideální zdroj energie

Pro další informace jsme vám k dispo-
zici:

Podpora prodeje
Telefon: +49 221 788707-19
Fax: +49 221 788707-97
E-mail: sales-support@renusol.com

Aplikace
Telefon: +49 221 788707-29
Fax: +49 221 788707-98
E-mail: technical-support@renusol.com

Renusol Europe GmbH
Piccoloministraße 2
51063 Köln
Německo
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E-mail: info@renusol.com
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