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ENERGIATETŐ



          
A Renusol Montagesystem Intersole (ISSE) kiváltja a tetőfedést és a szolár be-
rendezést esztétikusan a tetőbe illeszti. A tervezés (online lehetséges) és a sze-
relés egyszerű. A rendszer kevés alkotóelemből áll. A vízelvezető bevonat teljes 
felületén HDPE lemezekből áll. Szinte bármilyen méretű modulok telepíthetők 
vízszintesen és függőlegesen is. A rendszer nagyon rugalmas, tűri a szerelési 
pontatlanságokat és ezáltal mindig optimális munkaeredményeket garantál. A 
rendszer kiválóan használható a gyárilag előregyártott tetőknél is, nagy számú 
projektet már megvalósítottak vele. A felhasználó számára számos előnnyel ren-
delkezik. 

Költségek
Az ISSE tetőbe szerelt rendszer költségei kb. 44 € / m² körül vannak (végfelhasz-
nálói ár) 

Beton tetőcserepek használatával kb. 20 €/m², égetett (kerámia) tetőcserepeknél 
pedig 30-40 €/m² költséggel kell számolni (végfelhasználói árak). Ehhez jönnek a 
tetőre szerelhető napelemes rendszer további 18-22 €/m² nagyságrendű költsé-
gei. 

Így a napelemes rendszerhez előkészített beton tetőcserepekkel fedett tetők 
költségei nagyjából megegyeznek az ISSE költségeivel. Nagy értékű tetők esetén 
az ISSE a jelentősen olcsóbb megoldás. Ez különösen igaz, mivel a vizuálisan 
vonzó ISSE esztétikai okokból is előnyösebb a nagy értékű tetőkön történő telepí-
tésnél. Az ISSE-t tehát intelligens tetőfedésnek kell tekinteni, amely stabil alapot 
képez az energiapluszos tető számára.

Súlycsökkentés: A tetőcserepekkel történő burkolás további, kb. 0,5 kN/m² terhe-
lést jelent a tetőre. Tetőbe épített rendszer napelemes (PV-) modulokkal és ISSE 
rögzítő rendszerrel ez csak 0,14 kN/m². Ez a jelentős súlymegtakarítás az összes 
építőelemnek az alapozásig történő méretezése során csökkenti a költségeket.

Sokoldalú és rugalmas 
A rendszer akár szarufa feletti szigeteléssel is használható. A modulok 
elrendezhetők téglalap alakú rácsban, de lépcsősen vagy háromszög alakban is. 
Ez különösen előnyös a növekvő népszerűségnek örvendő kontytetők és 
sátortetők esetében.

A tetőlécekhez történő rögzítés révén nincs szükség tetőhorgoknak a szarufákba 
való felszerelésére. Ez azt jelenti, hogy karcsú rácsos tetők, pl. bungalótetők, a 
városi villák teteje a szabványoknak megfelelően lefedhetők PV-rendszerrel. A 
tetőhoroggal ellátott vékony szarufákba történő tetőhorgos szerelés egyébként 
olyan korlátokat szab a csavarok távolságával kapcsolatban, amelyek itt nem lép-
nek fel. A rendszer 20°-os tetőhajlásszögtől használható. A 15°-20°-os 
tetőhajlásszögeknél vízelvezető hordozótetőt javasolunk.

Minőség és biztonság 
A termék 2003-as bevezetése óta több mint egymillió m²-nyi tetőbe épített 
rendszer került sikeres felszerelésre, több mint 25 000 egyedi telepítésben, a ter-
mékkel kapcsolatos szivárgások nélkül.

Csatlakozófelületek
A tetőfelületek új építése vagy felújítása során a végfelhasználók egyre inkább ki-
fejezik vágyukat a napelemes rendszerek iránt. A tetőfedő lapokkal vagy cser-
epekkel való burkolás, azok elhelyezése és későbbi feldolgozásuk kis 
hatékonyságú és viszonylag drága. Az építőipari vállalatoknál a napelemes rends-
zer kiépítése a garanciális kérdés miatt gyakran a végfelhasználóra hárul. Ez 
jelentősen csökkenti a projekt hozzáadott értékét és csökkenti az ügyfelek elége-
dettségét. A tetőn belüli rendszer telepítése ideális megoldás, akár előregyártott 
tető, akár klasszikus ácsszerkezet esetén. 

Garancia: 
2003 óra használatban. Bizonyítottan víztömör. Ismereteink szerint a leginkább 
bevált rendszer a piacon. Termékgarancia 10 év.

Az ideális energiatető

További információkkal szívesen állunk 
rendelkezésére:

Belső értékesítési szolgálat:
Telefon: +49 221 788707-19
Fax: +49 221 788707-97
E-mail: sales-support@renusol.com

Alkalmazástechnika
Telefon: +49 221 788707-29
Fax: +49 221 788707-98
E-mail: technical-support@renusol.com
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51063 Köln
Németország
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