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IDEALNY 
DACH SŁONECZNY



          
System montażowy Intersole firmy Renusol (ISSE) zastępuje pokrycie dachowe 
i estetycznie integruje system solarny z dachem. Planowanie (możliwe online) 
i instalacja są proste. System składa się zaledwie z kilku elementów. Warstwa 
wodoszczelna składa się z pełnopowierzchniowych paneli HDPE. Moduły w pra-
wie każdym rozmiarze mogą być montowane zarówno w układzie poziomym jak 
i pionowym. System jest bardzo elastyczny, wybacza niedokładności montażowe 
i tym samym zawsze gwarantuje optymalne wyniki pracy. System może być 
również stosowany do dachów wstępnie zmontowanych w fabryce. Zrealizo-
wanych w ten sposób zostało już wiele projektów, co daje użytkownikowi wiele 
korzyści. 

Koszty
Koszty systemu dachowego ISSE wynoszą około 44 €/m² (cena dla klienta 
końcowego) 

Koszty betonowych dachówek z układaniem wynoszą ok. 20 €/m², za dachówki 
ceramiczne wynoszą 30-40 €/m² (ceny dla klienta końcowego). Do tego koszty 
montażu systemu solarnego na dachu wynoszą kolejne 18-22 €/m². 

Tak więc koszty dachów z betonowymi dachówkami wstępnie wyposażonych do 
systemu solarnego są mniej więcej na tym samym poziomie co ISSE. W 
przypadku dachów z pokryciem wysokiej jakości ISSE są rozwiązaniem znacznie 
korzystniejszym cenowo. Ponadto w przypadku dachów wysokiej jakości optycz-
nie atrakcyjne rozwiązanie ISSE preferowane jest też ze względów estetycznych 
w porównaniu z montażem nadachowym. Dlatego też ISSE można uznać za inte-
ligentne pokrycie dachowe, które stanowi podstawę nośną dla dachu 
słonecznego plus.

Oszczędność wagi: Pokrycie dachu dachówkami nakłada na dach dodatkowe 
obciążenia ok. 0,5 kN/m². System dachowy z modułami fotowoltaicznymi i syste-
mem montażu ISSE to tylko 0,14 kN/m². Ta znaczna oszczędność wagi pozwala 
na obniżenie kosztów przy wymiarowaniu wszystkich elementów aż do funda-
mentu.

Wszechstronność i elastyczność 
System może być stosowany nawet z izolacją nadkrokwiową. Moduły mogą być 
ułożone w siatkę prostokątną, ale również w układzie schodkowym lub 
trójkątowym. Jest to szczególnie korzystne w przypadku dachów czterospa-
dowych i namiotowych, które stają się coraz bardziej popularne.

Ze względu na mocowanie do łat dachowych nie ma potrzeby montażu haków 
dachowych w krokwiach. Oznacza to, że nawet dachy z wąskimi kratownicami, 
np. typu bungalow, dachy willi miejskich mogą być pokryte systemem fotowol-
taicznym zgodnie z normami. Montaż haków dachowych w wąskich krokwiach 
nakłada poza tym ograniczenia w zakresie rozstawu śrub, które nie mogą tu 
występować. System można stosować już od nachylenia dachu 20°. Dla dachów 
o kącie nachylenia 15°-20° zalecamy zastosowanie wodoszczelnego podkładu 
dachowego.

Jakość i bezpieczeństwo 
Od momentu wprowadzenia produktu na rynek w 2003 roku, pomyślnie zainsta-
lowano ponad jeden milion m² systemów dachowych w ponad 25.000 indywidu-
alnych instalacjach bez żadnych nieszczelności związanych z produktem.

Połączenia
Klienci końcowi coraz częściej wyrażają zapotrzebowanie na systemy fotowol-
taiczne w nowych budynkach lub przy renowacji powierzchni dachowych. Pokry-
cie dachu dachówkami glinianymi lub cementowymi, ich układanie i późniejsza 
obróbka są nieefektywne i stosunkowo drogie. Ze względu na kwestie gwarancji, 
firmy budowlane często pozostawiają budowę systemu fotowoltaicznego klien-
towi końcowemu. Zmniejsza to znacznie wartość dodaną w projekcie i zmniejsza 
satysfakcję klienta. Idealnym rozwiązaniem jest tu montaż systemu zintegrowa-
nego, czy to z dachami prefabrykowanymi, czy też wykonanych klasyczną metodą 
stolarki budowlanej. 

Gwarancja: 
Stosowane od 2003 roku. Sprawdzona wodoszczelność. Według naszej wiedzy 
najbardziej sprawdzony system dachowy na rynku. Gwarancja na produkt 10 lat.

Idealny dach słoneczny

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dals-
zych informacji:

Dział sprzedaży
Telefon: +49 221 788707-19
Faks: +49 221 788707-97
E-mail: sales-support@renusol.com

Technologia stosowania
Telefon: +49 221 788707-29
Faks: +49 221 788707-98
E-mail: technical-support@renusol.com

Renusol Europe GmbH
Piccoloministraße 2
51063 Kolonia
Niemcy

Telefon: +49 221 788707-0
Faks: +49 221 788707-99
E-mail: info@renusol.com
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