Ståltag med
glas-integrerede solceller

Solcelle ståltag
Roofit® Solar ståltag er et elegant og stilrent solcelletag i klassisk nordisk design.
Det integrede solcelle ståltag er en perfekt løsning
til dig der skal skifte dit tag, og samtidig vil investere i en bæredygtig energikilde til enten eget- eller erhvervsforbrug.
Der lægges kun de solcelle tagplader der er brug
for, i forhold til anlæggets størrelse og tagets orientering mod solens bane.
I modsætning til andre integrerede solcelle ståltagsløsninger er solcellemodulerne fra Roofit
integrerede med et solidt glasmodul, der fordrer
større ydeevne og holbarhed.
Se mere på YellowTec.dk
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110 Wp

135 Wp

160 Wp

Fordele & Fakta
Nedsætter dit CO2 udslip betydeligt

25 års garanti på tag og solceller

Erstatter dyr net-el med egen elproduktion

Letvægtsløsning med integrerede solceller

Løfter energimærket et trin på din ejendom

Solcelledelen er tilbagebetalt efter 9-14 år

YELLOWTEC A/S

KONGELYSVEJ 2

Vil du vide mere: få rådgivning & tilbud

DK-2640 HEDEHUSENE
info@yellowtec.dk

YELLOWTEC.DK
+45 88 4443 700

Høj mekanisk belastning med metalplader

Mikro revne-fri struktur
GARANTI
Kun positiv 0 + 5W effekttolerance

Ydelsesgaranti på
solcelle første år.
Ydelsesgaranti forringelsesgrad.

Maksimum 0,5% nedbrydning pr. år
Fremstillet i EU

Max. 97,5 %
Max. 80 % - 25 år

Æstetisk-garanti.

5 år - Stålpanel

Metalplade-garanti.

25 år

Linær forringelsesgrad for Solceller

Fremragende ydeevne ved lavt lys
2-i-1 Tagdækningsmateriale & solceller
Solcelleløsning til sadeltag og valmtag

År

Tekniske Specifikationer
ROOFIT MODUL

ROOFIT MODUL

ROOFIT MODUL

110 WT

135 WT

160 WT

Celler

3x8 mono Perc

3x10 mono Perc

3x12 mono Perc

Solar panel str.

1340 mm x 545 mm

1655 mm x 545 mm

1970 mm x 545 mm

Vægt

11,6 kg

13,8 kg

16,6 kg

Monteringsmetode

Nem montering med double samling

Solcelleglas

Solcelle antirefleks glas i 3,2 mm

Bagplade

0,5 mm metalplade med meget holdbar PUR(polyurethan)-belægning

Slagmodstand i test

d = 35 mm haglsten 46 m/s = 165,5 km/t

Minimum
taghældning

10 grader
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