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SolteQ

Akdeniz tarzında ve tarihi, koruma 
altına alınmış binalarda kullanım 
için klasik çatı kaplaması 
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www.DAS-SOLARDACH.eu

Geleceğin çatısı: 
PV-Çatı şıngılları (Shingle) SolteQ-kunduz 

kuyruğu ve SolteQ-Ahşap görüntülü 
Binaya entegre fotovoltaik için mükemmel çözüm 

Yüksek kapasiteli PV-Çatı şıngılları için enerji çatısı 
ve doğrudan çatı kaplamada entegre BFA-güvenlik 

kapatması / BIPV

Stil sahibi bina entegreasyonu: Klasik rustik, çam ve kil 
kiremit görüntüsünde, en mveyan fotovoltaik teknoloji ile 

birleştirilmiştir 

• Mono kristalin yüksek kapasiteli PV-Modül yaklaşık 9,5 Wp’li
156x156 mm mono kristalli hücreli (=161,6 Wp/m²)
• Maksimum çatı yüzeyi kullanımı
• Alışılmış PV sistemlere göre %36’ya kadar daha fazla kazanç
• Lotus bitkisi etkili yapışmaz çam yüzey  
• VSG-özelliklere sahip emniyetli cam
• yaklaşık 4 mm kalınlıkla solar cam, 850kg/m²‘ye kadar yük 
kaldırma
• Yansıtılmış, prizmatik yüzey 
• Her üretim kesiminden sonra %100’lük kalite kontrolü 
• TPS onaylı ve sertifikalı 
• Kapasite toleransı +%5
• Çerçevesiz tasarım 
• UV- ve hava şartlarına dayanıklı 
• Monte edilmiş güvenlik kapatma devresi - %100 gerilim 
serbestliği 
• Aşırı ısınma koruması 
• Önleyici yangın koruması 
• 100% Su geçirmez, Dolu ve Fırtınaya karşı dayanıklıdır
• Kapasite 15 Yıl: Nominal kapasitenin %90’ı 
• Kapasite 25 Yıl: Nominal kapasitenin %85‘i
• Kapasite 40 Yıl: Nominal kapasitenin %%80‘i
• Ürün garantisi 5 yıl, 20 yıla kadar geliştirilebilir Beklenen
• Made in Germany



Güneşimiz 
Dünyaya uzaklığı:  150 Milyon km
Durchmesser:  1,39 Milyon km (Dünya çapının 109 katı)   Yaşı: 4,5 Milyar Yıl
Yüzey sıcaklığı:  5.800 Kelvin
Kütle:   1 989 000 000 000 000 000 000 000 Milyon kg

Saniyede 637 milyon ton hidrojen yakıyor, bu esnada 632 milyon ton helyum ve 385 Milyar megawat güç. Bunun dünya yüzeyine 
metre kare başına yaklaşık 1.300 W düşer. Bu enerji tüm insanlığın ihtiyaç duyduğundan 10.000 kat daha fazladır. Daha fazla ne 
isteriz ki? Isı ve elektrik için tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu enerji mevcut. Hammaddeleri yakmak ise bir o kadar gereksizdir. 

Dünyamız – Tüm galaksinin en güzel gezegeni  
Güneş üzerinden %100 enerji depolama – ve bu tamamen ücretsiz !

- Isı ve elektrik -
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... ve hepsi %100

PV-Çatı Şıngıllı Kunduz Enerji çatısı 
Kunduz kuyruğu kiremit, muhtemelen en eski çatı kiremit şekli 

Eskimeyen doğallıkta klasik tarz: Kunduz kuyruğu çatı şıngılı 
Tek tipte, sade ve bir şekilde asil olarak kunduz kuyruğu en farklı çatıları kapatır. Her ne kadar tüm çatı 
kiremit tarzlarının temeli olarak kabul edilse de ne kadar eski oluduğu anlaşılmaz. 3.000 Yıldan fazla bir 
zamandır kunduz kuyruğu sayısız dönemde ve model tarzında evlerimizi koruyor. 
PV işlevli kil kiremit yerine kullanılan oluklu kiremitlerı doğrudan çatı kaplama aracı olarak kullanılıyor. 

SolteQ-Kunduz ve SolteQ-Ahşap -  Klasik ve Akdeniz tarzında yeni enerji çatısı Özellikle şimdiye 
dek optik ya da estetik nedenlerle fotovoltaik olarak onaylanmayan bölgele ve projeler artık aynı 
şekilde yüksek etkili fotovoltaik sistemlerin keyfini yaşabilir ve enerjilerini komple kendileri üretebilirler. 
SollteQ’nun PV-çatı şıngılları özel olarak çatıya entegre PV-Sistemin şık bir çatı görünümünde olması ve 
alışılmış PV-Sistemi gibi görünmemesi için geliştirilmiştir. SollteQ çatı şıngılları ürün serisi klasik bir çatı 
görüntüsünde, örn. Eski roman tarzında çam veya kil kiremitlerden oluşan alışılmış kiremitlere yanıltıcı 
şekilde benzer ve bu nedenle de tam olarak bu bölgeler için idealdir. „Mavi modüllerin“ veya daha mveyan 
bir görüntüye izin verilmeyen bölgeler için SollteQ-PV çatı şıngıllarıyla tamamen yeni olanaklar doğuyor.  

SolteQ-Kunduz  -  Tarihi koruma altında olan yapılar için ideal bir alternatif: Klasik kunduz 
kuyruğu, çam veya ahşap görüntüsünde ve enerji kazanımı imkanı sağlayan çatı kiremitleri. 
Tarihi koruma altında olan yapılar da günümüzde enerjiye ihtiyaç duyuyor. 
SolteQ-Enerji çatıları binanın tarihi görüntüsünü koruyarak yine de enerji üretimini mümkün kılıyor. 
Hatta 1.000 yıllık, tamamen tarihi anıt değerinde koruma altını alınmış binalar dahi bizim müşterilerimiz 
altında yer almaktadır. Siz de güneşin bedelsiz enerjisini kullanarak yüksek enerji ve ısıtma ihtiyacı olan 
„şatonuzu“ tamamen ücretsiz besleyebilirsiniz.  

Elektrik + Isıtma +  Sıcak su, hepsi çatı sayesinde!
Geleceğin enerjisi neye benziyor?
► Bir çatı her durumda binanın üstünde 
olmalı, ama olmuşken de enerji üretimli 
olsun, bu şekilde alanda kullanılmış olur 
►%100 yağmur ve su geçirmez
► Doğrudan „fotovoltaik sistemin mavi 
plakaların“ olduğu çatı üstü veya çatı içi 
PV-sistemin görülmediği şık bir çatı 
► Bina ekolojik ve optik bir artı değer 
kazanır – Güzel ve estetik görüntü ön 
planda olur 
► Doğrudan çatı kaplamasına ya da 
binaya entegre edilmiş fotovoltaik (BIPV) 
ama stil dolu bir sistem
► Bir fotovoltaik sistem görülmez, ak-
sine sadece güzel bir çatı görünür! Her 
müteaahhit şık bir çatıya sahip olan bir 
bina inşa etmek ister. Şık, fligran kiremitli 
(elektrik üretebilen) bir çatı. 
► Doğu/Kuzey çatıları içinde yeni bi-
nalarda ve yenilenen binalarda, aynı za-
manda tarihi korumaya alınmış binalarda 
kullanıma uygune
► Basit ve hesaplı montaj 
► Monte edilmiş güvenlik kapatma dev-
reli ve önleyici yangın korumalı
► Gece kullanım için elektrik depolama 
► İlave olarak ısıtma ve sıcak su için termik enerji kullanımı
► İdeal durum: Artik elektrik, gaz veya yağ giderleri olmayacak! 
► Hedef: Tamamen sıradışı elektrik ve ısıtma için enerji üretimi 
► Uzun vadeli kullanım süresi, fazla bakım gerektirmez 
► Ödenebilir fiyatlar 

Tam olarak SolteQ-Kunduz-Enerji çatısı budur!
Bir fotovoltaik sistem görülmez, aksine rustik ve şık bir çatı görünür.  
Yeni çatı kaplamaları ve çatı yenilemeleri için uygundur 

Tamamen güneşten gelen ücretsiz herşeyiyle enerji – Bu hediyeyi kullanın!
    ... her zaman binayla uyumlu



S
o

lt
eQ

Kolay Montaj 
SolteQ-Kunduz-PV-Şıngıllarda söz konusu olan bir açıdan 
yüksek mveyanlikte küçük formatta yüksek teknolojik fotovoltaik 
modüllerdir. Diğer açıdan ise bunlar tamamen normal, eskiden bu 
ayana bilindiği şekilde döşenen kunduz kuyruğu-Kil şıngıllar gibi 
döşenen şıngıllardır: Döşeyin, bir vida – işte bitti!
Modüller doğrudan ahşap ızgaralar üzerine sabitlenir ve başka 
alüminyum alt konstrüksiyona ihtiyaç duymaz. 
Kolay asılır, vidalar sıkılır ve hazırdır!
İşte su geçirmez ve kar getiren çatı kaplamaya sahipsiniz bile

Maksimum çatı kullanımı  
Muhteşem görüntü ve maksimum çatı kullanımı!

Yeni SolteQ-PV-Çatı şıngılı güzel bir „balık pulu görüntüsüne“ 
sahiptir, bu da çatıyı daha mveyan ve yine de rahat bir çatıya 
dönüştürür. 
Yeni çatınız yüksek değerde PV-Sistemi oluşturur, bu aynı 
zamanda yüksek etkili hücrelerle nakit para kazanır ve oranda 
çatıdan maksimum fayda sağlar. 

Mükemmel soğutma 
PV-Modülleri çalışırken ısınır. Normal kilden çatı şıngılları da
Güneş altında aşırı ısınırlar.
SolteQ-Kunduz enerji çatılarının „Balık pulu“-Döşeme deseni 
sadece harika bir görüntüyü garanti etmez, aynı zamanda da 
doğal konveksiyon sayesinde mükemmel bir soğutma da sağlar. 
Soğuk hava çatının en alt kenarından girer ve her bir modülün alt 
uçlarına ulaşarak çatı sırtından tekrar çıkar.
Soğutma etkisi şimdiye kadar bilinen çatı üstü sistemlerine göre 
daha iyidir, zira modüllerin altındaki hava artık „Sabit“ durmaz, 
aksine her bir modülün soğutması üzerinden aktarılır. 

-> Mükemmel tekli modül soğutması!

Su geçirmez + yağmur geçirmez 
Kunduz-PV-çatı şıngıllı SolteQ-Enerji çatısı %100 su ve yğmur 
geçirmez. Su geçirmez alt germe hattı tüm çatıyı %100 yağmur 
ve su geçirmez konstrüksiyona dönüştürür.

Fırtınaya ve hava şartlarına dayanıklı 
Yağmur geçirmezlik aynı zamannda şiddetli sağanak yağmurda 
ve güçlü fırtınılarda da sağlanır. Her bir şıngılın arka kısımdaki 
askıları aynı zamanda fırtına tırnağı olarak da hizmet eder ve 
şıngılları sıkı şekilde tutar. İlave olarak fırtına klemensleri gibi 
önlemlere de gerek yoktur

Doluya dayanıklı   
Kunduz-PV-Çatı şıngılı büyük taneli doluya karşı da güncel norm-
lar dahilinde fırtınaya ve doluya dayanıklıdır. Hatta artan İsviçre 
istemlerine de yerine getirir.



m² 
başına 
16 kg 

PV-Çatı şıngılı Kunduz 
Çerçevesiz 
Harika çerçevesiz tasarım „Balık pulu deseni ile“ çatınızı bir 
mücevhere dönüştürür. 
Ama çerçevesiz tasarım sadece harika görünmüyor, aynı 
zamanda da modülü temiz tutmaya da yardımcı oluyor. Suyun 
toplanacağı ve kururken kirlerin çözülemeyecek kadar sabitle-
nmesine yol açaak kenarları yok.
Su komple aşağı akar. Modül, yani PV-Şıngılları camdan 
oluşur, unlar çürümez ve böylece uzun yıllar sonra dahi yeni 
gibi durur.
Monte edilmiş kendini temizleme efektli.!

Modüler kurulum 
SolteQ-Kunduz-Sistem modüler kurulmuştur ve neredeyse 
her çatı için optimal uyumludur. 
Kuzey cepheler için kör şıngıllar, üzerinde yürünebilir 
basamaklı şıngıllar ve kesilebilir elemanlar bu sistemi tama-
men esnek yapar. 

Bütünsellik içinde çatı sistemi 
SolteQ-Kunduz PV-çatı şıngılı ürün serisinde söz konusu 
olan güney tarafına ama aynı zamanda küzey, doğu ve güney 
tarafında da kullanılabilen çatı kaplamalarıdır, yani evin tüm 
çatısı için uygundur. 
Çatının modül yarısının kenar alanlarında yarım elmanlar 
oluşur. Bunun için yarım elemanlar aynı görüntüder, ancak 
solar hücre içermezler. Kuzey tarafı için de, eğer çatının bu 
bölümü güneş ışını almıyorsa, entegre hücre olmayan yarım 
ve bütün elemanlar mevcuttur. Bu şekilde tüm çatının tek tipte 
bir görüntüye kavuşması sağlanır. 
... sadece komple bir çatı sistemi işte.

Hafif ağırlık 
Normal çatı kiremitleri veya çatı şıngılları metre kare başına 
50-80 kg ağırlığındadır.  
Bir SolteQ-Kunduz-PV-Çatı şıngılı ise sadece 
1,3 kg ağırlığındadır. Metre kare başına ise sadece şaklaşık 
16 kg oluşur. Yeni inşaatlarda ve yenilemede kullanım için 
mükemmel.  

Kendini temizleme etkisi 
Modüllerin camı yapışmaz bir yüzeye sahiptir, bu yüzey su ve 
kir tutmaz. 40 yıl sonra dahi çatınız yeni bir çatı görüntüsüne 
sahiptir, neredeyse yeni gibidir! Her zaman temiz, her zaman 
yüksek kazançlı.

... Evle ve doğa ile uyum içinde

Yüksek alan kapasitesi  
Metre kare başına 125W değerinde bir güç oluşur. Bu standart 
1x1,6 m büyüklüğünde kare şeklinde ve 200W gücünde bir 
modülle karşılaştırılabilirdir.  

İyi ve hesaplı 
Sistem neredeyse orta sınıf ilave çatı üstü PV sistemli bir 
şıngıl çatı düzeyi ile aynıdır. Sadece bir Yüksek teknoloji enerji 
çatısına sahip olmazsınız, çatınız aynı zamanda kendi kendini 
pratik şekilde amorti eder.
... Süper ürünler, adil fiyatlar -  SolteQ

Enerji etkinliği 
• Güncel enerji tasarruf yönetmeliği ve yasasının 
uygulanması.
• Fotovoltaik, termik solar sistemlerin ve çatı pencerelerinin tam olarak 
entegre edilmesi  
• Güney çatı konumları yüksek oranda karlıdır ve inşaat masraflarının bir 
kısmını karşılar 
• Doğu-Batı ve Güney-Kuzey çatıları ile düz kuzey çatılar ve cepheler için 
de uygun  
• Hava şartlarına karşı mükemmel koruma  
• Alışılmış PV sistemlerine göre %36’ya kadar fazla kazanç

Isı geri kazanımı 
Şıngılların arkasındaki sıcak hava alternatif olarak ısı pompaları (hava-
hava-ısı pompası) ile ısı kazanımı için kullanılabilir, kışın 
dahi. 
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SolteQ-Kunduz ve SolteQ-Ahşap -  Klasik ve akdeniz tarzında yeni enerji çatısı 
Şimdiye dek sadece optik ve estetik nedenlerle fotovoltaik olarak izin erilmeyen bölgeler 
ve objeler artık aynı şekide yüksek efektif fotovoltaik systemin keyifine varabilir ve enerji-
lerini tamamen kendileri üretebilirler. SolteQ’nun çatı şıngılları özel olarak çatıya entegre 
PV-Sistemli bir çatının alışılmış PV-sistemli çatı gibi değil, şık bir çatı gibi görünmesi için 
geliştirilmiştir. SolteQ çatı şıngılları ürün serisi klasik alışılmış, örn. Çam veya kil kiremitli 
eski roman tarzında görünen Ve buna yanıltıcı bir benzerliğe sahip olan, tam olarak da 
bu bölgelere çok uygun olacak şekilde Geliştirilmişlerdir. „Mavi modüllerin“ veya mveyan 
optiğin bu güne kadar izin verilmediği bölgelerde SolteQ PV çatı şıngılları tamamen yeni 
olanaklar yaratıyor. 

SolteQ-Kunduz – Koruma atındaki yapılar için ideal alternatif: Klasik kunduz 
kuyruğu, çam veya ahşap görüntüsünde enerji kazanımlı çatı kiremitleri 
Zira tarihi olarak koruma altında olan binaların da günümüzde enerjiye ihtiyacı var.
SolteQ-Enerji çatısı binanın tarihi görüntüsünü koruyarak yine de elektrik üretimini müm-
kün kılıyor. 1.000 yıllık ve tamamen anıt niteliğinde koruma altına alınmış binalar dahi bi-
zim müşterilerimiz arasında yer alıyor. Sizde güneşin ücretsiz enerjisini kullanarak yüksek 
enerji ve ısıtma ihtiyacı olan kendi „Şatonuzu“ tamamen ücretsiz enerjiyle besleyin

PV-Çatı şıngıllı kunduz enerji çatısı
Kunduz kuyruğu kiremittleri, muhtemelen bilinen en eski çatı kiremit şeklidir 
Klasik tarzda eskimeyen doğallıkta: Kunduz kuyruğu çatı şıngılları 
Binlerce yıldır kunduz kuyruğu en farklı çatıları kaplamıştır. Her ne kadar diğer tüm çatı kiremit şekillerinin kaynağı olarak 
kabul edilse dahi yaşından bunu anlamamız mümkün değil. 3.000 yıldan uzun zamandır kunduz kuyruğu sayısız dönem-
lerin ve moda tarzında evleri koruyor. 
Kil kiremitlerin yerine kullanılan PV-işlevli çatı kiremitleri ile doğrudan çatı kaplama.

Dörtlü  kunduz  -  2 hücreli    basit döşeme

Ölçü: yaklaşık 18 x 50 cm, Hücre tipi: mono kristalin 
Kapasite m² başına: Kiremit kırmızı: yaklaşık.139 Wp/m², Andrasit: yaklaşık.155Wp/m², 13,6 Şıngıl /m²

Quad-Kunduz 1 hücreli – çiftli döşemeye benzer 

Ölçü: yaklaşık 18 x 25 cm, Hücre tipi: mono kristain
m² kapasite: Kiremit kırmızı: yaklaşık127 Wp/m², Andrasit: yaklaşık 142Wp/m², 24,75 Şıngıl /m²



Çerçevesiz 
Harika çerçevesiz tasarım „Balık pulu deseni“ çatınızı bir 
mücevhere dönüştürür. 
Çerçevesiz tasarım sadece harika görünmüyor, aynı zamanda 
da modüllerin temiz tutulmasını sağlar. Suyun toplanabileceği 
ve kuru kirlerin çıkmayacak şekilde yapışabileceği kenarları 
yoktur. 
Su komple aşağı akar. Modüller, yani PV-Şıngıllar camdan 
oluşur, bu camlar çürümez ve böylece pek çok yıl sonra dahi 
yeni gibi durur.
Monte edilmiş kendini temizleme etkili! 

Modüler kurulum 
SolteQ-Kunduz-Sistemi modüler şekilde kurulmuş ve nere-
deyse her çatı tipine mükemmel uyum sağlayabilir. 
Kuzey tarafı için kör şıngıllar, basamaklı üzerinde yürünebilen 
ve kesilebilir elemanlar sistemi tamamen esnek hale getirir.

Bütünsel çatı sistemi 
SolteQ-Kunduz PV-Çatı şıgılları ürün serisinde söz konusu 
olan güney, kuzey, doğu ve batı çatılarının kaplanmasıdır, 
yani tüm bina çatısının kaplanmasıdır. Çatı modülünün 
yarısının kenar alanlarında yarım elemanlar oluşur. Bu neden-
le aynı görüntüye sahip yarım, ancak solar hücreleri olmayan 
elemanlar mevcuttur. Kuzey tarafı için de, eğer çatının bu 
kısmı güneş ışınlarını almıyorsa, yarm ve tam olarak entegre 
hücresi bulunmayan elemanlar da bulunmaktadır. Bu şekilde 
tüm çatının tek tipte bir görüntüye kavuşması sağlanır.
... komple bir çatı sistemi yani.
.

Hafif ağırlık  
Normal çatı kiremitleri veya çatı şıngıllarının metre kare 
başına 50-80 kg ağırlığı vardır. Bir SolteQ-Kunduz-PV-Çatı 
şıngılı ise sadee 1,3 kg’dır ve metre kare başına toplamda 
sadece yaklaşık 16 kg‘dır. Yeni inşaatlar ve çatı yenileme 
için mükemmeldir.

Kendi kendini temizleme etkisi  
Modüllerin camı yapışmaz bir yüzeye sahiptir, bu 
yüzey su ve kir tutmaz. 40 yıl sonra dahi çatınız 
yeni bir çatı görüntüsüne sahiptir, neredeyse yeni 
gibidir! Her zaman temiz, her zaman yüksek kazançlı. 

... Evle ve doğa ile uyum içinde

Enerji  etkinliği  
• Güncel enerji tasarruf yönetmeliği ve yasasının 
uygulanması.
• Fotovoltaik, termik solar sistemlerin ve çatı pencerelerinin tam olarak 
entegre edilmesi  
• Güney çatı konumları yüksek oranda karlıdır ve inşaat masraflarının bir 
kısmını karşılar 
• Doğu-Batı ve Güney-Kuzey çatıları ile düz kuzey çatılar ve cepheler için 
de uygun  
• Hava şartlarına karşı mükemmel koruma  
• Alışılmış PV sistemlerine göre %36’ya kadar fazla kazanç

Isı geri kazanımı  
Şıngılların arkasındaki sıcak hava alternatif olarak ısı pompaları (hava-
hava-ısı pompası) ile ısı kazanımı için kullanılabilir, kışın 
dahi.
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PV-Çatı şıngılları Ahşap şıngıl görüntüsünde 

m² 
başına 
16 kg 

Yüksek alan kapasitesi  
Metre kare başına 125W değerinde bir güç oluşur. Bu standart 
1x1,6 m büyüklüğünde kare şeklinde ve 200W gücünde bir 
modülle karşılaştırılabilirdir.  

İyi ve hesaplı 
Sistem neredeyse orta sınıf ilave çatı üstü PV sistemli bir 
şıngıl çatı düzeyi ile aynıdır. Sadece bir Yüksek teknoloji enerji 
çatısına sahip olmazsınız, çatınız aynı zamanda kendi kendini 
pratik şekilde amorti eder.
... Süper ürünler, adil fiyatlar -  SolteQ



Bütünsel çatı sistemi  
SolteQ-Kunduz PV-Çatı şıgıllarında söz konusu olan tüm çatı için komple bir çatı sisteminidir, ürün serisinde söz konusu olan güney, 
kuzey, doğu ve batı çatılarının kaplanmasıdır, yani tüm bina çatısının kaplanmasıdır. 
Çatı modülünün yarısının kenar alanlarında yarım elemanlar oluşur. Bu nedenle aynı görüntüye sahip yarım, ancak solar hücreleri ol-
mayan elemanlar mevcuttur. Kuzey tarafı için de, eğer çatının bu kısmı güneş ışınlarını almıyorsa, yarm ve tam olarak entegre hücresi 
bulunmayan elemanlar da bulunmaktadır. Bu şekilde tüm çatının tek tipte bir görüntüye kavuşması sağlanır.
... yani komple bir çatı sistemi.
... her zaman ev ve doğa ile uyum içinde  

Aktif şıngıllar 
Güney tarafı için  

Yarım ve çeyrek elemanlar (paasif) 
kenar alanlar için ve pencerelerle 
tavan pencerelerinin dengelenmesi 
içindir (aynı malzeme, aynı görüntü, 
hücresiz) 

Geleceğin Formülü:   E = S x PV²
     Enerji = Güneş x PV²

   ... Güneşin enerjisi – tamamen ücretsiz

Pasif şıngıllar 
Kuzey tarafı için
(aynı malzeme, aynı görüntü, hücresiz) 

Temiz enerji, doğa ile uyum halinde 

Doğu/batı çatıları için de uygun 
Prizmatik cam yüzeyinin ıık güçlendirme etkisiyle ve mükemmel zayıf ışık 
duyarlılığı ile SolteQ-Kunduz çatı şıngılları doğu ve batı tarafları için de çok 
uygundur, zira alacakaranlıkta kalan ışığı dahi toplayabilirler. Araştırmalhar 
genel olarak güney tarafında elde edilen kapasitenin %90’ına kadar bir verim 
alınabildiğini göstermiştir. 

İhtiyaca uygun kapasite düzenlemesi  
Aktif şıngıl olan çatı tarafı maksimum enerji kazanımı için tam yüzeyli olarak aktif şıngıllarla döşenebilir. 
Şayet maksimum edinime ihtiyaç yok ise, sistem gerçekte ihtiyaç duyulan kapasiteye göre düzenlenebilir ve buna rağmen yine 
de mükemmel görüntü korunabilir. Bunun için kolay şekilde fasif şıngıllar araya karıştırılır ve bu şekilde kazanç ihtiyaç duyulan 
kapasiteyle sınırlandırılır.



a) Elektrik enerjisi üzerinden kaloriferin beslenmesi 
SolteQ-Enerji çatısı çoğunlukla ihtiyaç duyulandan daha fazla elektrik enerjisi üretir. Kalorifer tam-
pon deposu ve sıcak su depoları fazla enerji ile kolayca ısıtılabilir. Bunun için elektrikli ısı çubukları 
tampon depoya monte edilir, böylece çatıdan depoya hiç bir şekilde su taşıyan tesisatlarına ihtiyaç 
duyulmaz. Bu sayede tesis neredeyse hiç bakıma ihtiyaç duymaz.  
Elektrikli yerden ısıtma / kızıl ötesi ısıtıcılar: Yeni binalarda elektrikli ısıtma kabloları üzerinden 
yerden oda ısıtıcılarının ve duvarlarda kızıl ötesi ısıtıcıların tasarlanması mümkün olur. Avantajlar: 
Yüksek etki derecesi, düşük bakım giderleri, elektrik de tüketen su pompalarına gerek olmaz. Bu 
durum aynı zamanda genel olarak yeni binalarda en hesaplı ısıtma seçeneğidir. 

b) Kalorifer beslemesi çatıdan termik enerji ile ısı pompası üzerin-
den sağlanır 

Geleceği bina çatışı:       Elektrik + Isı

Fotovoltaik ve solar termi kombine halde: 
SolteQ-Enerji çatısı!
... Komple enerji ihtiyacı çatıdan! 
1. Elektrik çatının fotovoltaik işlevi sayesinde üretilir 
2. Çatı yüzeyinde oluşan ısı hava/su- ısı pompası üzerinden kolayca emilir ve ısıtıcı 
tampon deposuna doldurulur. Büyük çatı yüzeyi büyük bir solar termal kollektör gibidir 
ve en soğuk kış günlerinde dahi yoğun miktarlarda ısı enerjisi verebilir. 

• Elektrik
• Isıtma
• Sıcak su

... hepsi çatıdan!

Çatı ısısının ayrıca kullanım alanları  
• Isıtma
• Sıcak su

Bir binanın büyük çatı alanı aşırı termik bir enerji kaynağı oluşturur, bu kaynak solark 
termik kollektörlerle karşılaştırılabilir.  Eğer müstakil bir ev için genel olarak iki solar termik 
kollektör yeterli geliyorsa, tüm çatı alanının ne kadar enerji üretebileceğini tahmin ede-
biliriz. Siz de normalde sadece „havaya giden“ bu ısı enerjisini kullanın. PV-Şıngıllarının 
pozitif etkisi ise, bu sayede daha iyi soğutulabilmeleri ilave elektrik üretiminin etki dere-
cesinin artırılmasında yatar. Şıngılların arkasında bulunan sıcak hava bir ıs pompası ile 
emilebilir ve ısı üretimi için kışın dahi kullanılabilir. 
İkili avantaj:
a) Isıtma için + sıcak su için ısı enerjisi => serbest kullanım için daha fazla elektrik 
b) PV Şıngıllarının soğutulması => daha iyi etki derecesi ve bu sayede daha fazla elektrik 
kazanımı 

Tüm enerji ihtiyacınızı ta-
mamen ücretsiz üretmenize 
yardımcı oluyoruz !



Dikkat: Vergi avantajı
SolteQ enerji çatılarında komple çatı sistemi söz konusu olup, bu tasarrufla eş anlamlıdır.  
Vergi iadesi katma değer vergisi üzerinnden tüm çatı için sağlanabilir, yalıtım ve çatı kapatma çalışmaları dahil.   
Tüm çatının (!) vergi iadesi ile SollteQ-Enerji çatısı çok daha HESAPLI olur, hatte alışılmış çatı üstü PC sistemleri ile 
karşılaştırıldığında bile!
(Uyarı: Bu vergi konusunda verilen bir fikir değildir. Lütfen vergi danışmanınıza kendi bireysel seçeneklerinizi sorunuz)

c) Yer altı ısı pompası sayesinde kaloriferin 
beslenmesi
Şayet çatı yüzeyi yeterli gelmiyorsa, 
alternatif olarak yer altı ısı pompası 
kulllanılabilir. Bir yer altı pompası 
yeratlında olan jeotermik ısı ile çalışır. 
Bunun için yaklaşık 100m derine sondaj 
yapılır ve su devir daimi ısıyı yukarı doğru 
taşır, bu esnada da ilgili ısı kullanılabilir. 
Bunun için elektrikle çalışan bir pompa-
ya ihtiyaç vardır. Yer altı ısı pompasının 
kapasite faktörü (yaklaşık) 1:4 ile 
tanımlanmıştır. Yani örn. 100W verilir ve 
bundan 400W ısıtma enerjisi kazanılır. 
Pompa SolteQ-Enerji çatısı üzerinden 
ücretsiz olarak çalıştırılılabilir, ısı depo-
su ücretsiz doldurulur ve bina tamamen 
ücretsiz, elektrik deposu üzerinden gece 
gündüz ısıtılabilir.   

Geleceği şimdiden düşünün!



100% made in EU

Düşük oranda hava-cam sınır yüzeyinde 
yansıma  

Işık-Tuzak-Etkisi  

Özel Temperli Cam ve Prizmatik Kaplama 
ile Elmas Gibi Yüzey
• Yeni inşaatlar ve eski binalar için uygundur
• Monokristalin hücrelerle azami verimlilik
• Düşük ağırlıkta çatı inşası
• Birkaç özel renk seçeneği mevcuttur
• Damtaşı görünümlü kiremit renovasyon projeleri için idealdir

Güvenlik için:
• Kendini kanıtlamış SolteQ-BFA-Güvenlik-Sistemi ile entegredir (Opsiyonel)
• Bir çok aksesuar ile birlikte yangın koruması
• Yüksek voltaja karşı maksimum koruma
• Maksimum kişisel koruma
• %100 su geçirmez çatı

Benzersiz Tasarımı ile Düşük Demir Oksit seviyeli 
Cam 
Quad-PV-Kiremitinin saten kumaş gibi olan yüzeyi çatının yansıma 
yapmamasını sağlarken aynı zamada pürüzsüz bir görünüme 
kavuşturur.

Yansıma Yapmayan Saten Gibi Yüzey
Quad-PV-Kiremitinin saten kumaş gibi olan yüzeyi çatının yansıma 
yapmamasını sağlarken aynı zamada pürüzsüz bir görünüme kavuşturur

Işık Kapanı Etkisit
Yüzey yapısının gelen ışığı “kapana alma” etkisi vardır. Işık cama 
çarptıktan sonra orada kalır. Işık doğrudan hücrelerin üzerine düşer. Bu 
nedenle SolteQ-PV-Kiremiti, geleneksel fotovoltaik modüllere göre alaca 
karanlıkta çok daha iyi çalışır.

Kir ve pislik tutmaz
Yüzeyin yuvarlak yapısı sayesinde, toz ve kir yağmur suyu ile yıkanıp kendiliğinden gide-
cektir. Çerçevesiz tasarım sayesinde çatı uzun vadede kendi kendini temizleyecektir

Doğu / Batı Cepheli Çatılar
Prizmatik cam içinde ışığın sofistike kullanımı sayesinde normal ışıkta güç üretimini ve 
verimliliği %3.5 oranında, alaca karanlıkta ve yatık gelen ışıkta ise %20 ve daha fazla sevi-
yede arttırır. Bu etki, elverişsiz ışık koşullarında, mesela sabah ve akşam saatlerinde veya 
çatının doğu veya batı yönünde olması durumlarında artar. Bu da doğu batı cepheli çatılarda 
verimli ve maksimum güç üretimi açısından uygun bir kullanım imkanı sunar. Uzun vadede 
uygunluk ve güvenlik, uluslararası standartlar olan IEC61215 ve IEC61730 ile teyit edilmiştir.

Hava/cam bariyerinde düşük yansıma

Işık-Kapanı-Etkisi

Solteq   Monokristal çatı 
Panelleri ile Çatılarınız optik 
olarak daha estetik bir görünü-
me bürünür. Panellerdeki ince 
çizgiler binanıza hoş bir takım 
elbise giydirilmişcesine daha 
fazla değer katar.

Standart-PV-Modülü – yüksek yansıma

SolteQ-Yüzeyi – gelen ışığı %100 
oranında kullanır
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Enerji gelecektir!
... ama sadece güzel ve güvenli!

SolteQ-Enerji çatısı estetik, enerji ve güvenliği 
tarz dolu bir şekiled bir araya getiriyor.

Her tarz için doğru çatı 
Ürün serisi „SolteQ-Kunduz-PV-Çatı şıngılı“ farklı renk nüanslarında temin edilir.
Arzu ettiğiniz ve evinizle uyumlu olan çatı rengini seçin.  

Tedarik edilebilir renk 
tarzları 
a) Andrasit Özel renkler:
b) Lavanta
c) Mavi  h) Gümüş (poly)
d) Orman yeşili i) Altın (poly)
e) Terracotta
f) Bordo
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Doğu/Batı çatıları 
Için uygun 
Prizmatik camın cam yüzeyinin ışık güçlendirme etki-
si sayesinde ve zayıf ışık durumu ile SolteQ-Kunduz 
çatı şıngılları doğu ve batı yönleri için de çok uygun-
dur, zira alaca karanlık ışıkları da çok iyi yakalanibilir. 
Araştırmalar güney tarafının benzer kapasitesinin 
%80’ine erişilebildiğini göstermiştir. 

Akdeniz tipi:
SolteQ-PV-Çatı şıngılı-Kunduz
Terracotta
„Terracotta“ klasik kırmızımsı bir ton olup şimdiye 
dek hep çatılarda kullanılan bir renkt olarak monte 
edilir. Roma döneminde dahi evler kil kiremitlerle 
rüzgara ve hava şartlarına karşı korunmuştur. Tam 
olarak Akdeniz bölgesi ve ilçeler için, özel notalara 
değer verenlere göre uygun renkler.
Yeni çatınız için göz alıcı ve asil renkler.

... her ev tipine uygun çatı, 

Kunduz-PV-Çatı şıngılı 
Terracotta

Narin „İğne şeridi çekim“-
tarzı ince gümüş şeritli. 
Hücreler: Mono kristalin
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Anıt koruma için 

ideal

Klasik tip:
SolteQ-PV-Çatı şıngılları-
Kunduz Andrasit 
 
„Andrasit“ klasik üniversal ve eskimeyen bir renk 
tonudur. Pek çok ev tipine ve tasarıma uygun andra-
sit renk çatı mükemmeldir.  Çam çatının görüntüsüne 
benzer olup örn. Olarak tarihi anıt olarak koruma 
altındaki binalarında enerji ile beslenmesini mümkün 
kılar 
Nötr renk tonu olarak PV-Çatı şıngılı Kunduz -Andra-
sit neredeyse her ev tipine, ister kalsik, ister rahat bir 
çiftlik evi, ister Belediye, Kilise veya kaliteli mimari bir 
bina olsun hepsine uyar.

Çatınızın keyfini yıllarca sürebilirsiniz 

 ... her ev tipi için doğru çatı.

Andrasit-PV-Çatı şıngılı 

Ince „İğne şerit düzeninde“-
Stil dolu ince gümüş 
şeritlerle: Mono kristalin

Alışılmış çatı üstü PV-

sistemlerine kıyasla 

%36’ya kadar daha yük-

sek kazanç!
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Doğa ve teknik uyum içinnde – mümkün!

Eski yapı – çatı yenileme 
SolteQ-Sistemi kendi çam benzeri görüntüsü ile eski yapılarda yenileme çalışmaları
Için de çok uygundur, diğer alışılmış PV sistemleri hem görüntü hem de 
ağırlık Açısından bu çalışmalar çok da uygun değildir.
Aynı şekilde kiremitler, çıkıntılar ve diğer özellikler kolayca küçük ve 
esnek PV-Şıngılları ve aksesuarları ile değiştirilebilir ve yenilebilir. 

Rustik, klasik görüntü – Kunduz kuyruğu 
PV-Çatı şıngılları büyük ara farkla optik olarak klasik bir çam çatıdan 
ayırt edilebilir değildir.  
Buna ek olarak tamamen düşük olan 14kg / m2 ağırlığı vardır.    Bu 
nedenle sistem özel binalarda, tarihi koruma altında olan binalarda ve 
daha pek çok bina türünde kullanım için çok uyğundur.  

SolteQ-Planlama yardımı 
Planlama esnasında yanınızdayız. Kolay ve hızlı planlama için ayrıca 
pek çok ücretsiz araç da hizmetinizdedid.  Uzman satıcı olarak siz de 
teklif araçları ile dakikalar içinde müşterinize bir teklif hazırlayabilirsiniz. 
Aynı zamanda PV şıngılların döşemesi için grafik araçlar da hizmete sunulmaktadır. Proje-
lerinizde size planlama ve gerekli bileşenlerin belirlenmesi için yardımcı oluyoruz. 

Kolay kullanımlı formatı sayesinde kolay montaj 
Kolay kullanımlı format basit ve hızlı şekilde bir çatının kısa sürede montajını mümkün 
kılar. Bir metre karede 4 şıngıl yer alır, böylece daha geniş alanlara dahi döşeme bir çocuk 
oyuncağıdır.  

SolteQ-Kurulum servisi 
Uygulama esnasında da her zaman yanınızdayız. Satıcı eğitimlerinin yanında,  tüm ülke 
içinde inşaat alanınıza gelir ve sizi planlama ve tüm uygulama sürecinde destekleyebiliriz.  

... basit, göz açıp kapatana kadar hazır.

Değişken çekme körüklü efekt ile kolay montaj 
PV-Çatı şıngıllı SolteQ-Enerji çatısı değişkendir.
Üst üste binen döşeme ile PV-şıngıl başına cm oynama alını ile daha fazla veya 
daha az üst üste bindirme mümkün olur. Bu şekilde SolteQ-Enerji çatı sistemi her 
çatıya sorunsuz şekilde uyar.

Montaj alışılmış kunduz kuyruğu şıngıllarıyla gerçekleşir: 
Taşıyıcı ızgaraya asın – cıvata ile sabitleyin – hazır! 

Fırtınaya dayanımlı  
SolteQ-PV-Çatı şıngılı tamamen fırtınaya dayanıklıdır. Arka kısmında bulunan 
ortalı askılarla Şıngıllar fırtınada dahi yerinden kalkmaz. Özel yalıtım yoluy-
la rüzgarın etki imkanı olmaz, böylece rüzgar şıngılların altına girerek onları 
kaldıramaz. Fırtına esnasında rüzgarın etkisi diğer çatı tarafında da bir tehlike 
yaratır. Çok aşırı fırtınalarda dahi SolteQ- Kunduz-Çatı şıngılları alışılmış fırtına 
kancalı şıngıllara göre çok daha fazla güvenlik sağlar. 

Doluya dayanımlı  
SolteQ-PV-çatı şıngılları bilinen Alman ve Avrupa normlarına uygundur ve 
İsviçrenin daha yüksek Dolu dayanım sınıflarına dahi uygundur. 

20 yıla kadar garanti 
Standart olarak garanti süresi 5 yıldır. 
İstek üzerine fiyat farkı ödenerek ga-
ranti 20 yıla kadar uzatılabilir.



Artı-Enerji-Binası

Evinizi enerji fazlası olan bir artı-enerji-binasına dönüştürün!
Kunduz-PV-Çatı şıngıllı yeni SolteQ-Kunduz-Enerji çatısı bunun için mükemmel bir temeldir. Aylık 
elektrik faturası olmasın ve tamamıyla bolca enerji… 
SolteQ-Kunduz-Sistemi benzeri alışılmış PV sistemlerine göre hem de aynı fiyata ortalama bir 
çatıda yaklaşık %36 daha fazla enerji üretir!
SolteQ-Kunduz-Sistemi fiyat olarak alışılmış bilinen „mavi“ çatı üstü PV sisteminin çok az 
bir oranda üzerindedir. SolteQ-Kunduz-Sistemi yaklaşık %36 daha fazla enerji üretir, çünkü

a) Tüm alanlı çatı kullanımı ve maksimum enerji kazancı sağlar. Çatı alanı kenarına kadar %100 kullanılabilir. Standart-Modüller 
kendi sabit Standart ölçüleri nedeniyle %100 olarak tüm yüzeye kaplanamazlar, ancak %70-80 oranında kaplanabilirler. 

b) söz konusu olan çerçevesiz bir sistem olduğu için ve üst üste binen hücreler sayesinde alüminyum çerçevede kayıp alan 
yaşanmaz, ya da çevreyi dönen şıngıllarda bir kayıp yaşanmaz. Standart modüllerde alüminyum çerçeveler nedeniyle ve hücrelerin 
çerçeve ile aralarında mesafe olması nedeniyle çok fazla kullanım alanı kayıp olur. 

c) Kirlenme nedeniyle kazanç kaybı olmaz. Bilinen standart alüminyum çerçeveli modüllerde bilinen „kirli kenar“ yaklaşık 10 
cm’den oluşur. Kir nedeniyle hücreler kapanır, bu nedenle de enerji kaybı yaşınır. SolteQ-Kunduz-çatı şıngıllarında çerçevesiz sistem 
kullanıldığı için böyle bir sıkıntı yaşanmaz. Kir kenarları yoktur – çerçeve ve hücreler arası mesafeler nedeniyle kayıp alan yaşanmaz 
– Daha fazla enerji kazanımı!

Başından sonuna enerji ... güneşimizden gelen ve tamamen ücretsiz  
Bir artı enerji evi ile tüm ihtiyaçlarınız karşılanır.
Gaz, yakıt, elektrik faturası yok – hepsi çatınızdan sağlanır!

Evinizi elektrikle ısıtıyorsanız 
a) mevcut kaloriferde tampon depo elektrikle ısıtılabilir
b) Bir yeni binada tüm ısıtma sistemi elektrikli yerden ısıtma ile oluşturulabilir. Hem de su taşıyan 
borular ve elektrikli pompaya gerek olmadan. 

Sıcak suyunuz çatıdan ücretsiz 
Aynı şekilde sıcak su tankı da elektrik ısıtma çubukları ile 
ısıtılabilir. 

Arabanızı şarj edin – Deponuzu doldurun hem de 
Sıfır Euro‘ya !
Elektrikli otomobiller geliyor, bu kesin. Bataryalarınızı çatıdan 
gelen ücretsiz elektrikle şarj edebilirsiniz.  

Havuzunuzu ve jakuzinizi istediğiniz kadar ısıtın 
Kış aylarında bile en iyi rahatlama – suyla, çünkü iyi hücre-
lere sahip foto voltaik sistem en sert kış aylarında bile güneş 
ışığıyla yaz ortasında oluduğu gibi, hatta daha iyi ısıtır. Kapalı 
havuz binanız bile elektrik üretimi için uygun olabilir. 

Havuzda maksimum hijyen 
Filtre pompalarını ve UV-filtrelerini tüm yıl çalışır bırakın, nasıl sa bedava. Sirkülasyon ve filtrele-
me yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bakteri üretimi açısından havuzlar için önemlidir.

Maksimum temizlik ve rahatlatan iklime tüm yıl sahip olmak

Enerji deposu 
İlave olarak mükemmel 
boyutlandırılmış enerji 
depoları gece gündüz 
yeterli enerjiyle beslenir. 
Bahçe aydınlatması, havuz 
aydınlatması, 
... hepsi tamamen ücretsiz.



Nasıl ?
Çok kolay
1. Tam yüzeyli çatı kartonlu ahşap kaplama veya su 
geçirmez folyo ile kaplama 

2. Konter ızgaralama + Taşıma ızgırası da üzerine 

3. Kunduz-Çatı şıngılları + Kenar elemanlarını 
yerleştirin 
Bitti

Çatı yenileme, eksi binalar ve koruma altında olan bi-
nalar için ideal 
 
Çatının yenilenmesi mi gerekiyor? 
O zaman baştan elektrik etkili şıngıllar kullanın!

Tarihi koruma altına alınmış binalarda estetik nedenlerle bu güne kadar PV-modülleri 
döşenemezken artık Kunduz-Çatı şıngıllarının rustik görüntüsü ile bu binaların da enerji ile 
beslenmesi mümkün olabilmektedir.

Normal çatı kiremitleri veya çatı şıngılları metre kare başına 50-80 kg ağırlığa sahiptir. Bir 
SolteQ-Kunduz-PV-Çatı şıngılı ise sadece 0,9 kg ağırlığı ile metre kare başına sadece 
yaklaşık 16 kg’dır.
Yeni bina ve yenilemeler için mükemmel.

Alışılmış kil kiremitlere göre %40 daha az ahşap plaka. Daha büyük ızgara aralığı sayesinde 
kunduz sisteminde bu iş için de tasarruf edilmiş olur.

Dikkat – Vergi avantajı:
%19 Para iadesi !
...tüm çatı için! 

SolteQ-Enerji çatısı tam anlamıyla bir enerji üretim 
sistemi olup, tamamen vergiden düşülebilir. Katma 
değer vergisi genel olarak komple iade edilir. 
Alışılmış bir çatıda vergi açısından yapılacak 
birşey yoktur. SolteQ-Enerji çatısında Folyodan 
itibaren, ızgaraların oluşturulmasından, çatı ka-
patma işlemlerine kadar hepsi indirim alır, ve hatta 
çatı üstü yalıtımı dahil, zira tüm bunlar sistemin 
bileşenleridir. Uyarı: bu vergi açısından danışmanlık 
bilgisi olmayıp, şartlarınız hakkında mali müşavirinize 
danışın. 

m² 
başına 
16 kg 



Evinizi olağan dışı ve kendi enerjisini besleyen bir yere dönüştürün 
İster müstakil bina, ister apartman, ister iste veya yazlık ev ya da göl evi olsun.  
Yeni SolteQ-Kunduz-Enerji çatısı ile neredeyse her çatı gerektiğinden fazla enerji üretebilir. Tüm ısıtma ve sıcak su 
ihtiyacı da çatının enerjisinden beslenebilir. 

Daha büyük binalar 
Çam benzeri ve asil görüntüsü ile 
SolteQ-Kunduz-Enerji çatısı sayesinde 
daha büyük bina kompleksleri 
Maksimum enerji ve yüksek yüzey 
kapasiteli şekilde enerjetik anlamda 
beslenebilir. 
 

Klima Sistemleri
...gerçek elektrik canavarlarıdır. Ama olsun!
Klimanızı istediğiniz kadar çalıştırın, çünkü artık elektrik 
tamamen ücretsiz olarak çatınızdan sağlanacak! 

SolteQ-Kunduz çatı şıngıllı blok bina  
Bina sunumu:  www.dieblockhausbauer.de

SolteQ-Kunduz-PV-Çatı şıngıllı hazır ev, bordo 

SolteQ-Quad38-çatı şıngıllı çatı evi andrasit 



Yassı, dik çatılar ve cepheler için 
SolteQ-Kunduz-PV-çatı şıngılı ürün serisi 3° ila 90° arası 
eğimler için uygundur. Böylece yassı çatılar 3°‘den itiba-
ren ve dik çatılar 10 ila 90° arısında ve yine cephelerle bina 
duvarları SolteQ-PV-Şıngılları ile döşenerek enerjetik olarak 
kullanılabilirler. 
SolteQ-Kunduz-PV-Şıngıl – üniversal ve sadece güzel.

Çam benzeri görüntü 
Uzaktan Kunduz-PV-Çatı şıngılı neredeyse klasik bir çam 
çatıdan ayırd edilemez.
Buna ek olarak tamamen düşük olan 14kg / m2 ağırlığı vardır.    
Bu nedenle sistem özel binalarda, tarihi koruma altında olan 
binalarda ve daha pek çok bina türünde kullanım için çok 
uyğundur.

20 yıla kadar garanti 
Standart olarak garanti süresi 5 yıldır. 
İstek üzerine fiyat farkı ödenerek garanti 
20 yıla kadar uzatılabilir.

Fırtınaya dayanımlı  
SolteQ-PV-Çatı şıngılı tamamen fırtınaya dayanıklıdır. Arka 
kısmında bulunan ortalı askılarla şıngıllar fırtınada dahi yerinden 
kalkmaz. Özel yalıtım yoluyla rüzgarın etki imkanı olmaz, böy-
lece rüzgar şıngılların altına girerek onları kaldıramaz. Fırtına 
esnasında rüzgarın etkisi diğer çatı tarafında da bir tehlike yaratır. 
Çok aşırı fırtınalarda dahi SolteQ- Kunduz-Çatı şıngılları alışılmış 
fırtına kancalı şıngıllara göre çok daha fazla güvenlik sağlar.

Doluya dayanımlı 
SolteQ-PV-çatı şıngılları bilinen Alman ve 
Avrupa normlarına uygundur ve İsviçre‘nin 
daha yüksek dolu dayanım sınıflarına dahi 
uygundur.
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Entegre Güvenlik ve Yangın Önleme Sistemi ile Enerji-Çatı
Acil Durum Güç Kesme ile Entegre Güvenlik Sistemi ile:

Acil Durum - Yangın (Yangın Düğmesi)

+ Temizleme/Bakım

+ Fazla Isınmadan Koruma

+ Sel Koruması

+ VSG Güvenlik Camı

+ Yangın Önleme

Acil Durum - Yangın (Yangın Düğmesi)
Acil durumlarda itfaiye yangını tehlikesiz biçimde ve elektrik şokuna maruz kalma korkusu 
olmaksızın söndürebilir. 
SolteQ-Quad40-PV-Kiremiti-Sistem popüler Güvenlik Sistemi “SolteQ-BFA- Safety-Box” ile 
donatılmıştır. Detaylı bilgi için “SolteQ-BFA” broşürüne bakınız.

Temizlik ve Maksimum Kar
Entegre Güvenlik Sistemi BFA sayesinde, kiremitler kolayca ve periyodik olarak temizlenebilir. 
Modülden (kiremitler) invertere giden güç, bir düğmeye basılarak kesilebilir. Bu da suyla yapılan 
temizlik sırasında bile elektrik şoku tehlikesini ortadan kaldırır. Sistem aynı şalterden tekrar 
açılabilir. Bu da sistemin kullanım dışı kalan süresini minimum düzeye indirir ve enerji üretimini 
maksimize eder.  

Fazla Isınma Koruması: Fazla Isınma Durumunda Otomatik Kapatma
SolteQ-Quad40-PV-Kiremit-Sistemi çatı ile entegre bir fotovoltaik sistemdir. Mühendislerimiz 
azami güvenlik ilkesine inanır. Isı sensörü sayesinde (opsiyonel aksesuar) çatının sıcaklığı ölçülür. 
Eğer kritik ısı olan 90°C’ye ulaşırsa, sistem kendi kendini anında kapatır. Aynı zamanda bir arıza 
mesajı verilir, aynı zamanda cep telefonunuza bir kısa mesaj da gönderilebilir.

Güvenlik Camı
Kiremitlerin yüzeyi güvenlik camı ile yapılmıştır. Hasar durumunda cam dağılmayacaktır.

Bol miktarda aksesuar 
Güvenliğinizin daha da yükseltilmesi için bol miktarda aksesuarlar sunuyoruz, örn.  
- Duman dedektörü
- Işık yayı dedektörü
- Sıcaklık sensörü 
- Su sensörü sel baskını koruması için

Ve daha fazlası. Bir duman dedektörü temel olarak PV sistemi olan hiç bir evde eksik olmamalı, 
sistem ister çatı içi, ister çatı üstü olsun. SolteQ-Kunduz-çatı içi sisteminde kapatma derhal ilk du-
man tanımından sonra gerçekleşir. Işık yayları bir PV sisteminde yangına 
neden olabilir.  SolteQ-Güvenlik devre kapatması ışık yayını tespit edilir 
edilmez, daha oluşum aşamasında söndürür.  

Bu şekilde enerji kaynağı „PV-Sistemi“ derhal, güvenlik güçleri daha 
gelmeden devreye girer, sistemi kapatır ve PV sisteminden kaynaklı bir 
yangın söz konusu olmaz. 
Harici bir koruma üzerinden A/C tarafından bina elektrik beslemesi dahi 
kapatılabilir, bu şekilde müdahale edecek birimlerin yolu hızlı ve güvenli 
kullanmaları sağlanır. 

Detaylı bilgiler için lütfen içinde aksesuarların da detaylı açıklanmış olduğu 
„SolteQ-BFA“ broşürünü isteyin veya ana sayfamızdan indirin.  

SolteQ-Kunduz-Enerji çatısı ... sadece mükemmel!



DÖRKEN

Su geçirmez ve özel yalıtım 
PV-Çatı şıngıllı SolteQ-Enerji çatısı %100 su geçirmez, hava şartlarına dayanımlı ve 
sağlamdır. 

Su geçirmez: 
a) Her şıngılın yan kısmında patentli çok katlı conta dudakları vardır, bunlar suyun 
içeri girmesini güvenli şekilde önler. 
PV çatı şıngıllı çatı kabuğu yağmur sızdırmazlığı ve mekanik koruma sağlar. Sonuç 
olarak şıngılların alt yuvarlak kenarlarında havalandırma boşlukları da açık bir noktaya 
sahiptir. Burada dahi %90 oranınnda su geçirmezlik sağlanır. Güçlü fırtınalarda dahi 
düşük oranda suyu yukarı havalandırma açıklığına girme ihtimali vardır, burada su 
yukarı havalandırma boşluklarına doğru bastırılır. 

b) Önerilen çatı altı ray (bkz. Hizmet listesi) sayesinde PV-şıngılların altında da %100 
su yalıtım garantisi üretici tarafından sağlanmaktadır. Bu sayede %10 dahi su sızıntısı 
ihtimali güvenli şekilde söz konusu olmaz. 

Böylece: %100 su geçirmez!

Sağlam:
Conta sadece suyu yalıtma görevini yerine getirmez, aynı zamanda da tüm çatı 
kabuğunun sağlamlığını sağlar ve aynı zamanda da esneme derzi olarak görev yapar. 
Patentli özel conta aynı zamanda mekanik yay şeklinde tasarlanmıştır, şıngılların ya-
tay ve dikey hareketlerine bilinçli olarak izin verir onları tutar. Şıngıllar sadece fırtınada 
çalışmaz, aynı zamanda da ahşap alt konstrüksiyon da zamanla çalışmaya başlar. Bu 
şekilde şıngıllar ve çatı uzun vadede mekanik yüklere karşı korunmuş olur

Önerimiz:
Üretici tarafından yalıtım garantili su geçirmez çatı hattı: 

Delta-EXXTREM
Yüksek UV- ve sıcaklık dayanımlı,
difüzyona açık üniversal hat (Zor alev 
alır).

Delta-ALPINA
Difüzyona açık, yüksek yırtılma 
dayanımlı üniversal hat 

Yüksek oran-
da yırtılma 
dayanımdı 
PES-Özel keçe, 
üst ve alt tarafta 
difüzyona açık 
PU-Kaplamalı.

Yüksek oran-
da yırtılma 
dayanımlı 
PES-özel 
keçe, su 
geçirmez, 
dispersiyon 
kaplamalı ve 
entegre her 
iki kenarda 
yapıştırma 
bölgeli 

Tüm contalar 
20 yıl garantili!
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Bize danışın: Service-Hotline
05933/ 92 48 101 veya ver-

trieb@solteq.eu

Size severek yardımcı oluruz!

Mükemmel arka havalandırma 

Basit ama mükemmel tasarımı ile SolteQ-Kunduz-PV-Çatı sistemi 
Harika bir görüntü ve azami kazanç sağlar.

Özel düzenleme şekli mükemmel arka havalandırma imkanı sağlar, bu 
şekilde modüller mükemmel soğutulabilir ve böylece ne kendisi ne de evi 
gereksiz ısıtır. 

... Mükemmel çatı içi PV sistem!

Ölçü:

Montaj
Montaj kolay şekilde ahşap ızgaralar üzerine asılarak gerçekleşir. Emniyet için modül ayrıca özel paslanmaz çelik 
cıvatalarla ahşap ızgara üzerine sabitlenir, hepsi bu. 

Montaj askıları arka 
kısımda Hali hazırda 
üretimde takılan metal 
askılar kolay asma ve 
aynı zamanda fırtınaya 
karşı koruma amçlıdır 



Faydalı aksesuarlar 

iPhone için yeni cep telefonu App.  
 
PV-Sisteminize her daim uzaktan ulaşın! 

Alarm mesajları size dünyanın her yerinde ulaşır. Eğer bir aksilik varsa, PV 
sisteminizi de kolayca uzaktan kontrol edebilirsiniz. 

İtfaiye de acil durumda sistemi SMS ile kolayca kapatabilir, hatta siz evde 
olmasanız dahi. Yerel itfaiyenize sisteminizin telefon numarasını bildirin ve 
azami güvenliğe sahip olun.  
Asla unutmayın: PV-Sisteminiz gerçek bir enerji santralidir!

Günlük kullanım için diğer pratik işlevler: 
PV sisteminizin kontrolü için ana işlevlerin yanında pratik işlevleri de vardır. 
Yeni SolteQ-App ile diğer, istenen cihazları yönetebilir, açabilir ve ka-
patabilirsiniz, statü veya alarm mesajları alabilir ve daha pek çok işlem 
gerçekleştirebilirsiniz. Örnek olarak tatilde oluduğunuz yerden bahçe sulamasını 
veya aydınlatmasını rahatça açıp kaapatabilirsiniz. 
Ya da sadece alarm sisteminizi bir tuşla devreye alın. Örn. Bir tüketicinin devre 
olup olmadığını da sorgulayabilirsiniz. 

Alıcı birimi potansiyelsiz kontaklı 4 devre çıkışına ve 6 devre girişine sahiptir. 4 
cihaza kadar cihazı cep telefonunuzdan rahatça devreye alabilir veya kapatabi-
lirsiniz. 
Girişler hakkında SMS mesajları cep telefonunuza gönderilebilir, bu mesajlar BFA sistemi üzerinden veyaa farklı her hangi bir cihaz 
üzerinden, örn. Alarm sistemi üzerinden devreye alınabilir. Bu şekilde PV sistemi gerçekten devre dışı bırakıldığında geri bildirim 
sağlanır.
... cep telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanın!

Hem yeni enerji çatınızı hem de diğer elektrikli tüketicilerini pratik şekillde cep telefonu aplikasyo-
nunuzla devreye alın!

        SMS-Box (Verici/Alıcı birimi)

Teknik veriler
Devre şıkışları: 4
Devre girişi: 6
İşletme voltajı: 24V

Kolayca ve ücretsiz SolteQ-BFA-Aplikasyonunu Apple App-Store’dan yükleyin. 
.   

Nutzen Sie Ihr Handy als 
           praktische Fernbedienung



Jan     Feb    März    Apr      Mai    Juni    July       Aug    Sep    Okt      Nov    Dez

                    Aktuell 
Leistung:         10,65 kW   
Status:             OK
CO2:                

SunLogger    SolteQ

Monat
134 kW   
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Jahr
2.588,5 kW   
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Görüntüleme
İstek üzerine sistem kontrolü

Her zaman ve her yerde sistem verilerinizi sorgulayabilir ve 
PV-Çatınızın tüketimi ile gelirini izleyebilirsiniz. 

Sistem kimliği
Her çatı için bir sistem kimliği oluşturulur, bununla tesis verileri, gelir tahminleri ve ölçümleri vb. 
Kayıt edilebilir. Aynı zamanda sistemin başarılı çalıştırılması ve teslim alınması uygun normlara 
göre ev resmi kalite kontrolü kapsamında onaylanır. 

İstek üzerine ilave olarak TPS – Solar teknolojisi teknik test kurumu normlarına göre sertifika 
düzenlenir. 

Çatı için aksesuarlar 
Üzerinde yürünebilmesi için üzerine 
basılabilir şıngıllar seçilen PV-çatı şıngılları 
ile aynı veya benzeri görüntüde temin edilir.  
Alüminyumdan oluşan üzerinde yürünebilir 
şıngıllara süpürge merdivenleri, basamaklar, 
kar toplama ızgaraları vs. Için kancalar kolay-
ca takılabilir. 

• Çatı basamakları, tırmanma basamakları
• Sıhhi havalandırmalar 
• Anten vs. Için çatının kırılması 

Yüksek kalitede tanınmış kaliteli şirketlerin 
bileşenleri tüm çatı için kaliteli Kundu sistemi 
tasarımına uygun olarak sunulmaktadır.

Teknik veriler
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Integrierte Sicherheit !

Energiedach werksmäßig 

mit integriertem Feuerwehr-

schalter SolteQ-BFA-Sicher-

heitsabschaltung 

für Feuerwehr und Wartung !
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www.DAS-SOLARDACH.eu   +   www.SOLTEQ.eu

TEMEL VERİLER VE MEKANİK KURULUM
Modül tipi Kunduz 9 Wp
Hücre malzemesi   Mono kristalin Silisyum 
Hücre ölçüsü   156 x 156 mm 
Modül ölçüleri   yaklaşık 500x180 mm
Ağırlık    yaklaşık 1,3 kg
m² başına ağırlık   yaklaşık 16 kg
m² başına adet:   13,6 Şıngıl m² başına
m² başına kapasite:   yaklaşık 125 Wp
Çerçeve malzemesi   Çerçevesiz
Soğutma    Tekli modül-Arkadan hav.
Fiş    MC 4 uyumlu
Bağlantı tesisatı   2x 10 cm, 2,5mm²
Baypas Diyodları   1 Diyod
Cam kalınlıı / Cam türü  4 mm, isteğe göre prizmatik veya kalın prizmalı 
Mekanik yük   8.500 Pa
Arka taraf laminant   UV- ve hava şartlarına dayanımlı
Çatı temizliği:   Dik çatı 10 - 90°

ELEKTRİK VERİLERİ*               Bosch-Hücreleri    Std-hücreler **)         Altın/Gümüş 
Şıngıl başına nominal kapasite  9 Wp                        8,6 Wp                        6,0 / 6,7 Wp 
şıngılları m² başına, yaklaşık:     14                            14                               27,4
m² başına nominal kapasite   126 Wp     120,4 Wp      84 / 94 Wp
STC’de kapasite toleransı +10%     ±3%       ±3%
Maks. Sistem gerilimi 1000 V/DC    1000 V/DC     1000 V/DC 
Nominal gerilim  1,0 V     1,0 V       1,0 V 
Nominal akım  9,0 A     8,6 A        6,7 / 5,7 A 
Rölanti gerilimi  1,2 V     1,2 V       1,2 V 
Kısa devre akkımı  9,1 A     8,8 A       7,1 / 6,1 A 
İşletme sıcaklığı alanı -40 ºC bis +85 ºC
Kapasite 15 Yıl  Nominal kapasitenin %90‘ı
Kapaite 25 Yıl  Nominal kapasitenin %85’i 
Bekl. Ürün kullanım ömrü > 40 YIl > nominal kapasitenin %80’i 
SICAKLIK KATSAYILARI
UOC   - 0,33 ± 0,02% / K 
ISC   + 0,04 ± 0,0015% / K 
PMPP   - 0,43 ± 0,05% / K 
STANDART TEST ŞARTLARI (STC)
E=1000W/M2  AM=1,5 T=25ºC
Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Ön taraf:   Solar modül-Cam, temperli/prizmatik 
Arka taraf:  PYE/PET (Poli etilen terefilat) 
Özellikler:   mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate-TPT/PYE-Folie: ANSI/UL94’e göre test edilmiştir (Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in 
   Devices and Appliances) IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, 
   ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180
DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA
Modüllerin sayısı   Sınırlama yoktur 
Testler:   TPS Intercert, RETI Başvuru özellikleri: EN54-11, Typ B
Test edildiği normlar: VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und
   E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))
- Lütfen SolteQ-BFA-Sistemi ayrı veri sayfasını isteyin -

SERTİFİKALAR / Garanti - Modül -
Sertifikalar CE, TPS Intercert, RETI, IEC61215
Safety IEC EN 61730, Salt corrosion testet IEC EN 61701
Rüzgar yükü: DIN 1055-4
Hagelschlagtest: IEC 61215, İlave İsviçre: Hagelwiderstandsklasse 3
Schutzklasse II, IP65
Produkt-Gewährleistung 5 Yıl, 20 yıla çıkarılabilir 
Ersatzteil-Garantie: 30 Yıl
Yapı denetimi düzenlemeleri DIBt kurallarına ve çatı kapatma işçiliği sabit güvenlik kurallarına uygundur Sağlamlık 
Teknik yapı şartları listesine uygundur 
Yangın tepkisi zor alev alabilir, UNI 9177’ye göre Fire Class 1
Sert çatı kaplamaları DIN4102’e ye göre
Montaj düzeneği genel yapı denetimi ruhsatı: CSTB Europ. Tekn. Izni ETA-09/0024’e uygun

Teknik özellikler    

Güvenli Enerji ve Çev-
reye Duyarlı yenilikler 
nedeniyle Doğa dostu 
“ Yeşil Ağaç ” mühürü ile 
ödüllendirilmiştir.

*Bu değerler geçmişteki 
üretim verilerinin tipik 
ortalamalarıdır. Gelecek-
teki üretim verileri farklılık 
gösterebilir.
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