
ENERJI ÜRETMEK IÇIN TASARIMLANMIŞTIR.
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ÖZGÜRLÜĞÜMÜ 
YAŞAMAK İÇİN,
SOKAĞA ÇIKMAM,
AMA O ÖZGÜRLÜĞÜ
EVİM DE DOYA DOYA 
YAŞARIM.



E-mobiliteden ısı pompalarına ve giderek artan sayıda elektronik 
cihaza kadar, modern yaşam tarzı giderek daha fazla elektrik 
enerjisine bağımlı hale geliyor ve yine de karbon ayak izimizi 
azaltmaya çalışıyoruz. Aramızdaki bireyciler ayrıca ticari elektrik 
sağlayıcılarından ve şebeke operatörlerinden bağımsızlık istiyor-
lar. İçten yanmalı motorlardan e-motorlara geçiş yapmaya cesa-
ret etmiş olanlar, artık mimari ve estetikten ödün vermeden özel 
konutlarına sağlamada bir adım daha ileri gidebilirler.

ÖZGÜRLÜK BENİM İÇİN 
EVİMDE BAŞLAR.
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Boyutlar:
400 x 725 mm

400 x 406 mm

Malzeme: 
Mono- res. lamine güvenlik 

camında polikristal PV hücreleri

Yüzey: 
mat veya parlak

Renkler:

+ Arzuya göre daha farkli renk 
secenekleri
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SOLARPLEXUS ÇATI KİREMİTLERİ

Sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı, bir evin tasarımında her 
zamankinden daha önemli hale geliyor. Cevaplardan biri kendi 
kendine üretilen enerjide yatmaktadır. SOLARplexus Inroof 
camları ile estetik olarak tasarlanmış fotovoltaikler çatıya  
verimli bir şekilde yerleştirilir. PV hücreleri doğrudan lamine 
emniyetli cam çatı kiremitlerine entegre edildiğinden, çatının 
üstüne eklenen göze hoş görünmeyen çerçevelerin göze bat-
masına artık gerek yoktur.

SOLARplexus cati kremitleri, mükemmel hava koşullarına daya-
nıklı enerji üreten ve aynı zamanda zamansız bir tasarım öğe-
sidir. SOLARplexus çatı, iki standart boyutu, çeşitli mat ve par-
lak yüzeylerin yanı sıra özel renk çeşitleriyle mimarlar ve çatı 
ustaları için yaratıcı tasarım seçenekleri sunar. SOLARplexus, 
tedarikçilerimizden en yüksek kalitede ve tutarlı inşaat malze-
meleri talep eder, bu da tüm iklimler için ideal olan, uzun ömür-
lü, hava koşullarına dayanıklı ünitelerle sonuçlanır. 

GÜÇ ÜRETİMİ TASARIMLA 
BİRLEŞİYOR.

Dona 
Dayanıklı

Fırtınaya 
dayanikli

Yağmura / 
Doluya 
dayanikl

Yangın 
Sınıflandırması: 
BROOF1
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Kolay  
Planlama

Yürünebilir Geleneksel 
kurulum

Eklenebilir / 
Değiştirilebilir

BAZEN KOLAYLIK
ÇOK DAHA BASİTİR!
SOLARplexus çatı kiremitlerine geçiş, kanıtlanmış mevcut sıcak çatı 
alt yapısından bir değişiklik gerektirmez. Tasarım ve kurulumla ilgili 
ayrıntılar her zaman uzman destek kadromuzda mevcuttur. 
SOLARplexus cam kiremitleri büyük bir avantajı, standart bir destek 
çıtası üzerinde aşağıdan yukarıya basit ve hızlı montajdır. Tavan hala 
üzerinde yürünebilir ve basit geçmeli system ile montajı veya değişt-
irmeyi kolaylaştırır.



TASARIMI VE IŞLEVI
GELECEĞİN TRENDİ
AYARINDA.
Çok işlevli Inroof PV çözümü, mimari stil sahibi binalarin sürdü-
rülebilir ve görsellik sunar. Geniş bir şekil, renk, desen yelpaze-
si ile bitiş ve kurulum ile SOLARplexus çatı, çağdaş mimari kon-
septler için ek bir ivme sağlar. Modüler tasarım, düşük eğimli 
çatı stillerini bile destekler.

Çatı kenarları ve çatı vadileri, genel olarak homojen bir görü-
nüm için eşit bir kaplamaya sahip aktif olmayan kiremitlerle ka-
planabilir. Güvenilir proje planlaması için mühendislik belgeleri 
her zaman mevcuttur.
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ENERJININ GELECEĞİ 
OLMADAN KARANLIK 
TARAFDAYIZ.
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Gönül rahatlığı ile elektrik üretimi - çevre dostu. SOLARplexus 
tam çatı konsepti verimlilik için tasarlanmıştır. Enerji fazlasini, 
SOLARplexus‘un bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış genel 
bir paket olarak sunduğu opsiyonel akü sistemlerinde depo-
layabilirsiniz.

Geleceği düşünen, ileriyide hesaplar, Olağanüstü uzun bir 
kullanımdan sonra, SOLARplexus çatı kiremitleri güvenli bir 
şekilde geri dönüştürülebilir ve neredeyse tamamı yeniden 
kullanılabilir.



GÜNEŞ CATILARINIZIN UZMANLARI

Yalnızca koruma amaçlı çatı kavramını sorgulamanın zamanı geldi. 
SOLARplexus, iki kurucusunun - Bernd Gieseler ve Reiner Mack - 
profesyonel deneyimine ve ayrıca dünyanın önde gelen fotovol-
taik cam üreticisi Onyx Solar ile işbirliği içinde kanıtlanmış PV tek-
nolojisine güvenmektedir. Güvenilir ortağınız olarak, bireysel olarak 
planlanmış PV çatı çözümünüzle ilgili her konuda size destek 
sağlıyoruz.

YENİLİKÇİ DÜŞÜNCEDE 
KANITLANMIŞ TEKNO- 
LOJİLER.
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SOLARplexus Dach GmbH
Am Witschenberg 2 · 57271 Hilchenbach

Mobil 0151 23564080 · info@solarplexus.group

www.solarplexus.group


