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• Monokrystaliczny Wysokowydajny Moduł PV z ogniw monokrystalicznych 
156x156
• Łatwy w instalacji bez dodatkowych aluminiowych podkonstrukcji
• Maksymalne wykorzystanie powierzchni dachowych
• Samoczyszcząca-antyrefleksyjna powierzchnia
• 100% kontroli jakości na każdym kroku produkcji
• Certyfikacja TPS
• Tolerancja mocy +3%
• Bezramkowa konstrukcja
• 3,2 mm szkła wysokoodpornego na obciążenie mechaniczne do 5400 Pa
• Odporny na UV i zmiany pogody laminat spodni
• Zintegrowany system bezpieczeństwa, automatyczne albo manualne 
odcięcie energii w razie pożaru lub konserwacji
• Ochrona przed przegrzaniem
• Bardzo wysoka wydajność
• Produkt niemiecki
• Wydajność po 15 latach 90% wydajności
• Wydajność po 25 latach 85% wydajności
• Wydajność po 40 latach 80% wydajności
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Dachówka fotowoltaiczna 
SolteQ-Quad35

Monokrystaliczne Moduły-PV premium,
Antracytowy Stylizowany-Moduł dla zintegro-

wanych instalacji dachowych
jako Bezpośrednia Powłoka Dachowa.

Pierwszy światowy dachówkowy, 
wysokowydajny moduł PV

z zintegrowanym Systemem Zabezpieczeń.



SolteQ-Bezpieczna szklana Dachówka 
fotowoltaiczna Quad35
Najwyższa estetyka w architekturze!
SolteQ-Quad35-PV-dachówkowy-wysokowydajny-moduł
Druga ”skóra” dachu z modułów PV. Użycie modułów PV jako bezpośredniego pokrycia dachu zmniejsza 
podwójne koszty pokrycia dachu! Zapomnij o dachówkach i modułach PV – używaj jedynie dachówek PV!

SolteQ-Quad35 – Komplet mocy
Używaj dachówki fotowoltaicznej PV dla swojego domu, zabezpieczając dom i wyglądając przy tym szy-
kownie i nowocześnie. Każda dachówka (= moduł PV) ma moc 35Wp, co sprawia że Twój dach jest wysoko 
wydajną elektrownią, która daje moc 140 Wp z 1 m² dachu.

Twój dach opłaci sam siebie!
Nowe dachówki PV SolteQ-Quad35 składają się szyby z zintegrowanymi, wysokowydajnymi monokrystalicz-
nymi ogniwami, które sprawią, że Twój dom będzie nowoczesny i oszczędny. Z pomocą zysków z instalacji 
dach sam spłaca siebie a Ty będziesz mieć dach za darmo.
Konwencjonalne prostokątne moduły układane na normalnych dachówkach nie wyglądają estetycznie. Fan-
tastyczny „łuskowy” wygląd wprowadza harmonię w prezencji domu i sprawia, że staje się on prawdziwym 
klejnotem domu z elektrycznym sercem.

Nowocześnie i 
wciąż przytulnie!
Błyszczący jak Diament, 
nawet po 20 latach 
wygląda jak nowy. 

Bezpieczne moduły 
dachówkowe SolteQ-
Quad35 są nowoczes-
nymi modułami PV z 
zintegrowaną funkcją 
wyłączenia zasilania. Z 
tą funkcją moduły mogą 
być wyłączane w razie 
potrzeby – ręcznie lub 
zdalnie w nagłych przy-
padkach takich jak pożar 
lub zalanie.

Spraw by Twój dom był Wydajny Energetycznie!
SolteQ-Quad35 dachówka fotowoltaiczna PV to wysokiej jakości szklane moduły PV zaawansowane techno-
logicznie moduły z nowoczesnym wyglądem . Z gontem PV SolteQ-Quad35 wykonasz wielki krok w kierunku 
Zero-energetycznego lub Wydajnego energetycznie domu. Doskonały wygląd i bardzo mała waga sprawia, 
że można je wykorzystać zarówno w starym budownictwie jak i na nowych powierzchniach dachowych. 
Fantastyczny „łuskowy” wygląd pasuje zarówno do klasycznych domów jak i do nowoczesnych projektów 
architektonicznych.
Zaoszczędź podwójne koszty pokrywania dachu zbędnymi dachówkami oraz dodatkowymi instalacjami pod 
moduły PV. Użyj dachówek fotowoltaicznych PV SolteQ-Quad35 bezpośrednio jako pokrycia powierzchni 
dachu. Z całkowitym pokryciem powierzchni dachu i wykorzystaniem monokrystalicznych dachówek fotowol-
taicznych PV Quad35 o wysokiej wydajności otrzymasz maksymalny możliwy zwrot kosztów. Z odpowiednią 
wielkością systemu będziesz otrzymywać nadmiary energii które będziesz mógł sprzedać do sieci lub zużyć 
na ogrzewanie Twojego domu.
W ten sposób możliwe będzie pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną całego domu jedynie dzięki 
energii produkowanej przez instalacje dachową.
       ... w harmonii z Twoim domem
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Prosta instalacja
Dachówki fotowoltaiczne PV są mocowane bezpośrednio 
na drewnianym stelażu i nie wymagają dodatkowych 
drogich aluminiowych podkonstrukcji. Na spodzie, każda 
dachówka posiada dwa haki mocujące. Zawieś, połącz - i 
gotowe!

Maksymalne wykorzystanie po-
wierzchni dachowej
Fantastyczny wygląd i maksymalne wykorzysta-
nie dachu!

Nowe dachówki fotowoltaiczne PV SolteQ-Quad35 mają 
doskonały „łuskowy” wygląd, który zabezpieczy Twój 
dom przed wodą i sprawi, że w tym samym czasie będzie 
zarabiał pieniądze. 

Optymalne chłodzenie
Moduły PV stają się ciepłe podczas normalnego działania. 
Konwencjonalne pokrycia dachowe również nagrzewają 
się. Dzięki „łuskowemu” wyglądowi dachówek SolteQ-
Quad35 Twój dom nie tylko zyska na doskonałym 
wyglądzie. Ten system zapewnia perfekcyjny system 
chłodzenia dzięki naturalnej konwekcji powietrza.
Chłodniejsze powietrze dostaje się pod gont w dolnej 
granicy dachu, schładza dachówki i ucieka spod nich w 
ich dolnych rogach, w każdej dachówce z osobna. Takie 
chłodzenie jest znacznie lepsze niż te stosowane w ins-
talacjach nadachowych z podkonstrukcjami. Inne systemy 
PV zintegrowane z budynkiem nie mają natomiast w ogóle 
systemów chłodzenia.

->  Perfekcyjny system chłodzenia modułów!
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Bezramkowy system 
Fantastyczna bezramkowa konstrukcja i „łuskowy” wygląd 
modułów dachówkowych SolteQ-Quad35 sprawia, że Twój 
dach jest wyjątkowy. Sam wygląd to jednak nie wszystko. 
Pomaga to również w utrzymaniu całej instalacji w czystości 
przez 30, 40 albo i więcej lat. Hartowane szkło się nie starze-
je.
Dachówki fotowoltaiczne PV SolteQ-Quad35 nie posiadają 
ramek. Na dachówkach fotowoltaicznych PV SolteQ-Quad35 
nie ma miejsc, w których mogłaby się zbierać woda i zanie-
czyszczenia, dzięki czemu może ona swobodnie spływać.

Konstrukcja modułowa
Systemy dachówkowe SolteQ-Quad35 wykorzystują techno-
logie  konstrukcji modułowej, która pozwala na dostosowanie 
się do każdego dachu.

Holistyczny system
Oferujemy  całościowy system dla nasłonecznionych stron 
jak i również dla wystaw północnych dachów. Północne 
wystawy jak również strony, na których systemy PV 
nie mają sensu mogą być pokryte dachówkami tego 
samego wyglądu jednak bez ogniw fotowoltaicz-
nych. Dostępne są również połówki i ćwiartki 
dachówek  do wykańczania krawędzi i brze-
gów dachów.
System dachówek PV SolteQ-Quad35 
to nie tylko system PV, ale dach - 
elektrownia!

Lekka konstrukcja 
Konwencjonalne pokrycia dachowe lub dachówki 
mają wagę od 50 do 80 kg na metr kwadratowy. 
Dachówki SolteQ-Quad35 mają wagę zaledwie 3,3 kg. 
To sprawia, że waga instalacji na metr kwadratowy wynosi 
około 14 kg. To doskonałe rozwiązanie dla nowych jak i mo-
dernizowanych budynków.

Efekt samooczyszczania
Szklana powierzchnia każdej dachówki posiada 
antystatyczną powierzchnię, która sprawia, że woda 
oraz zanieczyszczenia są z niej zmywane. Nawet 
po 20, 30,40 lub więcej latach dach wciąż będzie 
wyglądał jak nowy.

 ... w harmonii z domem i naturą
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Moc powierzchni 
Moc przypadająca na metr kwadratowy wynosi 140W. Jest to 
podobna wielkość jak przy konwencjonalnych modułach PV o 
mocy 225Wp i wymiarach 1x1,6 m.

Wygodny i korzystny
Dachówka fotowoltaiczna PV SolteQ-Quad35 jest praktycz-
nie najkorzystniejszym systemem w porównaniu ze zwykłymi 
systemami montowanymi na gotowej powierzchni dachowej. 
Zyskasz nie tylko zaawansowaną technologicznie instalację, 
ale również  system samofi nansujący.
 ... Najlepsze produkty, najlepsza cena – SolteQ

Wydajność energetyczna 
• Dostosowane do wymogów EnEV i EEG
• Pełna integracja fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i okien 
dachowych
• Systemy o południowej ekspozycji są wysoce dochodowe i 
pokrywają koszty instalacji
• Również odpowiednie dla dachów o ekspozycji wschodniej, 
zachodniej i północnej
• Doskonała ochrona przed zmianami pogody
• Produkowana energia elektryczna będzie obniżać koszty 
instalacji

Odzyskiwanie ciepła 
Istnieje możliwość podłączenia pompy ciepła do systemu, 
dzięki czemu będzie możliwe wykorzystanie ciepła w okresie 
zimowym i chłodu w okresie letnim.
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Zintegrowany system bezpieczeństwa z awaryjnym 
wyłącznikiem w sytuacjach:

 Niebezpieczeństwa – pożar (przycisk pożarowy)
 Prace konserwacyjne
 Ochrona przeciw przegrzaniu
 Zagrożenie powodziowe
 Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe

Niebezpieczeństwa – pożar (przycisk pożarowy)

W razie pożaru straż pożarna będzie w stanie ugasić pożar bez ryzyka czy obaw porażenia 
prądem z instalacji. Dachówkowy system PV SolteQ-Quad35 jest wyposażony w popularny i 
niezawodny System Zabezpieczający „SolteQ-BFA”.
Szczegółowe informacje są dostępne w fi rmie Czysta Energia PV.

Czyszczenie i maksymalny zysk

Z pomocą zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa BFA, dachówki PV mogą być z łatwością 
czyszczone okresowo. Wytwarzanie prądu może być wyłączone przez naciśnięcie przycis-
ku. Wyłączyć można zarówno jedną dachówkę jak też cały string do inwertera. To wyklucza 
niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas czyszczenia wodą. Utrzymuje największy zysk 
przy jednoczesnym utrzymaniu czystego dachu.

Ochrona przed przegrzaniem: automatyczne wyłączanie podczas za dużej tempe-
ratury

Dachówkowy system PV SolteQ-Quad35 jest zintegrowanym systemem fotowoltaicznym. Nasi 
inżynierowie zwracają szczególna uwagę na bezpieczeństwo. Z pomocą czujnika temperatu-
ry, temperatura dachu może być stale mierzona. Jeśli krytyczna temperatura o wartości 90°C 
zostanie osiągnięta, system zostanie natychmiast wyłączony. W tym samym czasie wiadomość 
o usterce zostanie wysłana dalej, a jeśli będzie wybrana opcja bezpośredniego powiadamiania 
zostanie wysłany SMS na zaprogramowany numer telefonu komórkowego.

Akcesoria dodatkowe

Dla zwiększenia Twojego bezpieczeństwa znajdziesz szeroki asorty-
ment akcesoriów takich jak np. wykrywacz dymu, wykrywacz wody w 
piwnicy budynku, wykrywacz próby kradzieży dachówek lub inwertera 
i inne.
Wykrywacz dymu spowoduje, że system zostanie wyłączony w razie 
zarejestrowania pierwszych śladów dymu w powietrzu. Iskrzenie 
na rozłącznikach zostanie wyeliminowane we wczesnym etapie ich 
powstawania.



Dane techniczne
Okablowanie

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

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

SunLogger    

Monat
134 kW   
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2.588,5 kW   
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5,26 to
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Monitoring
Jeśli chcesz, możesz monitorować pracę systemu przez 
komórkę lub komputer!
Zawsze i wszędzie możesz pobrać dane Twojego systemu. 
Masz możliwość podglądu danych dotyczących wyprodu-
kowanej energii i zysków z Twojego dachu PV.

Dopasowanie systemu Quad35
Dla każdego domu dopasowanie systemu Quad35  jest tworzona na podstawie danych prognoz 
pogody,  pomiarów dachu i innych parametrów. Wszystkie parametry są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz podlegają kontroli.

Akcesoria dachowe
System zabezpieczeń SolteQ-BFA może to 
wszystko zrobić.
System fotowoltaiczny PV zostanie 
wyłączony przed przyjazdem straży pożarnej 
i może zapobiec powstaniu pożaru instalacji 
PV.
W celu uzyskania maksymalnej ochrony 
system może być połączony z odłącznikiem 
A/C przy wyjściu z inwertera.
Dla szczegółowych informacji proszę 
skontaktować się z fi rmą Czysta Energia PV.
SolteQ znaczy  prosto i perfekcyjnie !

Łączenie w stringi z 10 modułów (dachówek) = 45V/350W

Rzędowe łączenie bloków w serie, np.:

10 stringów => napięcie serii = 450 V
lub
20 stringów => napięcie serii = 900 V



Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

Perfekcyjne chłodzenie

Błyskotliwy projekt bezpiecznych dachówek SolteQ-35 zapewnia 
doskonały wygląd i wysokie zyski.
Specjalny wygląd „rybiej łuski” sprawia, że dachówka będzie doskona-
le chłodzona, dzięki czemu ani dom ani dachówka nie będą zbyt się 
nagrzewać.

… perfekcyjny Dach!

Wymiary:

Instalacja
Instalacja jest wykonana bardzo prosto, poprzez zawieszanie dachówek na drewnianych listwach jak przy tradycyjnej 
dachówce. Dla bezpieczeństwa umacnia się ich mocowanie linką stalową – to wszystko!

Możliwe sposoby ułożenia dachówki:

Haki montażowe z 
tyłu dachówki
Montowane fabrycz-
nie metalowe haki dla 
łatwego montażu

Kontrłata 
Mocowanie spodnie
Element wentylacyjny



PODSTAWOWE DANE DACHÓWKI SOLTEQ-QUAD35
Typ modułu    Quad35W
Materiał ogniwa    Monokrystaliczny silikon
Wymiary ogniwa    156 x 156 mm
Wymiary modułu    540 x 540 mm
Waga     3,3 kg
Waga na m2    14 kg
Rama     Bezramkowe
Chłodzenie    Chłodzenie każdego modułu
Łączenia    MC 4 kompatybilne
Kable     2 x 40 cm, 4 mm2
Dioda bypass    1 dioda
Grubość szkła    3,2 mm
Mechaniczna odporność   5400 Pa
Laminat spodniej strony   Odporny na UV i wodę
Pochylenie dachu :   Kąt 10° - 90°

DANE ELEKTRYCZNE DACHÓWKI SOLTEQ-QUAD35
Moc nominalna    35 Wp
Tolerancja    ± 3% w Standardowych Warunkach Testowania
Maksymalne napięcie systemu  1000 V DC
Napięcie pracy    4,5 V
Natężenie pracy    7,8 A
Napięcie bez obciążenia   4,9 V
Prąd zwarcia    8,2 A
Temperatura działania   -40 °C do +80 °C
Minimalna wydajność po 15 latach  90% wydajności
Minimalna wydajność po 25 latach  80% wydajności
Przewidywany czas używalności  > 40 lat z > 85% wydajności

DANE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA BFA
Maksymalna ilość modułów  bez limitu
Certyfi katy    TPS Intercert, RETI
Wyłącznik bezpieczeństwa    G205001
Specyfi kacja wyłącznika bezpieczeństwa EN54-11, Typ B
Zgodność z normami    VDE0100-537, IEC60364-5-537_VDE0100-537 and 
     E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))
- proszę obejrzeć dodatkową broszurkę dotyczącą Systemu SolteQ-BFA –

współczynnik temperaturowy
UOC      - 0,35 ± 0,02% / K
ISC      + 0,04 ± 0,0015% / K
PMPP      - 0,5 ± 0,05% / K
STANDARDOWE WARUNKI TESTOWANIA
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25 ºC

Klasa ogniowa - Modul -
Front:     Hartowane szkło do modułów fotowoltaicznych
TPT-Folia (tylna):   Polyethylen Terephthalate (PET)
Dodatkowe wyposażenie:  Kabel komunikacyjny systemu  zabezpieczającego
Certyfi kat Folii TPT:   Testet reg. ANSI/UL94 (Test łatwopalności plastikowych   
                 materiałów na części do urządzeń i przyrządów) 
IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

CERTYFIKATY / Gwarancja modułu
Certyfi katy    CE, TPS Intercert, RETI, IEC61215 in process
Klasa ochrony     II, IP65
Gwarancja     2 Lata

SolteQ Vertriebs GmbH  Tel: 05933 - 92 48 101
Willesch 6   Fax: 05933 - 92 48 29
D-49779 Oberlangen email: vertrieb@solteq.eu

www.SOLTEQ.eu

Nowość 

światowa  !

Dachówka PV z zinteg-

rowanym wyłącznikiem 

BFA w przypadku ognia 

lub serwisu !
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Wysokowydajne dachówki PV wraz z zintegrowa-
nym Systemem Bezpieczeństwa BFA
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Twój SolteQ – Partner w Polsce :
Konsultationspunkt Polen
Ansprechpartner: Artur Jarych 
Tel +48 664 281  285
email: a.jarych@solteq.eu
Büro-D-Tel +49 5933-  92 48 102


