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MONTERINGSLÖSNINGAR FÖR SOLPANELER

Vår målsättning är att vara den självklara leverantören av
monteringslösningar för solcellspaneler i Sverige.
Dome Solar tillverkar och distribuerar monteringslösningar för
solpaneler. Alla våra produkter tillverkas i Frankrike enligt högsta internationella standard för att säkerställa full överensstämmelse med lokala föreskrifter. Vi har ett nära samarbete med både tillverkare av solceller och
vattentäta produkter. Detta innebär att vi kan garantera tillförlitligheten och
anpassningsbarheten för våra takmonteringslösningar med alla system
som just nu finns närvarande på marknaden. Dessutom har ett urval av våra
produkter specifika certifieringar som ytterligare garanterar full kompatibilitet.
Dome Solar har specialiserat sig på alltifrån villatak till storskaliga industritak. Vi har professionella lösningar för den offentliga sektorn, kommersiella
fastigheter och jordbruksfastigheter. Alla våra produkter och komponenter
är designade till högsta standard. Vi kan stolt säga att vi inte tagit emot en
enda produktretur eller garantifel sedan vår uppstart.

Lösningar för takmaterial
Bitumen

TRP-tak

PVC-tak

Fibercementtak

TPO-duk

Sandwichpaneler

EPDM-gummiduk

Solcellstak för carport

Bitumenfästen

TRP - ITAL-SOLAR

Bitumenfästen
Monteringssystemet kräver ingen håltagning i
varken duk, isolering eller takstomme. Fästena
smälts samman med bitumenduken med hjälp
av ett hetluftsaggregat. Tack vare sin lätta vikt
kan ställningarna för solpanelerna monteras
ihop redan innan de installeras på taket. Därefter är det bara att sätta fast dom på skenorna.

INGEN BALLAST
ROOF-SOLAR BITUMEN är
solcellspanelsfästen utan ballast.
Du slipper att välja mellan att ha en
mindre mängd ballast som kan
innebära att solcellsanläggningen
inte klarar av stormvindar, alternativt
att lägga på en större mängd ballast
och därmed riskera långsiktiga
skador på taket på grund av trycket
mot takets ytskikt.
VATTENTÄTT
Med ROOF-SOLAR BITUMEN krävs
ingen håltagning av det befintliga
ytskiktet som eventuellt kan orsaka
vattenläckage.
JÄMN BELASTNING AV TAKYTAN
ROOF-SOLAR BITUMEN fästskena
hjälper till att ge en linjär, ej inter mittent, fördelning av vikten så att
risken för skador på taket undviks.

STOR HÅLLFASTHET
En 1,2 meters fästskena motsvarar i
lyftkraftsmotstånd ca 150 kg
ballast. Varje solpanel sitter fast i
två fästen, den totala kraften motsvarar därför 300 kg ballast.
EKONOMI
Den mest långsiktiga ekonomiska
lösningen för att montera solpaneler på ett tak är att välja ett system
som inte förorsakar skador på
taket som kräver att taket måste
läggas om innan solpanelernas
livslängd är slut. ROOF-SOLAR
BITUMEN är den långsiktigt mest
ekonomiska lösningen.
SNABB MONTERING
Att montera en fästskena på taket
tar i genomsnitt fem minuter. Det
tar ca 20 minuter att utbilda en
duktig takläggare att på ett profes sionellt sätt montera ROOF-SOLAR
BITUMEN.

Krav på tak och underlag
Betong, ståltak, trä eller klass C
isolering. Med ytskikt av bitumen.

Användningsområden
Nytt eller renoverat tak. Fungerar
både som hel- och deltäckande.

Låg vikt
2.5 kg/m² exklusive solpanel.

Material
Aluminium och rostfritt stål.

Placering
Bitumentak med lutning mellan 0 - 8
grader. Med fördel, i landskapsposition.

Systemets kompontenter
1.2 eller 0.6 meters aluminiumskenor
utrustade med mellan- och ändklammer
av aluminium och rostfritt stål. Alternativt
ställning med 10-30 graders lutning.

TRP - ITAL-SOLAR
TRP är en förkortning av Trapetsproﬁlerad
plåt. Den används som bärande bjälklag i
takkonstruktioner, som väggbeklädnad
och som yttertak. TRP ﬁnns utformat i stål,
rostfritt stål, aluminium och plast. Det ﬁnns
mängder av olika proﬁlutföranden. Dome
Solar har tagit fram sex olika produktserier
för att klara infästningar av solpaneler på
TRP tak.

ITAL-SOLAR
ITAL-SOLAR är ett monteringssystem tillverkat
för TRP metalltak. Denna lösning är avsedd för
professionella solcellsinstallatörer och möjliggör
en snabb och enkel installation av din solcellsanläggning. ITAL-SOLAR fixeras direkt i TRP-takets åsar. Skenan fixeras med stålskruvar och
därmed undviks ytterligare borrning i taket.
ITAL-SOLAR minimerar risken för inträngande
vatten och möjliggör en säkrare vattentätskonstruktion.

KVALITET
Komponenter av aluminium och rostfritt stål.
ANPASSNINGSFÖRMÅGA
Universella monteringssystem för alla inramade moduler.

Gothia Solenergi
Din återförsäljare av Dome Solar
Gothia Solenergi är en del av Sethsföretagen och verkar i Göteborg med omnejd. Sedan 1975 har målet varit att erbjuda tjänster av så hög kvalité att vårt varumärke blir en kvalitétsstämpel.
Koncernen fokuserar på speciallösningar och hållfasta kommunikationssystem
och har monterat tiotusentals antenner och paraboler. Över 400 000 av de
svenska hushållens kabel-TV och ﬁberanslutningar är installerade av Sethsföretagen. Som svensk återförsäljaren av Dome Solar leverar vi montagematerial
till solcellsinstallatörer över hela Sverige.

Gothia Solenergi är ett varumärke under Solenergi Göteborg AB,
dotterbolag till Seth Gruppen AB.

Vi hårdtestar allt material
innan det kommer ut på marknaden. På vår fastighet i södra
Göteborg har vi monterat en av
Sveriges mest avancerade
testanläggningar för solenergi.
Här långtidstestar vi solpaneler,
växelriktare och fästmaterial.

Din svenska återförsäljare av

KONTAKT
031 797 85 50
Argongatan 4, Mölndal
kontakt@gothiasolenergi.se

www.gothiasolenergi.se/domesolar

