
   
 

Kolektorji kot celotna streha Preverjena kvalieta 

Dobava vključuje izvedbo integracije v obstoječo streho
in, odvisno od izvedbe vključuje tudi strešne lege.
Integracija v obstoječo streho se prilagodi specifičnim
potrebam posameznega projekta.  Sistem »Solar-roof«
je primeren tudi za aplikacijo kot fasadni kolektor. 

»Solar-Roof«  
kolektorska streha / kolektorska fasada  

 
Lastnosti 

»Solar-roof« kolektorski sistem je bil razvit posebej za
potrebe gradnje večjih kolektorskih polj s specifičnimi 
dimenzijami posameznega projekta.  

Omogočen je optimalen izkoristek razpoložljive
površine, hitra montaža tudi zelo velikih kolektorskih polj
in prevzem funkcije strešne kritine.  

Razvoj sistema »Solar-roof« je bil zahtevan s strani
nemške zvezne organizacije »Umwelt«. Bistvenega
pomena pri tem je bila kvaliteta materialov in
obstojenost tudi pri daljših obdobjih mirovanja.  

Stabilna konstrukcija zanesljivo prenaša snežne 
obremenitve, veter in nalive. Tesnost pri vremenskih 
obremenitvah je bila preverjena v skladu, z DIN 18055, 
IFT Rosenheim.  

Garancijo zmogljivosti zagotavlja test po DIN 4757 del
IV, test ITW-Stuttgart.  Sistem ima tudi ustrezen
certifikat kot gradbeni element za strehe. 

 

Slika 1  »Solar-Roof« kolektorske strehe, skupno 440 m² za 
solarno podporo pri dobavi toplote stanovanjskemu naselju 
Müllheim in 710 m² Solar-Roof fasadnih kolektorjev (stena hiše 
na sliki 66 m²) v okviru energetske sanacije v Bielefeldu.  



Sistem kolektorjev 

»Solar-Roof« kolektorska polja so sestavljena iz
posameznih kolektorskih elementov, ki so praviloma
široki do 2,5 m. Dolžino se prilagaja meram strehe in
lahko znaša do 12 m.  

»Solar-Roof« SW sendvič  
»Solar-Roof« SW- elementi se polagajo na obstoječo 
strešno konstrukcijo Vertikalni aluminijasti profili, ki so 
del okvirja, so spojeni z leseno hrbtno ploščo in delijo 
kolektor na največ dva predela. Ta sta obložena s 
stabilno aluminijasto folijo, ki služi kot zasilna kritina v 
primeru poškodb kolektorja. Toplotna izolacija je 
izvedena s 70-80 mm debelo, trajno mineralno volno, ki 
je trajno odporna na temperature nehlajenega 
kolektorja. Izolacija je dodatno obložena s črnim 
steklenim flisom. Absorber leži na flisu, pritrjen s 
pločevinastimi profili, ki skrbijo tudi za trdnost. Možne so 
izvedbe absorberja s črno kromiranimi solstrip elementi 
ali pa s selektivnim TINOX nanosom. 4 mm debelo 
nizko refleksivno solarno steklo je po obodu pritrjeno z 
letvami in EPDM tesnilno gumo z vulkaniziranimi vogali.
V nizko v ravnini kolektorske zgornje površine položene 
horizontalne letve zagotavljajo dobro odvodnjavanje 
brez zastoja vode od naklona 15° dalje. V profil 
integrirani kanal zagotavlja da se eventualni kondenzat, 
ki bi lahko nastal v neugodnih vremskih pogojih, odvaja 
iz kolektorja in tako prepreči zbiranje vlage v kolektorju. 

»Solar-Roof« FDK  streha v celoti 
»Solar-Roof FDK« se dobavlja vključno s strešnimi
legami in se vgradi na pripravljene lege dimenzioniranje
leg se izvede glede na statične obremenitve in zahteve 
po debelini izolacije.  

Integracija v streho in inštalacijski kanali 
Individualna izvedba prehoda na streho omogoča
integracijo v vsako strešno konstrukcijo. Izvedba
skladna s specifiko projekta garantira optimalno
prilagoditev in funkcijo. Povezave kolektorjev in
priključnih cevi se izvedejo v spodnjem oziroma
zgornjem inštalacijskem kanalu. Vse razstavljive zveze
so tako enostavno dostopne iz zunanje strani. Pokrije
inštalacijskega kanala pa prevzema dvojno funkcijo, saj
je istočasno tudi zaključek strehe oziroma prehod na
strešno kritino. 

Obseg dobave »Solar roof« SW 

Obseg dobave »Solar roof« FDK 

Kanal za odvodnjavanje v vertikalnem 
profilu 

Kanal za odvodnjavanje v 
horizonatalnem profilu 

Vertikalni pokrivni profil z gumijastim 
tesnilom

solarno varnostno steklo 

zbirna cev 22÷28 mm 
 
 
bakreni absorber

izolacija kolektorja 
 
pritrditev vertikalnega profila 
 
 
aluminijasta tesnilna folija 
 
hrbtna plošča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
špirovci in izolacija glede na projekt 
 

Slika 2: Prerez solarne strehe 

Slika 3: Notranje odvodnjavanje v solarni strehi 



 
 
 
 

 
 
 

Slika 6: Primer hidravlike polja »Solar-Roof«   

Povezava absorberskega registra z zbirno cevjo se
izvede glede na projekt s ciljem čim bolj enostavne
povezave kolektorskih elementov z upoštevanjem
tlačnih izgub in obratovalnih parametrov naprave. (low
flow/high flow)  

Povezava med kolektorji je pripravljena kot del oblike in 
ima lahko predvidene tudi odzračevalne in praznilne 
pipe. 

Hidravlika kolektorskega polja  

povezava kolektorjev 

izvedba spodnjega zaključnega 
pokrova s prehodom naprej na 
streho (v tem primeru z žlebom) 
in z integrirano zbirno cevjo. 

pritrditev zaključnega pokrova 
z držali

 
 
                                         zgornje zbirne cevi 
priključek kolektorja           

zgornji zaključni pokrov

notranji tesnilni nivo – aluminijasti odvodni kanal 

povezava fuge med elementi 
(0-8mm) 

 
 
stranski prehod na strešno kritino 

stranski 
pokrov 
pritrjen na 
leseno 
ogrodje 

Slika 4: Vzdolžni prerez »solar roof« solarne strehe in primeri prehodov zgoraj in spodaj 

Slika 5: Stranski prerez solarne strehe in variante izvedbe stranskih prehodov 



 
 

Aplikacije »Solar Roof«  

 

»Solar-Roof« sendvič  
»Solar-Roof« SW sendvič element se uporablja pri 
projektih z obstoječo nosilno strešno konstrukcijo ali pa 
pri novogradnjah, kjer se načrtuje ločena gradnja 
strešne konstrukcije. Glede na standardne kolektorje 
»Solar-Roof« SW prinaša sledeče prednosti:  
• zanesljiva integracija v streho tudi pri 

naklonu 15°  
• hitra montaža in vgradnja kolektorjev v 

streho 
• manj cevnih povezav 
• idealen izkoristek površine 

• optimalni potek projekta v katerem v eni izvedbi
združimo tesarja, monterja solarne naprave in
krovca  

• zmanjšanje stroškov zaradi prihranka materiala in
dela 

• najboljši izgled – enoten videz  

 

 

»Solar-Roof« FDK  
»Solar-Roof« FDK se uporablja kot rešitev za izvedbo
celotne strehe (vključno z legami, ohišjem, kolektorjem
in integracijo v streho pri stanovanjskih blokih z
enokapnimi ali dvokapnimi strehami, pa tudi v
funkcionalnih in industrijskih zgradbah. Solarna streha
FDK je idealna  tudi pri sanaciji ravnih streh če se
zagotovi vsaj 15° naklona.  

»Solar-Roof« FDK omogoča postavljanje velikih prekritij
na ravnih strehah, prosto stoječih konstrukcijah, npr. kot
prekritje parkirišč, logističnih ali prometnih površin.
Prednost izvedbe je samonosilna konstrukcija
kolektorske strehe ki pri tipičnih dimenzijah 6-7 metrov
omogoča uporabo enostavne jeklene ali lesene
konstrukcije. Z uporabo na ravnih strehah se zmanjša
število prehodov skozi streho in s tem nevarnost
puščanja. Uporaba sistema FDK prinaša prednost tudi
tam, kjer dodatne površinske obremenitve niso
dovoljene. Za takšne izvedbe se nosilna konstrukcija
»Solar-Roof« FDK podre zgolj na nosilnih predelnih ali
zunanjih stenah.  

»Solar-Roof« FDK samostojna postavitev 

Slika 7: »Solar-roof« FDK kolektorska streha na kurilnici mladinskega doma, 
240 m2 

Slika 8: »Solar-roof« SW kolektorska polja v ekološkem naselju, 900 m2

Slika 9: Prosto stoječa izvedba »solar-roof« kot pokrito parkirišče za 
kolesa, 240 m2 

Slika 10: »Solar-roof« SW na kurilnici klinike Hegau v kraju Singen 



 

»Solar-Roof« fasadni kolektor  

Za nizkoenergijske in pasivne hiše so fasadni kolektorji
ena od rešitev za pripravo tople vode in podporo
ogrevanju. Fasadni kolektorji pa so tudi rešitev pri
sanaciji starih stavb. Montaža v fazi sanacije močno
zmanjša stroške za sistem, zaradi strukture sistema  

Slika 11:  24 m² »Solar-Roof« Fassadenkollektor  

Potek projekta Solar-Roof  

Individualno projektiranje 
Za vsak projekt se predvidi mere in število kolektorskih
elementov, hidravlično povezavo, tip absorberja,
material ohišja, izvedbo obrob in dimenzije leg (za tip
FDK). Predvideni projekt se nato uskladi z naročnikom. 

Izdelava  
Po potrditvi izvedbene dokumentacije se individualno za
projekt naroči material. S tem je povezan dobavni čas 6-
8 tednov. Kolektorske elemente se po izdelavi v tovarni
preizkusi na tlak 13 barov. Proizvodnja se izvaja v
skladu s poslovnikom kakovosti  po ISO 9001.  

Montaža 
Kolektorski elementi se z dvigalom direktno iz
tovornjaka postavljajo na streho, kar omogoča montažo 
300 m² kolektorske površine dnevno. Kolektorska
površina se poveže s povezovalnimi elementi in
eventualnimi zbirnimi in odzračevalnimi elementi. Tej
fazi sledi tlačna proba, z dokumentiranim prevzemom.
Sledi integracija v streho montaža zaključnih obrob 
oziroma pokrovov zbirnih cevi. Montažo lahko izvede
naš team ali pa delavci na gradbišču s podporo naših
strokovnjakov.  
  

»solar-roof« pa je izolacija stavbe enakovredna 100 mm
mineralne volne.  Na ta način so možni bistveni prihranki
pri sanaciji s hkratnim povečanjem vrednosti in ugleda
stavbe. 

Slika 12: »Solar-roof« fasadni kolektorji na stolpnici v 
Esslingenu 

Slika 13: Montaža »solar-roof« FDK z dvigalom v športnem centru 



 
 

 Tehnični podatki 

• Načrtovanje večjih kolektorskih polj  

Načrtovanje kolektorskih polj s 
ploščatimi in vakuumskimi kolektorji 
načrtovanje hidravličnih povezav. 

• Načrtovanje solarnih streh 

Statični preračuni in preračuni obremenitev 
v prerezih za termične in fotovoltaične 
solarne sisteme.  

Načrtovanje / razvoj / nadzor   

Načrtovanje komponent sistema, preračun 
energetskega donosa in stopnje pokritosti 
energetskih potreb.  

• Načrtovanje sistema  

Wagner & Co Solartechnik 
GmbH Zimmermannstraße 
12 D-35091 Cölbe/Marburg 

Zastopa v Sloveniji: 
Eso inženiring d.o.o. 
p.e.  
Žagarska cesta 21 
1291 Škofljica 
tel + 386 1 366 37 31        
fax+ 386 1 366 64 97 
sse@eso.si 
www.solarni-sistemi-wagner.si

 
značilnost »Solar-Roof« kolektorska streha / fasadni kolektor  

površina kolektorja spremenljiva, izkoristek površine 85% do 92%   

mere kolektorskih elementov  L: do 12 m B: do 2,43 m (vezano na transport, možne prilagoditve) H: 170 mm  

dimenzije stekla  L: do 2,5 m;  B: do 1,2 m  (možne prilagoditve v posameznih pimerih)  

teža kolektrja  »Solar-Roof« SW:  29 -30 kg/m² (bruto površina) Solar-Roof FDK: dodatno teža leg  

volumen tekočine v kolektorju  0,5 -0,8 l/m²   

ohišje kolektorja  

aluminijasta konstrukcija okvirja, oplaščenje z vezano ploščo, minimalno 19 mm, steklo vpeto v stojnih 
profilih iz aluminija, pokrivne letve aluminij, pričvrstitev nerjavni vijaki, tesnilo EPDM, horizontalna 
učvrstitev stekla dodatno obložena z Butilnim trakom, toplotna izolacija 70 mm, mineralna volna KI40, 
WLG 035 - 040, odporna na stojno temperaraturo, steklo: 4 mm, prizmatično solarno varnostno steklo, 
transmitivnost τ = 91% (možna izvedba s protirefleksnim steklom, Transmitivnost τ = 96%)  

lege (FDK)  masivni les/ lepljen les/ paličje, mere glede na projekt, H od 140 mm  

absorber  rebra in cevni register iz bakra, varjen spoj, krom-nikljev selektivni nanos (absorptivnost 95%, 
emisivnost 12%) ali vakuumski nanos (TINOX/ Sunselect, absorbtivnost 95%, emisivnost 5%)  

nosilec toplote  propilenglikol- vodna mešanica z inhibitoji (DC20)  

nazivni tlak, maks. 10 bar  

stojna temperatura  206°C  

tlačne izgube v kolektorju  specifične za projekt  

priključek kolektorja  vijačni naležni ali konični tesnilni spoj dimenzije odvisne od projekta  

gradbena certifikacija 06-328-022  

testi  DIN 4757 del IV - ITW Stuttgart (nalivi), DIN 18055 IFT Rosenheim (veter) 

nazivne vrednosti  η0= 0,805%; k1 = 4,138 W/m²K; k2 = 0,008 W/m²K²; korekcijski faktor vpadnega kota: 0,91 (krom-
nikljev selektivni nanos, standardno solarno steklo)  

območje uporabe  naklon: 15 - 90° snežna cona I-IV pri višini zgradbe do 20 m  


