SYSTEMY SOLARNE YAWAL
W PRZYSZŁOŚĆ Z DOBRĄ ENERGIĄ

YAWAL

SOLAR
HI

ELEKTROWNIE W CENTRACH MIAST
Architektura XXI wieku stawia przed inżynierami nowe wyzwania
zarówno konstrukcyjne, jak i związane z zapewnieniem budynkom
wysokich parametrów energetycznych. Poszycie budynku nie
spełnia już tylko funkcji izolatora przed stratami energii, ale staje się
równocześnie miejscem jej produkcji.
Firma YAWAL postawiła sobie za cel skonstruowanie fasadowego
systemu fotowoltaicznego, który spełnia oba wymagania. Założenie udało się osiągnąć dzięki profesjonalnemu zapleczu inżynierskiemu, którym dysponuje firma.
Nasze fasadowe systemy fotowoltaiczne nie tylko oszczędzają
energię, ale równocześnie ją pozyskują, zbliżając budynek do energetycznej samowystarczalności. Yawal wspiera inwestorów, architektów i wykonawców na każdym etapie procesu projektowego
i wykonawczego.

yawal.com

SYSTEMY SOLARNE YAWAL
W PRZYSZŁOŚĆ Z DOBRĄ ENERGIĄ

WSPIERAMY NASZYCH PARTNERÓW NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

ETAP 1 - WSPARCIE KONCEPCYJNE

ETAP 2 - WSPARCIE REALIZACYJNE

Już na etapie koncepcji i wstępnego projektu inżynierowie YAWAL pomogą wybrać optymalne rozwiązanie
fotowoltaiczne dla Państwa inwestycji.
Optymalizacja projektu pozwoli na szybki zwrot inwestycji.

Realizacja skomplikowanego technicznie projektu fotowoltaicznego może wymagać wsparcia ze strony specjalistów YAWAL.
Nasi inżynierowie służą pomocą podczas całego procesu budowlanego.

ETAP 3 - ROZRUCH SYSTEMU PV

ETAP 4 - SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Wspólnie doprowadzimy do pomyślnego sfinalizowania inwestycji. Państwa sukces będzie dla YAWAL najlepszą rekomendacją do dalszej współpracy.

Każda inwestycja wymaga właściwej opieki posprzedażowej. Nasi serwisanci zadbają o obsługę techniczną systemu w całym okresie eksploatacji budynku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

yawal.com

SYSTEMY SOLARNE YAWAL
W PRZYSZŁOŚĆ Z DOBRĄ ENERGIĄ

EKONOMIA SYSTEMU
System fotowoltaiczny, czerpiąc z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce,
nie generuje zanieczyszczeń powietrza.
System fotowoltaiczny pozwala znacząco poprawić bilans energetyczny budynku,
a w szczególnych przypadkach zapewnia jego samowystarczalność energetyczną.

System fotowoltaiczny to wieloletnia inwestycja. Żywotność systemu jest porównywalna z czasem eksploatacji
budynku i znacząco przekracza 25 lat. Wszystkie elementy instalacji można poddać procesowi recyklingu.

CECHY ELEWACJI PO ZAMONTOWANIU PRZEZIERNYCH
MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH:

CECHY ELEWACJI PRZED ZAMONTOWANIEM
SYSTEMU PRZEZIERNYCH
MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH:

• obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia wskutek
częściowego zacienienia,
• znaczące obniżenie nakładów na energię
potrzebną na cele klimatyzacji,
• wzrost komfortu użytkowania przestrzeni wewnętrznych,

• nadmiar ciepła słonecznego,
• wysokie koszty energii - klimatyzacja pomieszczeń,

• generacja energii elektrycznej w budynku, dodatkowy zysk,
ekonomiczny wzrost wartości budynku w klasyfikacji LEED I BREAM,

• niewykorzystana powierzchnia przeszklonej
elewacji.

• możliwość pozyskania środków wsparcia finansowego na cele
realizacji przedsięwzięcia.

MOC ELEKTRYCZNA UZYSKANA Z 1 m2 PRZEZIERNEJ (W 50%) POWIERZCHNI PRZESZKLENIA WYNOSI 60-70W!
DLA POWIERZCHNI NIEPRZEZIERNYCH MOC WZRASTA DWUKROTNIE AŻ DO 140 W!

FASADA FOTOWOLTAICZNA
FA 50N PV

FASADA FOTOWOLTAICZNA - FA 50N PV
Fasada fotowoltaiczna z oznaczeniem PV jest rozwinięciem konstrukcyjnym typowej
fasady słupowo-ryglowej FA 50N. Jej innowacyjność polega na dodatkowo zastosowanych, maskowanych kanałach kablowych wykorzystywanych do prowadzenia połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami przeszkleń fotowoltaicznych. Przeszklenia mogą występować w formie przeziernej / zacieniającej ( od 10% do 70%) lub
nieprzeziernej np. w pasach stropowych budynku. Możliwe jest zastosowanie szyb
pojedynczych lub pakietów szybowych jedno- i dwukomorowych.
Idea przyświecająca konstrukcji fasady FA 50N PV to minimalizacja kosztów przy
równoczesnej maksymalizacji zysków energetycznych (solarnych). Ten cel został
osiągnięty dzięki modułowemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu i powtarzalności elementów szklanych. Jest to produkt na każdą „kieszeń".

ZALETY SYSTEMU - FA 50N PV
• niewidoczne prowadzenie okablowania,
• znakomita izolacyjność termiczna, energooszczędność,
• możliwość wykonania na bazie każdego z systemów fasadowych Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE - FA 50N PV
Przepuszczalność powietrza

klasa AE 1200 wg PN-EN 12152

Wodoszczelność

klasa RE 1200 wg PN-EN 12154

Współczynnik przenikania ciepła

Uf = od 0,63 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2

Odporność na obciążenie wiatrem

1800 Pa wg PN-EN 13116

Izolacyjność akustyczna

Rw (C, Ctr) = 45 (-2, -5) dB
wg PN-EN ISO 140-3

Odporność na uderzenie

klasa I5, E5

Wewnętrzna widoczna szerokość

50 mm

Zewnętrzna widoczna szerokość

50 mm

Szklenie

mocowanie listwami dociskowymi
i listwami maskującymi lub
mocowanie za wewnętrzną szybą

Grubość szklenia

6÷58 mm

Zastosowane technologie PV - mono i polikrystaliczne, semitransparentne cele PV, cele back contact.
Wszystkie inne technologie fotowoltaiczne dostępne na rynku, a możliwe do zintegrowania z pakietami szybowymi.

FASADA FOTOWOLTAICZNA
FA OEL

FASADA FOTOWOLTAICZNA - FA OEL
System służy do wykonywania okładzin elewacyjnych. Sposób montażu umożliwia
stosowanie prezentowanego rozwiązania w elewacjach wentylowanych na ścianach
pełnych. Okładzina wykonana z systemu FA OEL pozwala na wykonanie elewacji
budynku o właściwościach spełniających najwyższe wymagania normowe, gwarantując jednocześnie nowoczesny wygląd.

PARAMETRY TECHNICZNE - FA OEL
Przepuszczalność powietrza

2400 Pa/1800 Pa

Odporność na uderzenie

klasa I5, E5

Zewnętrzna widoczna szerokość

szczelina od 8 mm

Szklenie

montaż mechaniczny lub strukturalny

Grubość szyby

6÷10mm

ZALETY SYSTEMU - FA OEL
• szybki i łatwy montaż,
• łatwość konserwacji,
• możliwość zastosowania
przeszklenia z ogniwami
fotowoltaicznymi,
• możliwość łączenia z innymi
systemami Yawal.

SYSTEM YAWAL

DOUBLE EFFECT
OSZCZĘDZASZ I PRODUKUJESZ ENERGIĘ!

140 W/m2
(SYSTEM NIEPRZEZIERNY)

lub 70 W/m2
(53% PRZEZIERNOŚCI)

YAWAL SUN CONTROL PV
ŻALUZJE FOTOWOLTAICZNE

YAWAL SUN CONTROL PV
ŻALUZJE FOTOWOLTAICZNE
Żaluzje fotowoltaiczne YAWAL to unikalne rozwiązanie w skali światowej. Każde okno zabezpieczono indywidulanie elektrycznie regulowaną żaluzją z możliwościami: regulacji ustawień w poziomie
oraz całkowitego zwijania do skrzyni w górnej części konstrukcji
żaluzji. Po opuszczeniu i zamknięciu żaluzji jej pióra uszczelniają się,
całkowicie odcinając dopływ światła do pomieszczenia. Na powierzchni piór zainstalowano elementy fotowoltaiczne. Całkowita
moc fotowoltaiczna jednego okna zabudowanego żaluzją waha się
w przedziale 200 - 350 Wp. Aby układ fotowoltaiczny budynku
dawał możliwość indywidualnej pracy każdej sekcji okiennej, został
oparty o system optymizerów i centralnego inwertera PV.

Zdjęcie: Laboratorium Badawcze DLJM, Kraków
Projekt: arch. Artur Wiąk, Kraków
Wykonawca aluminium: DOTO, Kielce
Generalny wykonawca: Dorbud, Warszawa

YAWAL SUN CONTROL PV
ŻALUZJE FOTOWOLTAICZNE

YAWAL SUN CONTROL - ZALETY SYSTEMU
• dostępność w kilku wersjach: stałe, obrotowe oraz obrotowo-zwijane,
• duża rozpiętość rozmiarów (ograniczenie: obciążenie wiatrem),
• maksymalna wysokość pojedynczego segmentu 4,5 m,
• możliwość zintegrowania z systemem BMS w budynku,
• łatwe czyszczenie i konserwacja żaluzji i elewacji,
• kontrola nad światłem dziennym oraz promieniowaniem cieplnym,
• atrakcyjny wygląd,
• możliwość zaprojektowania konstrukcji i instalacji „uszytej na miarę”.

ŻALUZJA
OTWARTA
PODNIESIONA

ŻALUZJA
OTWARTA
PODNIESIONA
DO POŁOWY

ŻALUZJA
ZSUNIĘTA
OTWARTA

ŻALUZJA
ZSUNIĘTA
ZAMKNIĘTA

BALUSTRADA FOTOWOLTAICZNA
BA PV

BALUSTRADA FOTOWOLTAICZNA - BA PV
System BA PV jest rozwiązaniem uniwersalnym. Jego zastosowanie nie ogranicza się
jedynie do balustrady, ale może być z powodzeniem stosowane jako tzw. attyka zwieńczająca dachową część budynku. Ze względu na swoje przeznaczenie przeszklenie zostało zaprojektowane jako bezpieczne i podobnie jak w przypadku fasady może być wykonane jako nieprzezierne lub w dowolnej skali przezierności. YAWAL zadbał o estetykę
systemu, projektując kanały kablowe w przestrzeni profilowej balustrady.

Konstrukcja składa się ze specjalnego profilu kotwionego do posadzki
balkonu oraz przeszklenia ze zintegrowanymi elementami fotowoltaicznymi. Istotnym elementem podczas procesu projektowego łączenia
ogniw fotowoltaicznych z budynkiem jest ustawienie paneli w kierunku
bezpośredniego źródła światła słonecznego.

Zakres obciążeń jest zależny od rodzaju montażu i grubości szkła, maksymalne obciążenie liniowe wynosi 1,5 kN. Wytrzymałość balustrady systemu BA PV została potwierdzona w badaniach wytrzymałościowych, które
zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej.

40% DOFINANSOWANIA
W RAMACH PROJEKTU PROSUMENT NFOŚiGW

TYPOWE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
Aby uczynić swoją ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną i umożliwić Inwestorom instalację systemów fotowoltaicznych również na dachach budynków, firma YAWAL rozszerza swój asortyment o typowe systemy fotowoltaiczne. Jak zawsze, tak i w tym przypadku współpracujemy z najlepszymi dostawcami podzespołów. W oparciu o naszą ofertę Partnerzy
Yawal zrealizowali już kilkaset małych i średnich instalacji prosumenckich.

SZEROKA GAMA OFEROWANYCH PRZEZ YAWAL
ROZWIĄZAŃ DLA PROSUMENTÓW ZAWIERA:
- standardowe systemy dachowe dla domów z dowolnie pokrytym
dachem: blacha, dachówka, łupek, papa bitumiczna,
- systemy dachowe dla dachów płaskich (system nie wymagający kotwienia konstrukcji do poszycia dachu),
- systemy do montażu na gruncie tzw. elementy farm fotowoltaicznych,
- systemy zadaszonych stanowisk parkingowych tzw. Carport. System
może być przystosowany do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych.

yawal.com

> SYSTEMY PROSUMENCKIE

POMNIEJSZASZ SWOJE RACHUNKI ZA PRĄD NAWET DO 70% !
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JESTEŚ NIEZALEŻNY I EKOLOGICZNY (NIE WYTWARZASZ CO2, NIE HAŁASUJESZ)
1 SIEĆ ENERGETYCZNA
2 LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3 INWERTOR / PRZEMIENNIK
4 MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
5 WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kim jest PROSUMENT?
Dzięki nowelizacji Prawa Energetycznego (tzw. „mały trójpak”) we wrześniu 2013 r. wprowadzono w życie przepisy umożliwiające produkowanie i sprzedaż energii elektrycznej przez podmioty zwane Prosumentami. Prosument to podmiot lub
osoba fizyczna, która produkuje energię i zużywa ją na własne potrzeby, jednocześnie oddając jej nadmiar do sieci.
Nowelizacja Ustawy o OZE z czerwca 2016 r. wprowadziła pojęcie bilansowania handlowego umożliwiającego Prosumentom „odebranie” z sieci energetycznej nadmiaru energii wyprodukowanej i oddanej np. w dzień. Sposób takiego rozliczenia
określa znowelizowana Ustawa.
Nowe przepisy jednocześnie znoszą konieczność:
- posiadania działalności gospodarczej w celu prowadzenia rozliczeń w obszarze obrotu energią elektryczną pomiędzy
Prosumentem i zakładem energetycznym,
- posiadania przez Inwestora/Prosumenta koncesji na produkcję energii elektrycznej,
- konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia instalacji do Organów Nadzoru Budowlanego.*
* Omawiane przepisy ulegają stałej ewaluacji, dlatego ich treść mogła się zmienić od daty wydania niniejszego opracowania.

Typowa instalacja prosumencka
to własna mikroelektrownia o mocy do 40kw.
Prąd stały wytworzony w modułach
fotowoltaicznych zamieniany jest przez
inwerter na prąd zmienny, a następnie jest
zużywany przez mieszkańców domu. Nadmiar
prądu może być oddawany do sieci
elektroenergetycznej lub magazynowany
(w zależności od typu instalacji).
Rozwiązanie idealne dla domów, spółdzielni
mieszkaniowych, sklepów, zakładów
produkcyjnych.
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FOTOWOLTAIKA – to zmiana promieniowania
słonecznego na energię elektryczną.
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Jesteś EKO i zarabiasz!
Zalety rozwiązania:
- nie wytwarza CO2,
- nie wytwarza hałasu,
- jest neutralne dla środowiska naturalnego,
- jest najbardziej ekologicznym
sposobem pozyskiwania energii.
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PRZY OPTYMALNYM DOBORZE URZĄDZEŃ ZWROT Z INWESTYCJI MOŻE NASTĄPIĆ JUŻ W 7 LAT

INSTALACJE NA DOMACH
JEDNORODZINNYCH

INSTALACJE NA DOMACH
WIELORODZINNYCH

INSTALACJE WOLNOSTOJĄCE
TZW. PARKI SOLARNE

INSTALACJE NA DUŻYCH
BUDYNKACH

ZADASZONE STANOWISKA PARKINGOWE
(CARPORT) Z OPCJĄ ŁADOWANIA SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH

SYSTEMY SOLARNE YAWAL
W PRZYSZŁOŚĆ Z DOBRĄ ENERGIĄ

YAWAL S.A. - ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
T. +48 34 352 88 00, F. +48 34 357 41 42, bok@yawal.com, www.yawal.com

