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EASY ROOF EVOLUTION
Integrationssystem til parcelhuset

EASY ROOF SOLUTION FOR VELUX®
Integration af et tagvindue i din
energiinstallation

IRFTS,

LØSNINGER
HUSET
TIL HELE

EASY ROOF INDUSTRIAL
Integrationssystem til bygninger
(garage, haveskur m.m.)

EASY ROOF Boost’R
Varmeproduktion

EASY ROOF Therm’O Solar
Produktion af varmt brugsvand

IRFTS UMBRA SOLAR
Energi fra solafskærmning

IRFTS SHADOW SOLAR home / garden
Energi fra halvtag

Home

Halvtaget IRFTS SHADOW
SOLAR, fastgjort til facaden eller sat på jorden, genopfinder dine udendørs
muligheder via sine mange
konfigurationsmåder: Pool
house, carport, havestue
eller overdækket terrasse.

Garden

Skab et supplerende opholdssted eller opbevaringsplads samtidig med, at du
giver din bolig en god solbeskyttelse for at opnå større komfort.
100%
Koksgrå

Hvid

• Kan fås i version med 2 og 4 fastgørelsesben
• Åben eller lukket

• Mål :
Effekt
X
Y

Z2

2 rækker x 2 kolonner 3 rækker x 3 kolonner 4 rækker x 2 kolonner 4 rækker x 3 kolonner
1.1 kW*
2.5 kW*
2.2 kW*
3.3 kW*
Z1
2330 mm
3517 mm
4744 mm
4744 mm
3418 mm
5094 mm
3418 mm
5094 mm
• Z1 : Op til 2400 mm • Z2 : 275 mm

* Modul med 275 kW topeffekt

X

Y

KOMPATIBILITET

UDNYT DE
UDVENDIGE
FORHOLD HELE
ÅRET
TIL AT
PRODUCERE
GRØN ENERGI

Den geniale integration af halvtagsmodulerne giver
mulighed for at producere grøn elektricitet (produktion
af op til 4000 kW t/år). Vælg derefter at sælge elektriciteten, der produceres på denne måde, eller at forbruge den
selv til strømforsyning af jeres husholdningsmaskiner eller til
opladning af din elbil.

SPECIFIKATIONER

IRFTS SHADOW SOLAR

Boost’R

ÅRS
Therm’O

IRFTS UMBRA SOLAR

Hældningen på 5° garanterer for, at der opnås
lige den rette lysmængde og temperatur på
alle årstider.

JUSTER

LÆNGDEN PÅ
SOLAFSKÆRMNINGEN EFTER
BEHOV

BESKYT HUSETS
ÅBNINGER MOD
SOLEN
OG PRODUCER
SAMTIDIG DIN
EGEN ELEKTRICITET
Opdag solafskærmning af sidste nye generation
SPECIFIKATIONER

5
3

ÅRS

1

Z2

Koksgrå

Hvid

• Kan fås med eller uden
afsluttende beklædning
foran og bag

• Mål :

• X : 1020 mm
• Y : 1688 mm
• Z1 : 290 mm
• Z2 : 210 mm

Z1
Y
X

Y

EASY ROOF EVOLUTION

Vidste du det ?

EASY ROOF INDUSTRIAL

Integrationssystemet
erhjørnestenen i din tagenergiinstallation.
Tagets perfekte tæthed sikres af
integrationssystemet. Det er derfor
vigtigt at vælge et stabilt, holdbart
system, der kan modstå de mest
ekstreme klimatiske forhold.

Vil du hellere installere
systemet på din garage
i stedet for på huset ?

Mere end 40.000 installationer i verden

100%

• Kompatibel med alle tagtyper :
buet tegl, flade tegl, skifer
• Kompatibel med alle produkter :
fotovoltaiske, termiske, aerotermiske
og hybride moduler

ÅRS

Sort

Aluminium

KOMPATIBILITET

• En optimal og æstetisk integration af
din energiinstallation på taget

SPECIFIKATIONER

DET MEST STABILE
INTEGRATIONSSYSTEM
PÅ MARKEDET
TIL ALLE
ENERGIMODULER

SPECIFIKATIONER

Sort

Foretrækker du løsningen

EASY ROOF INDUSTRIAL
Boost’R
EASY ROOF
solution
for VELUX®
Therm’O

100%

Aluminium

EASY ROOF
Therm’O Solar

Hvordan
fungerer det ?
Opnå
drastiske
besparelser

EASY ROOF Boost’R

SOLENERGI
OPVARMER

3

4

på varmeregningen

DIT HJEM ...

2
1

BRUG SOLEN
TIL AT OPVARME
BRUGSVANDET

60%
besparelse

Varmemodul til boligens varme
brugsvand, opvarmning af
boligen og svømmepølen

1

6

Op til

5

EASY ROOF
ÉVOLUTION

SPECIFIKATIONER

KOMPATIBILITET

Med EASY ROOF Therm’O Solar er der besparelser
at hente på varmtvands regningen.
FUNGERER

UDEN
ELEKTRISK

Sort

ÅRS

MODSTAND

Systemet EASY ROOF Boost’R kontrollere varmestrømmen i den fotovoltaiske installation og
omdanner den i boligen 1 .
EASY ROOF EVOLUTION, integreret i hjertet af et
fotovoltaisk panel, er et patenteret tilkoblings-kit,
2 der dirigerer varmestrømmen, skabt i det fotovoltaiske panel, hen til det specifikke aerotermiske modul, Boost’R modulet 3 .
For at optimere energiudbyttet, træder en anden kreds til for at afkøle det fotovoltaiske panel,
når det er nødvendigt 4 .
Modulet Boost’R absorberer og forstærker derefter kalorierne, der skabes til at varme dit hjem
op i løbet af dagen.
Denne varme luft bliver således indblæst i installationen via en dertil indrettet åbning 5
og giver mulighed for at fastholde den ideelle
komforttemperatur, indtil centralvarmeanlægget træder til, når natten falder på.
Den trådløse termostat, der sidder i boligen 6
giver mulighed for vælge den ønskede komforttemperatur.

EASY ROOF Boost’R

BOOST
dit fotovoltaiske

Ydelser i alt slags vejr :

SOLSKIN
Udendørs
temperatur

OVERSKYET

MEGET OVERSKYET

11°C

8.4°C

8°C

6.6°C

48.8°C

32.2°C

25.3°C

17.6°C

Boost’R effekten :

udbytte

Temperatur

Vidste du det ?

Udendørs temperatur
Fotovoltaisk panel

Driverpanel, værdier fra 12/03/215 kl. 10:30, på en solskinsdag

Ventilationen, der styres
elektronisk af installationen
koblet til genvinding af
varm luft under modulerne,
afkøler de fotovoltaiske paneler for at sikre det bedste
energiudbytte.

KOMPATIBILITET

EN HØJTYDENDE
OPVARMNING
PÅ ALLE
ÅRSTIDER

Temperaturen ved
udgangen af Boost’R

DISET

UDNYT SOLENS
GRATIS ENERGI
TIL AT
OPVARME
DIN BOLIG

EASY ROOF
ÉVOLUTION

IRFTS
SHADOW
SOLAR

1 - Tegn dit EASY ROOF EVOLUTION-tag
i forhold til styrken, der skal installeres, den
disponible tagoverflade eller evt. forhindringer på taget (skorsten, antenne,
tagkant).
2 - Fordel modulerne, og dit VELUX®

SAMMENSÆT
SELV DIT
MULTIENERGITAG

tagvindue efter ønske.

3 - Udnyt den skabte grønne energi.
- Producer elektricitet
med dine fotovoltaiske moduler
- Opvarm boligen
med EASY ROOF Boost’R
- Producer varmt brugsvand
med Therm’O
- Oplys boligens rum med
EASY ROOF Solution for VELUX®

IRFTS
26, rue du 35ème Régiment d’Aviation
69500 BRON (FRANCE)
Tél. : + 33 (0)4 78 38 83 10
Mail : info@irfts.com
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Hensigten med vores selskab er af finde nye løsninger til
demokratisering af solenergiteknologier (fotovoltaiske,
termiske og aerotermiske løsninger) ved at opfinde og
fremstille nye fotovoltaiske systemer.

www.irfts.com

Din nærmeste partner :

