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Energitak.  Sunnytek försöker skapa ett 
annat namn på framtidens tak som då skall 
vara ett bra tak men även ge energi i 
många år utan problem. Det skall vara 
snyggt och lätt installerat på ett nytt hus 
eller vid uppgradering av ett äldre hus. Det 
skall givetvis också ha en vettig prislapp på 
helheten och hålla i många år.
Historiskt så har ett tak varit ett tak och 
solpaneler en extra sak som kallas 
solpaneler. Integreringen har oftast varit 
tämligen enkel och i många fall inte direkt snygg att titta på.                                       
Sunnytek Solar har nu tagit ett helhetsgrepp på denna helhet med det 

nya energitaket som finns i flera 
modeller samt som energivägg om 
detta är att föredra. Detta är ett 
Svensk utvecklat taksystem.
Inget tak är det andra helt likt så vi 
har gjort detta som olika Legobitar 
som passas ihop för att passa det 
specifika hus och de behov som 
avses. Bitarna passar alla former av 
tak och vi har till och med trekantiga 
solpaneler för de tak som behöver 
denna lösning.

Energitakets uppbyggnad Energi taket kan monteras vid 
nybyggnation eller vid uppgradering av äldre tak. Montagelösningen 
påverkas av detta och vid nybygge är det enklast att göra rätt från början. Vid äldre tak så kan det se ut på 
olika sätt så vi har olika lösningar beroende på det gamla taket. Enklaste basmontaget fungerar på en 
enklare modell av ett papptak. Byter man ut ett äldre tegel tak så är det lätt att lägga på ett lager standard 
enklare typ takpapp så det blir ett rent plant underlag. Har man plåttak har vi olika lösningar beroende på 
vilken sorts plåttak man har men lösningar finns alltid.
Montage av energitak.   Grundtanken är att vid har vertikala lister som är tillverkade i trä eller aluminium 
profil. Dessa lister är fastsatta i underlaget med skruv och asfalt klister. Detta liknar vanlig läkt vid ett 
tegeltak men vi har helst tryckimpregnerat träden om det inte läcker in under själva taket. Tätheten på taket 
är ungefär lika som ett tegeltak.

Solpanelens montage.     Denna ligget ovanpå listerna så långsidan stöds av hela solpanelens längd på 
långsidan . Detta ger mycket bra stabilitet och klarar mycket snölast då det ej är punktbelastning.  Mellan 
panelraderna finns en glipa på ca 20 mm som är öppen 
ned till listen. I denna glipa / spår sitter en aluminium 
profil i svart eloxerad aluminium som täcker hela glipan. 
Den har spår på undersidan där det sitter 2 st EPDM 
gummilister som tätar mot vatten och damm. 
Aluminiumprofilen är skruvan var 500 mm med skruvar 
med EPDM packning som pressar listen och dess tätning 
mot solpanelens ovansida. Ovansidan är normalt en 
aluminiumprofil i panelens ram eller glas på en ramlös 
solpanels modul. Detta ger ett tätt montage och profilens 
kupning gör att vattnet rinner av ned på panelen.
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De horisontala skarvarna mellan panelerna tätas med en EPDM list och en sträng med butyl gummi så 
vatten ej tränger in. Panelernas längd varierar med temperaturen så denna skarvtyp kan kompensera för 
dessa variationer.

Under solpanelen blir det en spalt som är ca 50 mm hög. Längst ned har vid luftinsläpp och högst upp har 
vi ett luftutsläpp vid nocken där varm luft kan läcka ut. Denna varma luft släpps direkt ut eller används som 
energi i ett separat värmeväxlar system för användning i huset för t.ex värmepumpen eller en 
ackumulatortank.

Finess med lösningen.     Alla solcellspaneler utan undantag kan monteras på detta sätt och ger då ett tätt 
montage av taket. Detta blir även en integrerad låg lösning som smälter in i husets design på ett snyggt 

sätt. Vi kan då använda de billigaste panelerna om 
kostnaden är mest viktig. Vi kan ha helsvarta paneler 
för en snygg svart design. Vi har även färgade 
paneler i terrakotta och andra djärvare färger.
Solpaneler har glasyta på fronten och glas håller 
länge. Vi har solpaneler med 30 års garanti och 
normalt sett skall panelerna hålla klart längre än så. 
De är med andra ord minst lika hållbara som de 
flesta tegeltak och de producerar då el för huset 
undre hela tiden.
Inns det skärningar och rännilar har vi trekantiga 
paneler som kan matcha folken så panelerna täcker 
en helhet utan en massa öppna områden.

Prisnivån.   Detta montage 
när enkelt och snabbt och 
normalt sett billigare än alla 
andra lösningar. Montaget ger 
snabbt. Panelerna har en den 
normala punktbelastningen 
där fästena sitter och detta 
slipper vi då hela kanten 
stöder mot taket. Sprickor i 
glaset och även brytning har 
mellan fäste och underlaget 
blir klart mindre så problemen 
bör minska.

Passande solpaneler för energitak.

* Mono och Multi kristallina solpaneler
* Tunnfilms paneler  CIGS och A-silicon
* Paneler med och utan ram
* Färgade paneler
* Stora och små paneler men även shingel 

paneler och soltegel av olika slag.
* Halvgenomskinliga solcells paneler
* Sunnytek isolerglas kassetter med 

solpaneler
* Solpaneler med inbyggda Tigo 

optimerare i kopplingsboxen
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Semi-transparrenta solpaneler ger ett tak som släpper igenom 
ljus vilket passar på t.ex uteplatser, terasser, garage tak, orangerier 
och inneträdgårdar. Dessa har mellan 10% och 60 % transmission 
och finns med mono-kristallina celler eller som tunnfilm i olika 
färger. 
Isolerglaskassetter,  Nu har vi även levererat de första isolerglas 
kassetterna med solpaneler och semi transparent funktion. Dessa 
har 2 glas design med Argongas fyllning. De isolerar och ger då 
mindre kondens på in sidan och passar bra i vinterbonade 
utrymmen. Dessa tillverkas för Sunnytek i en fabrik i Småland så 
detta är en halvsvensk lösning utvecklad av Sunnytek Solar.

Bifaciala energitak använder även ljuset på panelernas baksida 
för att producera el. De använder speciella monokristallina solceller 
för detta ändamål. Är det ljust på takets in sida bidrar dessa med en 
hel del extra elektricitet,

Energi / Solväggar.   Solpaneler passar mycket bra på väggar där 
de i söderläge ger absolut mest med el på vintern. De blir ej snö 
eller frost belagda och de håller mycket längre än färg. Med vårt 
smarta montage ökar de även isolationen i huset och de kan 
användas för att samtidigt generera varm luft för t.ex försiktig 
upphettning av sommarhus och förråd med mera. Sunnytek har 
unika smarta lösningar för väggmontage som beskrivs i ett annat 
datablad. 
Vi har olika lösningar för något som kan kallas mikrosystem där 
man har flera små system utspridda över fastigheten.
Montagelösningar Vi har montagelösningar för Energitak och 
energiväggar. Kontakta oss för en 
närmare diskussion då detta alltid 
kräver en liten förstudie. Dessa kan 
kombineras med integrerat 
montage och extra isolering av 
huset.

Energilager och elbils-laddare.
Vi har kompletta lösningar för alla 
dessa ändamål.Detta inkluderar 
sladdlösa elbilsladdare och 
energilager med 30 års livslängd.
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Några typiska bilder på energitak och mikrosystem.
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