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Kompletny Dach Energetyczny
w przemyśle i logistyce
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Dach przemysłowy,
który przynosi oszczędności
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Rynek fotowoltaiki w Polsce notuje 200% wzrost rok do roku. Niestety, większość
inwestorów nie ma świadomości, że ich dach nie jest gotowy na taką instalację.
Powszechnie stosowany system balastowy grozi przeciążeniem, uszkodzeniem,
a nawet zawaleniem dachu.
W odpowiedzi na to wyzwanie Grupa Selena – działająca na rynku od 1992 roku - powołała spółkę
Selena ESG, która specjalizuje się w systemowych rozwiązaniach przemysłowych dla dachów pod
nazwą: Kompletny Dach Energetyczny.

Dlaczego warto wybrać firmę, która całościowo zajmie się Twoim dachem?
Szacuje się, że 80% obiektów w Europie nie nadaje się do bezpiecznego montażu instalacji fotowoltaicznej
na dachu. Najczęściej stosowany system balastowy może stwarzać poważne zagrożenie dla ludzi
i konstrukcji budynku. Wybierając doświadczonego partnera zyskujesz pewność i do 15 lat gwarancji,
że dach będzie szczelny, a instalacja fotowoltaiczna prawidłowo zamontowana. Opracowaliśmy
technologię montażu paneli na dachach, których nie można obciążać.

Jak pracujemy?
Przed montażem instalacji fotowoltaicznej, dział techniczny Seleny ESG przeprowadza dokładny
audyt konstrukcyjny, hydroizolacyjny oraz energetyczny. Planujemy działania, mające na celu
przywrócenie właściwości hydroizolacyjnych oraz wszystkie prace niezbędne dla poprawnej instalacji.
Zapewniamy również usługi serwisowe, aby instalacja i dach pozostały w jak najlepszym stanie przez
długie lata.
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Wybrane zrealizowane projekty
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Lotnisko Międzynarodowe
Salgado Filho Fraport, Porto Alegre

Biurowiec ProConcept
Wrocław

18 800 m²

50 kWp
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Dach przemysłowy, który
przynosi oszczędności dla firmy
i korzyści dla środowiska
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Jako przedsiębiorca możesz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla,
a do tego znacząco obniżyć koszty utrzymania obiektów firmy.
Jak to zrobić?
Skorzystaj z usługi Kompletny Dach Energetyczny, czyli najbardziej kompleksowego
rozwiązania dla dachów przemysłowych na rynku:
•

wyprodukuj własną energię elektryczną dzięki panelom fotowoltaicznym

•
•
•

zadbaj o szczelną hydroizolację dachu
obniż temperaturę wewnątrz budynku
zaoszczędź na klimatyzacji

Selena ESG zadba o bezpieczny, ekonomiczny i ekologiczny
dach w Twojej firmie - z gwarancją do 15 lat.
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Co wchodzi w skład usługi
Kompletny Dach Energetyczny?

Analiza konstrukcji i dokładna ocena stanu technicznego dachu
Audyt hydroizolacyjny dachu
Dopasowany do profilu dachu projekt instalacji hydroizolacji,
zabezpieczeń i systemu fotowoltaicznego
Aplikacja właściwego systemu hydroizolacji
Montaż systemu asekuracji i komunikacji na dachu
Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem do sieci
Opieka serwisowa i pogwarancyjna
Gwarancja do 15 lat
Pomoc w uzyskaniu finansowania i dofinansowania

www.selenaesg.pl

Poznaj rozwiązania stosowane w usłudze
Kompletny Dach Energetyczny
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Przygotowanie dachu do instalacji fotowoltaicznej
Montaż paneli fotowoltaicznych zawsze poprzedza odpowiednie przygotowanie dachu.
Tylko tak możemy uzyskać pewność, że instalacja będzie bezpieczna i posłuży wiele lat.

Przygotowanie dachu odbywa się w 4 krokach:

1

Audyt konstrukcyjny dachu
Uprawniony specjalista sprawdza
stan utrzymania konstrukcji oraz jej
parametry wytrzymałościowe.

2

3

Audyt hydroizolacyjny

Projekt instalacji

Oceniamy stopień zużycia powłoki
hydroizolacyjnej, stan wpustów rynien
oraz czy nie ma uszkodzeń.

Na podstawie przeprowadzonych
audytów projektujemy instalację
fotowoltaiczną, która będzie
bezpieczna dla budynku i da
maksymalne możliwe obniżenie
rachunków za energię.
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Remont hydroizolacyjny
powierzchni dachu
Gdy jest to niezbędne
przeprowadzamy remont dachu,
np. z wykorzystaniem innowacyjnej
powłoki COOL-R® lub instalując
tzw. zielony dach.
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COOL-R®
– szczelny dach, który chłodzi
COOL-R® to płynna powłoka hydroizolacyjna, która skutecznie oddaje
akumulowane ciepło oraz odbija promieniowanie słoneczne.

Efekt?
•
•
•
•

redukcja rocznych kosztów systemu klimatyzacji nawet o 25%
obniżona temperatura wewnątrz budynku nawet o 10⁰C
wydłużona żywotność dachu nawet o 25 lat (ETAG 005)
do 90% zwiększona efektywność agregatów chłodniczych
zlokalizowanych na dachu
• dodatkowa punktacja, dzięki zielonym kartom LEED i BREEAM
• uszczelnienie dachu
• świadectwo deklaracji środowiskowej II i III typu (EPD)

CZY WIESZ, ŻE..

www.COOL-R.pl

Urządzenia chłodzące pomieszczenia są zazwyczaj
umieszczane na dachach. Ich wydajność jest uzależniona
od temperatury powierzchni dachu w miejscu lokalizacji
urządzenia. Kiedy temperatura dachu wzrasta o 1 stopień
powyżej 35°C, efektywność pracy jednostki klimatyzacyjnej
spada o 5%. Dachy metalowe rozgrzewają się nawet
do 80°C. Zakładając, że urządzenie pracuje 1000 godzin
rocznie, wydajność chłodzenia na dachach metalowych
wynosi poniżej 50% przez większość roku. COOL-R® obniża
temperaturę dachu nawet o 70%, co podnosi roczną
wydajność chłodzenia do nawet 90%.
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DACH ZIELONY
– nie tylko dla dobrego klimatu
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Dach Zielony ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, dzięki czemu latem wnętrze
budynku mniej się nagrzewa, a zimą dłużej oddaje ciepło. Ponadto, dzięki wysokiej
izolacyjności akustycznej, zielony dach zmniejsza poziom hałasu w budynku.

Dlaczego warto zbudować zielony dach?
• Przedłuża żywotność hydroizolacji dzięki warstwie ochronnej z substratu,
włóknin i roślinności, szczególnie w systemach odwróconych.
• Dach może być regularnie użytkowany, bez obawy o zniszczenie hydroizolacji.
• Stanowi naturalną warstwę wyciszającą, poprawiającą warunki akustyczne
budynku.
• Zwiększa izolacyjność i bilans energetyczny przegrody dachowej zarówno
w lecie, jak i zimie.
• Gromadzi wody opadowe (50-80%), zmniejszając tak zwany
„podatek od deszczu”.
• Poprawia mikro- i makroklimat zwiększając produkcję tlenu, gromadząc wodę
oraz eliminując CO2 i inne zanieczyszczenia.

CZY WIESZ, ŻE..
Dach Zielony stanowi dodatkową powierzchnię użytkową
i rekreacyjną budynku. 50% powierzchni zielonego dachu
liczy się do powierzchni biologicznie czynnej.
Ma to szczególne znaczenie w miejscach o zwartej
zabudowie, np. w centrach miast.
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PANELE FOTOWOLTAICZNE
– czysta energia
Czysta energia
Energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa słoneczne jest czysta, cicha i estetyczna.
Nie uwalnia do środowiska szkodliwych substancji, nie wyczerpuje zasobów naturalnych
i nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt.

Lokalnie dostępny zasób odnawialny
Energia słoneczna jest lokalnie dostępnym zasobem odnawialnym. Nie trzeba jej
sprowadzać z innych regionów kraju lub świata. Redukuje negatywny wpływ na
środowisko związany z transportem, a także zmniejsza zależność od pochodzącej
z importu ropy naftowej.

Elastyczność
Ogromną zaletą systemu fotowoltaicznego jest możliwość zbudowania go w dowolnym
rozmiarze, w oparciu o konkretne zapotrzebowanie na energię. Co więcej, system można
powiększyć przez dodawanie kolejnych modułów, przenieść go w inne miejsce, a nawet
opracować system mobilny, przydatny chociażby dla rolników.

Recykling
Obecna technologia recyklingu pozwala nam prawie całkowicie (bo aż w 99%)
odzyskać surowce, w tym gotowe do pieca szkło, krzem, miedź i aluminium. Umożliwia
zastosowanie separacji mechanicznej bez użycia ciepła lub chemikaliów, co pozwala
na przeprowadzenie procesu bez angażowania jakichkolwiek substancji chemicznych.
Nie produkujemy dodatkowych odpadów, a sam proces nie generuje pyłu ani innych
wyziewów do atmosfery.

www.selenaesg.pl

CZY WIESZ, ŻE..
Energia pozyskiwana z ogniw słonecznych powstała
pierwotnie do użytku w kosmosie, gdzie naprawy są
niezwykle kosztowne lub wręcz niemożliwe. Obecnie
ten sposób pozyskiwania energii jest coraz bardziej
popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych domów,
jak i przedsiębiorców.

www.selenaesg.pl
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BEZPIECZNY MONTAŻ PANELI
– bez obciążenia dachu
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Dach od dawna przestał pełnić tylko swoją podstawową funkcję – ochrony przed
opadami. Dzisiaj jest to miejsce instalacji wielu urządzeń, dlatego utrzymanie ich
oraz dachu w należytym stanie to kluczowa kwestia w funkcjonowaniu obiektów.
Nie inaczej wygląda sytuacja z instalacjami fotowoltaicznymi. Zamontowane
na zbyt ciężkich konstrukcjach, bez uwzględnienia nośności dachu, stanowią
śmiertelne zagrożenie. Warto wiedzieć, że na 80% budynków w Europie nie można
stosować konstrukcji balastowych, co gorsza, ich zarządcy zupełnie nie zdają sobie
z tego sprawy!

Jednym z elementów usługi Kompletny Dach Energetyczny
jest opracowany przez nas sposób montażu paneli
na dachach, których nie można obciążać.
Co to oznacza w praktyce?
• brak ingerencji w oryginalne pokrycie dachu
• możliwość zastosowania na wielu rodzajach pokryć
(papowych, syntetycznych, metalowych)
• gwarancja bezpieczeństwa użytkowników oraz właścicieli obiektów

CZY WIESZ, ŻE..

• brak dodatkowych dociążeń

Selena ESG ma technologię niebalastowego,
bezpiecznego montażu paneli fotowoltaicznych?

• zgodność z normami unijnymi

www.selenaesg.pl
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SERWIS – zaopiekujemy się
Twoim dachem przez 15 lat (i dłużej)
Dzięki współpracy z Seleną ESG możesz liczyć na pełną usługę serwisu technicznego
Twojego dachu. Selena ESG będzie regularnie przeprowadzała pełną kontrolę stanu
technicznego pokrycia, jak i prawidłowej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Pomożemy Ci w uzyskaniu
finansowania
Możesz używać wygodnych i różnorodnych modeli finansowania swojej inwestycji.
Finansowanie własne – ze środków inwestycyjnych (CapEx).
Leasing lub kredyt – finansowanie przez instytucję finansową, z którą pracujesz
lub korzystną współpracę z partnerem finansowym Grupy Selena.
Leasing finansowy – finansowanie inwestycji na okres dłuższy niż oferują banki.
Proponujemy kompleksową usługę i pełny outsourcing - wszystko w jednym miejscu
dla Twojej wygody.
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Najczęściej zadawane pytania
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Ile kosztuje energia słoneczna?
Energia słoneczna w obecnych warunkach konkurencji kosztowej produkcji oraz taksonomii
UE jest już porównywalna cenowo z innymi źródłami energii. Na szczęście wydajność
konwersji sprzętu wciąż rośnie, a koszty produkcji nadal spadają. Przy obecnych wzrostach
cen fotowoltaika staje się coraz bardziej konkurencyjna pod względem kosztów w stosunku
do paliw konwencjonalnych.

Czy inwestycja w panele fotowoltaiczne szybko się zwróci?
Szacujemy zwrot z inwestycji po około 6-7 latach i dajemy gwarancję do 15 lat. Mamy
świadomość, że niektórzy będą Ci obiecywać szybszy zwrot z inwestycji. Upewnij się jednak,
ile wynosi długość gwarancji, jakie materiały zostaną użyte oraz czy proponowana konstrukcja
będzie bezpieczna dla Twojego dachu i mienia. Coraz częściej słyszymy o pożarach instalacji
fotowoltaicznych. Przyczyną są stosowane niskiej jakości materiały i brak dokładnego audytu
dachu. Wybór najtańszego rozwiązania daje pozorne oszczędności,a w dłuższej perspektywie
może przynieść ogromne straty.

Jak poradzić sobie z problemem stabilności produkcji energii
w przypadku instalacji fotowoltaicznej?
Produkcja energii przez panele fotowoltaiczne zależy od słońca. Obiekty słoneczne mogą
przez pewien czas w ogóle nie produkować energii, co może skutkować niedoborami
w regionach czy miejscach opierających się głównie na panelach fotowoltaicznych. Problem
ten da się łatwo rozwiązać stosując banki energii.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ?
Chętnie odpowiemy na wszystkie wątpliwości
i dobierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

www.selenaesg.pl
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Skontaktuj się z nami!
Selena ESG Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel.: +48 71 78 38 207
office.esg@selena.com, www.selenaesg.pl

Zapraszamy do współpracy partnerów: wykonawców, projektantów i ekspertów branży.
Zgłoś się na adres: partner.esg@selena.com

39929V01

Selena ESG jest częścią Grupy Selena, która jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej
ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 36 spółek w 18 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce,
Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. W lutym 2021 r. Grupa Selena dołączyła do prestiżowego Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

