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Energiją generuojantis stiklas &  
Architektūriniai energijos sprendimai 
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 ViaSolis GmbH, atsakinga už tarptautinę įmonės plėtrą - įkurta 2013 
 ViaSolis UAB, Lietuva, gamyba - įkurta 2009 

 
Inovatyvios statybinės medžiagos – energiją generuojančio stiklo - gamintojas ir 
architektūrinių energijos sprendimų tiekėjas 

Via Solis vizija – atsinaujinančius energijos šaltinius paversti kiekvieno žmogaus kasdieninio 
gyvenimo dalimi, pateikiant sprendimus, suteikiančius klientams  papildomos pridėtinės 
vertės. 

 
psl. 2 

ĮMONĖS APŽVALGA 



Saulės technologijų komponentų gamyba 
 Gamyklos panaudojimas veiklos procesų optimizavimui  
 ir klientų apmokymams 
 Kokybės valdymo sistemos 
 (procedūrų, dokumentacijos, kt.)  
 R&D plėtra įmonės viduje 

Išsamios žinios apie saulės energijos rinką 
 Technologinių tendencijų išmanymas 
 Pasauliniu mastu mezgami ir palaikomi ryšiai su  
        tiekėjais, mokslininkais ir kitais rinkos dalyviais 

Aukštas techninių sprendimų pajėgumas 
 Pastato & Patalpų dizainas 
 Technologinių sistemų & įrangos dizainas 

Stiprūs projektų rengimo ir įgyvendinimo įgūdžiai   
 Preciziškas išlaidų ir laiko planavimas 
 Kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai 

Specialistai iš viso pasaulio  
 Platus darbuotojų įgūdžių ir patirties spektras 
 Darnus komandinis darbas 
 Išvystytas tarptautinių tiekėjų tinklas 
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KERTINĖS KOMPETENCIJOS 



psl. 4 

GEROSIOS PRAKTIKOS PRITAIKYMAS 

ViaSolis gamybos technologija remiasi geriausiais fotoelektros, stiklo ir stiklo paketų industrijų 
pasiekimais bei ilgamete automobilių stiklo pramonės patirtimi. Nuosava laboratorija bei mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros skyrius bei glaudus bendradarbiavimas su patyrusiais statybos ir 
inžinerijos sričių specialistais, suteikia galimybes įmonei pateikti visą apimantį projekto sprendimą. 

Saulės moduliai ir fotovoltinis stiklas gaminami Vilniuje, vienoje moderniausių saulės modulių 
gamyklų Europoje, naudojant pažangiausią įrangą: 

 tai pirma fotovoltinių modulių gamykla Europoje nuo 2008 metų; 

 kurios metiniai pajėgumai 2016 metais turėtų pakilti nuo 40 MW iki 100 MW 



ENERGIJĄ GENERUOJANČIO STIKLO GAMYBA 

psl. 5 

Daugumai gamintojų vis dar koncentruojantis standartinių modulių gamyboje, ViaSolis savo 
gamybinius pajėgumus sutelkia į energiją generuojantį stiklą 

Tai nestandartinis produktas, apjungiantis platų spalvų, dydžių, formų pasirinkimą, skirtas 
individualiems projektams ir į pastatus integruotiems saulės jėgainių sprendimams, patenkinantis 
net ambicingiausius architektų poreikius. 

 



Energiją generuojantis stiklas gaminamas pagal individualius klientų 
poreikius pasirenkant stiklo: 

 spalvą ir dydį,  
 norimą formą,  
 šviesos pralaidumo lygį, 
 izoliacines savybes 
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NERIBOTOS DIZAINO GALIMYBĖS 



ViaSolis produktų spektras neapsiriboja tik 
energiją generuojančiu stiklu. Įmonė savo 
vartotojams siūlo ir energiją generuojančio 
stogo sprendimą.  
 
Sprendimą sudaro saulės moduliai ir modulių  
montavimo sistema. Sistema pritaikyta tiek 
visiškai, tiek dalinei modulių integracijai į 
stogą, derinant kartu su kitais stogo 
elementais (pvz. stoglangiais, kaminu, saulės 
kolektoriais ir t.t.)  
 
Šio sprendimo privalumai: 
 

 Estetiškai patrauklus vaizdas 
 Pritaikomumas renovacijai 
 Nereikalaujanti daug dėmesio ir laiko 
sistemos  priežiūra 
 Greitas ir paprastas montavimas  

psl. 7 

ENERGIJĄ GENERUOJANTIS 
STOGAS 



 
ViaSolis taip pat gamina stiklas/stiklas 
saulės modulius.  
 
Šie pasižymi aukšto efektyvumo, 
puikaus ilgaamžiškumos ir inovatyvaus 
dizaino savybėmis. 
 
ViaSolis moduliai puikiai tinka tiek 
standartinėse stogų, tiek ant žemės 
sumontuotose saulės jėgainėse.  
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STANDARTINIAI SAULĖS 
MODULIAI 
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INOVATYVŪS SPRENDIMAI GAMYBOJE 

Nuolat tobulėjanti gamybos technologija ir produktų kokybė skatina vartotojus reikalauti 
geriausio. Norėdama patenkinti rinkos poreikius ir pasiūlyti aukščiausios klasės produktus, 
įmonė gamyboje naudoja inovatyvius sprendimus, apimančius:  

 
 saulės elementų laminavimą tarp dviejų stiklo lakštų;  
kraštų sandarinimo technologiją 

 
 
 



ViaSolis stiklas/stiklas moduliai ir energiją generuojantis stiklas gaminami laminuojant saulės 
elementus tarp dviejų stiklo lakštų, stiklą ir elementus sutvirtinant elastinga polivinilbutiralio (PVB) 
plėvele:  

  taip užtikrinant modulių mechaninį stiprumą - iš viršaus ir apačios modulį dengiantis 
vienodo storio stiklo leidžia nesunkiai atlaikyti išorės jėgas (sniegą, vėją); 
 tos pačios struktūros medžiagos panaudojimas užtikrina vienodą laminavimo medžiagų 
šiluminį plėtimąsi ir saulės elementų apsaugą nuo trūkio;  
 stiklas/stiklas modulis pasižymi  geresnėmis modulio aušinimo savybėmis. Temperatūrai 
sumažėjus 1 C°, modulio efektyvumas išauga 0.42%  
 todėl produktas yra pritaikytas atlaikyti žymius temperatūros svyravimus naktį–dieną, 
didesnę oro drėgmę. 

 
 

 

 

STIKLO/STIKLO TECHNOLOGIJOS PRIVALUMAI 
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Saulės modulių patvarumo testai 
atskleidė, kad didėjanti drėgmė 
neigiamai veikia modulių efektyvumą. 
 
Siekiant išvengti šios problemos, ViaSolis 
gamyboje naudoja inovatyvią „krašto 
sandarinimo“ technologiją.  
 
Šios technologijos esmė - modulio 
perimetro 100-centinis padengimas 
butilu:  

 apsaugančiu nuo drėgmės 
įsiskverbimo  
 ir užtikrinančiu modulio veikimą 
dešimtmečius 
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KRAŠTŲ SANDARINIMO 
TECHNOLOGIJOS PRIVALUMAI 



 


