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INSTRUKCJA BEZINWAZYJNEGO SYSTEMU 
MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

 

INTELIGENTNA KONSTRUKCJA BALASTOWA 
Dostosowująca się kątem nachylenia do każdego kąta nachylenia podłoża. 

OPIS OGÓLNY 

Konstrukcja balastowa dla paneli fotowoltaicznych przeznaczona do montażu na dachach płaskich.  

Kąt nachylenia paneli 10 °/15°/20°/25°/30° 

1. Wyprodukowany w Polsce 
2. Łatwy i szybki w montażu 
3. Składający się z jednego powtarzającego się modułu 
4. Odporny na korozję elementy z aluminium i stali nierdzewnej 
5. Bezinwazyjny montaż 
6. 10 lat gwarancji 

 
Materiał systemu aluminium i stal nierdzewna 
Kąt nachylenia konstrukcji 10°, 15 °, 20°, 25°, 30° 
Orientacja paneli fotowoltaicznych  pozioma 
Szyna montażowa  40x40mm (nie jest wymagana) 
 

ELEMENTY SYSTEMU 

1. konstrukcja  
2. klemy końcowe 
3. klemy środkowe 
4. śruby  imbusowe 
5. nakrętki samo kontrujące 
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WIZUALIZACJE  

 
Wizualizacja dla kąta nachylenia 10° 

 
Wizualizacja dla kąta nachylenia 15° 

 
Wizualizacja dla kąta nachylenia 20° 

 

 
Wizualizacja dla kąta nachylenia 25° 

 

 
Wizualizacja dla kąta nachylenia 30°  
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OPIS DZIAŁANIA: 

Bezinwazyjna, uniwersalna konstrukcja balastowa, pozwala zachować gwarancję na 
szczelność dachu, po rozłączeniu zasilania, odpięciu paneli pozwala na szybką naprawę dachu 
(rozwiązuje problem słabej kondycji podłoża), a dzięki szerokiej gamie kąta nachylenia konstrukcji 10-
30° , umożliwia osiągnięcie docelowego nachylenia paneli uwzględniając nachylenie podłoża.  
Nie wymaga zastosowania profili, ponieważ panel montujemy bezpośrednio do konstrukcji za 
pomocą standardowych klem, na śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Pod konstrukcję kładziemy 
podkładkę z papy lub 5 mm EPDM. Do montażu panelu w układzie horyzontalnym (poziomo), 
mocowanie na 4 klemy w przedziale od 208 do 416 mm od narożnika. Montaż zacisków w tej strefie 
umożliwia obciążenie panela PV do 5400Pa (550 kg/m²).  Przeznaczone do paneli o wymiarach od 990 
do 1150 mm szerokość, od 1665 do 2100 mm długość, grubość ramy 35-40 mm (przy zamówieniu  
należy określić). Konstrukcję należy dociążyć np. bloczkiem betonowym np. 38x24x12 (25 kg) lub 
płytą betonową 50x40x6 (27,3 kg) po 2 szt. na panel.  
Dopuszczalne pochylenie dachu - 5°, obciążenie śniegiem - 1,6 kN/m2, odstęp od krawędzi dachu do 
celów serwisowych wskazane 1m, strefy obciążenia śniegiem  1-4, strefy obciążenia wiatrem 1-2, 
montaż na budynkach do 25 m wysokości. Na tylną część konstrukcji dokręcić wiatrownice (brak w 
zestawie). 
 
Zestaw przygotowany jest dla 8 szt. paneli w rzędzie i zawiera: 

1. 9 szt.- elementów konstrukcji balastowej 
2. 4 szt. - klemy końcowe 
3. 14 szt. - klemy środkowe 
4. 18 szt. - śruba imbusowa M8x35 
5. 18 szt.  - nakrętka samo kontrująca  

MATERIAŁ KONSTRUKCJI 

EN AW-6060  (AlMgSi) jest stopem o średniej wytrzymałości obrabialnym cieplnie o wytrzymałości 
nieco niższej niż 6005A. Ma bardzo dobrą odporność na korozję i bardzo dobrą spawalność, a także 
dobrą plastyczność na zimno, zwłaszcza podczas odpuszczania T4. Powszechnie stosowany jest stop o 
bardzo złożonych przekrojach i ma bardzo dobrą reakcję anodowania.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI: 

1. Montaż rozpoczynamy od wytyczenia linii montażu paneli oraz odstępu pomiędzy 
wierszami  paneli, tak aby panele nie zacieniały się, możemy rozciągnąć linkę przytwierdzając 
ją do bloczków. 

2. Rozstawiamy konstrukcję i skręcamy pierwszy panel wzdłuż wytyczonej linii, dociążamy 
konstrukcję bloczkami. Odległość między rzędami uzależnić od faktycznego kąta nachylenia 
(uwzględniając również nachylenie podłoża). Kąt nachylenia konstrukcji dostosować do 
istniejącego kąta nachylenia podłoża. 

3. Dokładamy kolejny panel, podpieramy go konstrukcją i skręcamy śrubami imbusowymi klemy 
środkowe, łącząc z poprzednim panelem w linii prostej. 
 

Odpowiedzialność za poprawność montażu spoczywa po stronie instalatorów.  
W przypadku słabej konstrukcji dachu należy zlecić konstruktorowi wykonanie obliczeń, 
uwzględniając system konstrukcji, jego wagę wraz z balastem i panelami. 
 

Krok 1: 

 

 

Krok 2: 
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Krok 3 
 

 

 

Na tylną powierzchnię konstrukcji dokręcić wiatrownice.
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KARTA PRODUKTU 
DLA NACHYLENIA 10° 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN AW-6060, AlMgSi należy do serii 6000 – stopy z magnezem i krzemem. Są samoutwardzalne. Cechami charakterystycznymi jest ich doskonała zdolność 
formowania, spawalność, odporność na korozję, skrawalność mechaniczna przy właściwościach o średniej wytrzymałości. 

Materiał systemu EN AW-6060 T64 

Rodzaj dachu  płaski 

Kąt nachylania ekierki 10°, 15 °, 20°, 25°, 30° 

Orientacja modułu  pozioma 


