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Dach skośny – dachówka ceramiczna

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące montażu konstrukcji montażowej 
dla 4 modułów ułożonych w pionie.

Materiał wykonania:
- Stal nierdzewna A2
- Aluminium 6060 T66

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i stosować zgodnie z przeznaczeniem.



Wskazówki dotyczące montażu

Kontrola i konserwacja

Podczas prac montażowych należy zapewnić, aby system fotowoltaiczny był stoso-
wany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania 
elementów konstrukcji, a w tym łączenie z elementami nie pochodzącymi od 
IVENDO Solar, modyfikacja konstrukcji poprzez spawanie, skracanie, wydłużanie, 
rozwiercanie itp., zwiększanie obciążenia systemów powodują utratę uprawnień 
gwarancyjnych i mogą mieć bezpośredni wpływ na żywotność systemów oraz ich 
bezpieczne użytkowanie.

Należy przeprowadzać systematyczną kontrolę stanu technicznego oraz konserwacji 
konstrukcji montażowej co najmniej raz na pół roku w szczególności zwrócić uwagę 
na:
- połączenia śrubowe
- sprawdzenie stanu i połączeń przewodów elektrycznych
- wizualny stan modułów PV (zabrudzenia, mechaniczne uszkodzenia)
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Niezbędne narzędzia:

- Klucz imbusowy  - rozmiar 5
- Klucze płasko-oczkowe - rozmiar 

13, 15 i 17 mm
- Wkrętarka z regulacją obrotów
- Końcówki / bity wkrętakowe 

krzyżowe PZ 

Moment siły dokręcania:

- Klemy środkowe i końcowe dokręcać
z siłą 8,5 Nm

- Śruby i nakrętki M8 dokręcać
z siłą 18 Nm

- Śruby i nakrętki M10 dokręcać
z siłą 36 Nm

- Wkręty do drewna dokręcać na
wolnych obrotach

Ilość osób do montażu:

- Minimum 2 osoby

Czas montażu:

- Ok. 2 godzin



Szyna montażowa 40 x 40 ECO 2,07 m 
Ilość: 4

Zestawienie elementów na 4 moduły
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Uchwyt dachowy 2x regulowany 
Ilość: 10

Wkręt TCS z nacięciem M8 x 80 
Ilość: 30

Łącznik szyny 40 x 40
Ilość: 2 

Śruba sześciokątna DIN933 M10 x 25 
Ilość: 14

Nakrętka kołnierzowa DIN6923 M10 
Ilość: 14

Klema środkowa 50 mm
Ilość: 6 

Klema końcowa
Ilość: 4 

Śruba imbusowa M8
Ilość: 10 

Wpust przesuwny Nutenstein M8
Ilość: 10 

Zaślepka szyny 40 x 40
Ilość: 4



Rys. 1 Plan rozmieszczenia modułów

Rys. 2 Rozmieszczenie szyn montażowych wraz z uchwytem regulowanym. Maksymalna długość szyny

za mocowanie bez podparcia < 250mm

Montaż zestawu
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Przed przystąpieniem do montazu należy określić plan rozmieszczenia modułów na 
połaci dachu (Rys. 1). Jest to podstawa do  rozmieszczenia szyn montażowych wraz 
ze wszelkimi akcesoriami (Rys. 2).

Na połaci dachowej należy zlokalizować krokwie, do której zostanie zamocowana 
konstrukcja wsporcza modułów fotowoltaicznych.
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Rys. 3 Mocowanie uchwytu z wkrętami
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W wyznaczonych miejscach zamocować uchwyty dachowe za pomocą wkrętów TCS 
z nacięciem M8 x 80 (1) w ilości minimalnej 3 szt. na uchwyt. 

W późniejszym etapie przeprowadzić przez jeden koniec szyny (4) śrubę sześciokąt-
ną DIN933 M10x25 (2), spasować ją z uchwytem dachowym (1) i skręcić z nakrętką 
kołnierzową DIN6923 M10 (3).

Na szynach montażowych (4) kładziemy pierwszy, skrajny moduł fotowoltaiczny i 
trzymając go montujemy klemy końcowe (5). Klemy skręcane są śrubami imbusowy-
mi M8 (6) wraz z wpustem Nutenstein M8 (7). Następnie montujemy klemy środkowe 
nie skręcająch ich. Po założeniu następnych modułów można skręcić klemy środko-
we. Czynność należy powtórzyć aż do zamontowania wszystkich modułów w rzędzie.

Rys. 4 Mocowanie modułów do szyny montażowej


