INSTRUKCJA MONTAŻOWA
KONSTRUKCJI BALASTOWEJ
NA MEMBRANĘ POŁUDNIE

System montażowy opisany poniżej wykorzystywany jest do mocowania modułów
fotowoltaicznych na dachach płaskich i skośnych o kącie nachylenia nie przekraczającym
5o i budynkach nie przekraczających 15m wysokości. Dzięki zastosowaniu balastu system ten
pozwala uniknąć penetracji dachu, wykluczając tym samym możliwość powstania nieszczelności
pokrycia dachu.

W czasie produkcji dołożono wszelkich starań, aby otrzymali Państwo produkt
najwyższej jakości umożliwiający jednocześnie łatwy montaż. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór
zasad poprawnego montażu elementów konstrukcji montażowej. Dokument nie stanowi projektu
ani jego zamiennika. Instalator dokonujący montażu musi być odpowiednio przeszkolony
i posiadać uprawnienia do wykonywanej pracy. Całkowita odpowiedzialność za prawidłowy
montaż spoczywa na instalatorze, który powinien wybrać odpowiedni rodzaj konstrukcji
oraz ocenić wytrzymałość dachu.
W sytuacjach, gdzie wytrzymałość konstrukcji dachowej budzi wątpliwości, należy
skonsultować się z konstruktorem, który dokona obliczeń wytrzymałościowych dachu.

1. Ułożenie modułów należy rozplanować w taki sposób, aby zminimalizować lub wykluczyć
pojawienie się cienia na modułach. Należy mieć na uwadze, że nawet cień rzucany przez
antenę, czy komin może ograniczyć uzyski generowane przez moduły. Montując system
latem, należy mieć świadomość, że cień rzucany przez drzewa i sąsiadujące budynki,
zimą będzie sięgał zdecydowanie dalej. W praktyce na dachu płaskim pomiędzy
rzędami należy zachować około 1m przerwy. Jeżeli wybiorą Państwo opcję
z połączeniem miedzy rzędami przerwa ta będzie narzucona z góry, poprzez długość
zastosowanej szyny montażowej – rys.1.
UWAGA: Należy pamiętać o zachowaniu stref bezpiecznych od krawędzi dachu –
rys.2.

Rys. 1 Modelowanie układu konstrukcji na etapie zamówienia

Rys. 3 Obszar roboczy do montażu konstrukcji na powierzchni dachu

2. Rozplanuj ułożenie szyn aluminiowych (K-45-1200/K-45-2400). Ich rozstaw musi być
ściśle dobrany do wysokości modułu. Rozstaw szyn musi być liczony dokładnie od środka
szyny do środka szyny według wzoru wysokość modułu + 20mm.

Rys. 4 Plan ułożenia szyn

3. Pod każdą z szyn (K-45-1200) należy podłożyć dwie płyty gumowe (K-45-5), po jednej
na każdym z końców. Natomiast pod każdą z szyn (K-45-2400) należy podłożyć trzy
płyty gumowe (K-45-5), po jednej na każdym z końców oraz jedną na środku szyny.

Rys. 5 Ułożenie płyt gumowych pod szynami K-45-1200

Rys. 6 Ułożenie płyt gumowych pod szynami K-45-2400

4. W miejscu łączeń szyn (jeżeli taki wariant zamówiono) przewiduje się tylko jedną płytę
gumową, której środek pokryje się z miejscem połączenia szyn. W miejscu styku szyn
aluminiowych należy zastosować dwa łączniki do konstrukcji balastowej (K-45-6),
wsuwając każdy z nich na głębokość po 100 mm w obie szyny. Aby zapobiec
przypadkowemu wysunięciu łączników z szyn, należy użyć wkrętów (K-20), w ilości 2 szt.
na każdy łącznik, wkręcając je od boku szyn aluminiowych w miejscu, w którym znajduje
się łącznik. Zalecamy taki wariant celem znacznego zwiększenie sztywności konstrukcji.

Rys. 7 Połączenie szyn (opcja wyboru przy zamówieniu)

5. W zależności od wybranego układu do szyny (K-45-1200 lub K-45-2400) należy
włożyć dwie śruby teowe (K-19). W szynie aluminiowej znajduje się kanał
przystosowany do umieszczenia w nim śruby teowej łbem do dołu, a jego szerokość
pozwala na zaklinowanie się śruby po jej przekręceniu o 90o – rys.6-7.

Rys. 8 Układ śrub w szynie K-45-1200

Rys. 9 Układ śrub w szynie K-45-2400
Rys. 7 Układ śrub w szynie K-45-2400

6. Następnie na wystające gwinty śrub należy nałożyć uchwyty K-45-1 (uchwyt montażowy
wysoki) i K-45-2 (uchwyt montażowy niski). Tak by gwinty śrub znalazły się w otworach
montażowych elementów.

Rys. 10 Montaż uchwytu K-45-1

Rys. 11 Montaż uchwytu K-45-2

7. Odległość pomiędzy niskim uchwytem a wysokim musi wynosić 930mm(+/-50mm) tak
jak na poniższym rysunku:

Rys. 12 Rozstaw uchwytów montażowych

8. Uchwyty należy dokręcić do szyn aluminiowych za pomocą nakrętki (K-21) z momentem
45 Nm .

Rys. 13 Dokręcenie uchwytów K-45-1/2

9. Następnie w szyny które zostaną dociążone balastem, pomiędzy uchwytami K-45-7
oraz K-45-8 należy włożyć kolejne dwie śruby teowe (K-19) oraz zablokować je po
przekręceniu o 90o. Na zamontowane śruby należy nałożyć uchwyty balastowe
(K-45-3), montując je w otworach montażowych. Następnie elementy K-45-3 dokręcić
przy użyciu nakrętek (K-21) z momentem 30 Nm. Pod uchwytami (K-45- 3) ułożyć płyty
gumowe (K-45-4) w taki sposób, aby uniemożliwiały kontakt uchwytu (K-45-3) oraz
balastu z poszyciem dachu. Należy pamiętać o tym, że uchwyty balastowe montuje
się, na co drugiej szynie oraz na wszystkich szynach skrajnych. Przygotowane szyny
należy dociążyć odpowiednio dobranym balastem (zalecany betonit drogowy) – rys.12.
Rozłożenie balastu na ilustracji należy traktować jako poglądowe.
UWAGA: Ostateczne rozłożenie balastu należy skonsultować z konstruktorem, który
oceniając rozłożenie modułów, rodzaj dachu oraz lokalne warunki wietrzne
i śniegowe, zaproponuje miejsca, w których należy dociążyć konstrukcję.

Rys. 12
14 Złożona
Złożona szyna
szyna z balastem
balastem
Rys.

Rys.13
15Układ
Układszyn
szyn przygotowany
przygotowany do montażu
montażu modułów
Rys.
modułów

13. Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie modułów na konstrukcji. Rozmieszczone moduły
przymocuj do konstrukcji montażowej przy użyciu klem (K- 05 oraz K-06) oraz śrub
imbusowych (K-18). Pierwszą z brzegu oraz ostatnią zawsze będzie klema końcowa
(K-06), stabilizująca krawędź pierwszego jak i ostatniego modułu w rzędzie. Klemy
środkowe (K-05), z kolei będą jednocześnie stabilizować boki dwóch modułów.
Prawidłowo dobrana klema skrajna będzie mieć wysokość równą grubości modułu, śruby
imbusowe będą o 5mm krótsze od grubości modułu, klemy środkowe są uniwersalne
i pasują do dowolnej grubości modułu.
UWAGA: Klemy należy dokręcać z momentem 18Nm kolejno po ułożeniu każdego
następnego modułu.
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Rys. 17 Złożona konstrukcja - wariant bez połączeń między rzędami

Rys. 18 Złożona konstrukcja - wariant z połączeniami między rzędami

Dziękujemy za skorzystanie z konstrukcji NEOSYS

