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Stalowa konstrukcja wolnostojąca, dwupodporowa.
2 rzędy paneli PV - montaż w układzie wertykalnym (pionowo).
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki ogólne
Istotne jest, aby przestrzegane były odpowiednie przepisy BHP dotyczące bezpieczeństwa
pracy na dachach. W razie potrzeby obszar inwestycji należy zabezpieczyć barierkami, aby uniknąć
uszkodzeń spowodowanych spadającymi elementami konstrukcji. Podczas pracy na dachach muszą
być przestrzegane odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi przepisami
(wykorzystanie szelek bezpieczeństwa, rusztowań, barierek itp.), aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo dla osób montujących konstrukcję i osób trzecich mogących przebywać
w najbliższym otoczeniu wykonywanych prac. Podczas instalacji konstrukcji fotowoltaicznych,
należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami budowlanymi; zasadami
technicznymi; normami (EN i PN) oraz należy stosować się do ogólnych przepisów BHP
określających na przykład:
a) prace na rusztowaniach,
b) uszczelnianie dachów i prace na dachach,
c) obliczenia obciążenia wiatrem i śniegiem,
d) systemów piorunochronnych,
e) prac na wysokości

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem prac montażowych na budynku muszą zostać
przeprowadzone obliczenia konstrukcji dachu i budynki muszą być
poddane analizie pod kątem ich obciążalności. W razie wątpliwości
należy zasięgnąć porady fachowego doradcy (rzeczoznawcy, statyka
budowlanego) Przy montażu konstrukcji fotowoltaicznej należy
stosować się do zaleceń i wskazówek producenta.

WAŻNE!!!
Prace mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników lub osoby
posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonych prac.
Przed
wykonaniem pracy pracodawca winien opracować ocenę ryzyka zawodowego
z uwzględnieniem miejscowych warunków środowiska pracy.
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Podczas prac na dachu, jak również podczas wchodzenia i schodzenia
istnieje niebezpieczeństwo upadku. Należy przestrzegać bezwzględnie
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz stosować
właściwy sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

Niebezpieczeństwo skaleczenia rąk, Podczas montażu konstrukcji
nośnej może dojść do przygniecenia lub skaleczenia dłoni o ostre
wystające krawędzie, zaleca się stosowanie rękawic ochronnych!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i zastosowanie nieprawidłowe.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również postępowanie według instrukcji montażu
oraz przestrzeganie przytoczonych wskazówek dotyczących przeglądów, konserwacji kontroli stanu
technicznego konstrukcji.

WAŻNE!!!
Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i montażu
producent nie ponosi odpowiedzialności.
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1.

Przechowywanie i zabezpieczenie elementów konstrukcji

Instrukcja

określa

podstawowe

standardy

montażu

systemu

wsporczego

dla

paneli

fotowoltaicznych. Instrukcja nie zastępuje projektu instalacji fotowoltaicznej. Właściwy dobór
systemu mocowań paneli fotowoltaicznych oraz elementów wchodzących w jego skład należy do
osób, które bezpośrednio dokonują montażu w/w systemu.
Bezpośrednio po otrzymaniu konstrukcji należy dokonać naprawy powłok uszkodzonych
w czasie procesu transportu, przechowywania. Z zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 punkt 6.3:
Naprawa powinna obejmować: usunięcie zanieczyszczeń (kurz, olej, smary, ślady korozji) oraz
niezbędne czyszczenie i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca do wymaganej
przyczepności. Naprawy należy dokonać przez pomalowanie farbą podkładową bogatą w cynk np.
WS –Zinc 80/81 lub o podobnych parametrach. Grubość powłoki malarskiej powinna być o 15%
większa od powłoki naniesionej metodą zanurzeniową (co najmniej dwukrotne nałożenie powłoki
malarskiej, druga powłoka nakładana musi być po całkowitym wyschnięciu pierwszej powłoki).
Składowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywać się będzie w środowisku
o ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej wg tabeli nr 1 dla danego okresu gwarancji.
(określa się kategorię agresywności korozyjnej atmosfery w oparciu o normę PN-EN ISO 12944-2)
Elementy konstrukcji w okresie magazynowania przed montażem będą składowane na
podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów
atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Elementy konstrukcji zapakowane fabrycznie
nie mogą być narażone na zawilgocenie (w tym na kondensację pary wodnej). W przypadku
zawilgocenia paczki elementów należy rozpakować i rozłożyć do pełnego wyschnięcia.
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Tabela nr 1 Wyciąg z Normy PN EN ISO 12944 :2001
Kategoria
korozyjności
C1 bardzo mała

Redukcja warstwy
ochronnej (µ / rok)
< 0,1

C2 mała

> 0,1 do 0,7

C3 średnia

> 0,7 do 2,1

C4 duża

> 2,1 do 4,2

C5-I bardzo duża
(przemysłowa)

> 4,2 do 8,4

C5-M bardzo duża
(morska)

> 4,2 do 8,4

Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego
(tylko informacyjnie)
Wewnątrz: ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura,
sklepy
Wewnątrz: budynki nie ogrzewane w których występuje
kondensacja np. hale sportowe, magazyny.
Zewnątrz: atmosfera w małym stopniu zanieczyszczona
Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o wilgotności
i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. pralnie , browary,
mleczarnie
Zewnątrz: atmosfery miejskie i przemysłowe
Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie
remontowe
Zewnątrz: obszary przemysłowe i przybrzeżne o średnim
zasoleniu
Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i
dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i
agresywnej atmosferze
Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i
dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone w głąb morza

Informacja dot. powłoki antykorozyjnej typu Magnelis

®

Powłoka antykorozyjna Magnelis ZM310 to specjalna powłoka składająca się ze stopu cynku,
aluminium i magnezu. Grubość powłoki 25 μm na stronę. Powłoka przeznaczona do ochrony przed
korozją blachy stalowej do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Ochrona antykorozyjna jest
odpowiednia dla klasy korozyjności C5, zgodnie z klasą opisaną w normie SS-EN ISO 12944-2,
w oparciu o przewidywany czas życia 15 lat zgodnie ze Szwedzka Aprobata Techniczna SC055913 (oraz decyzją o kontroli produkcji, zgodnie z rozdziałem 8, 22 i 23) wydaną przez SP Technical
Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige.
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1. Przykładowe zestawienie elementów wchodzących w skład
konstrukcji W-V2G2
(zestawienie konstrukcji nie obejmuje narzędzi oraz produktów z pkt. nr 2)

Nazwa

Symbol produktu

Przeznaczenie w konstrukcji

Ceownik

CT70H50/3MC

Słup podporowy przedni

Ceownik

CT70H50/4MC

Słup podporowy tylni

Profil

BDFCH100/2,75MC

Profil główny

Ceownik
wzmocniony

CWP40H22/1MC

Stężenie słupa i profilu
głównego

Ceownik
wzmocniony

CWP40H40/3,5MC

Poziome stężenie słupów
tylnych

Ceownik
wzmocniony

CWP40H40/3,5MC

Skośne stężenie słupów
tylnych

Łącznik

LCPT11N-MC

Łącznik stężenia

Ceownik
wzmocniony

CWC100H50/6,3MC

Profil wzdłużny pod panelami

Ceownik
wzmocniony

CWC100H50/4,2MC

Profil wzdłużny pod panelami

Ceownik
wzmocniony

CWC100H50/3,3MC

Profil wzdłużny pod panelami

Łącznik ceownika

LKTT45H70MC

Łącznik profili wzdłużnych

Uchwyt boczny

BUF..

Klema boczna mocująca
panele

Uchwyt pośredni

PUF

Klema pośrednia mocująca
panele

Śruba

SAM8x..E

Śruba mocująca klemy

Nakrętka
kołnierzowa

NKZM8E

Nakrętka

Śruba z łbem
grzybkowym

SGKFM10x20

Śruba

Słupy podporowe CT70H50/…M można kotwić bezpośrednio w gruncie z użyciem kafara
samojezdnego, mocować na śrubach gruntowych wkręcanych w ziemię lub betonować w otworach
wykonanych w ziemi. Metodę montażu słupów podporowych należy wybrać uwzględniając
warunki gruntowe w jakich znajdować się będzie instalacja fotowoltaiczna.
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2.

Niezbędne narzędzia do montażu konstrukcji
 Klucz ampulowy (imbusowy) rozmiar 6
 Wkrętarka akumulatorowa z regulacją obrotów
 Bit sześciokątny, imbusowy rozmiar 6 do głowicy wkrętarki

 Klucze płasko-oczkowy w rozmiarze 15mm, 17mm
 Młotek gumowy
 Masa bitumiczna
 Smar molibdenowy
 Klucz dynamometryczny zakres 4-40 Nm

3.

Momenty siły dokręcania śrub:
Wszystkie gwinty śrub nierdzewnych należy przesmarować smarem molibdenowym
przed nakręcaniem nakrętek. Nakrętki należy dokręcać na wolnych obrotach!
 Moment dokręcania śrub SAM8x30E i nakrętek NKZM8E z momentem siły 7,8 Nm
 Śruby zamkowe SGKFM10x20 dokręcać z momentem siły 33,9 Nm

4.

Do montażu wymagane są minimum dwie osoby.
Szacowany czas montażu instalacji składającej się z 28 modułów PV to około 5 godzin (przy
wykorzystaniu kafara samojezdnego).
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5.

Montaż przykładowej instalacji PV – typ W-V2G2

Rysunek 1 pokazuje widok boczny gotowej konstrukcji z zamontowanymi modułami
fotowoltaicznymi. Na rysunku oznaczone są wymiary usytuowania względem siebie elementów
konstrukcji oraz symbole elementów.

Rysunek 1. Widok boczny konstrukcji

Krok nr 1: Kotwienie słupów podporowych
Przykładowa instalacja położona jest w dobrych warunkach gruntowych, grunt półzwarty,
pozbawiony dużych kamieni. Przy pomocy kafara samojezdnego należy zakotwić w gruncie
słupowy podporowe. Lewy (krótszy) słup podporowy w postaci ceownika CT70H50/…MC oraz
prawy (dłuższy) słup podporowy w postaci ceownika CWT70H50/...MC (rysunek nr 1). Słupy
należy kotwić na głębokość 2,012m dla słupa przedniego oraz 2m dla słupa tylnego. Należy
kontrolować pionowe usytuowanie ceowników w czasie kotwienia w gruncie. Rozstaw podpór
uzależniony jest od strefy obciążenia śniegiem oraz strefy obciążenia wiatrem lokacji w jakiej
umiejscowiona będzie instalacji fotowoltaiczna. Rozstaw podpór (pomiędzy kolejnymi ramami) 3m
wzdłuż stołu (Rysunek 2) oraz głębokość kotwienia dobrane są do 3 strefy obciążenia śniegiem
oraz 1 strefy obciążenia wiatrem.
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Rysunek 2. Rozstaw podpór pomiędzy ramami

Krok nr 2: Montaż profilu głównego
Profil

główny

BDFCH100/2,75MC

należy

przykręcić

do

słupów

podporowych

z zachowaniem wszystkich wymiarów z rysunku 3. Do przykręcenia profilu głównego do słupów
należy użyć po 2szt śrub na każde połączenie ze słupem (łącznie 4 szt.).

Rysunek 3. Położenie profilu głównego
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Krok nr 3: Montaż stężeń
Stężenie nr 1 (rysunek 4) – łączące profil główny ze słupem. W celu jego wykonania
należy użyć ceownika CWP40H40/1MC i przykręcić bezpośrednio do profilu głównego oraz do
słupa tylnego przy użyciu łącznika LCPT11MC (rysunek 3). Do wykonania połącznia potrzeba 3
szt. śrub SGKFM10x20.

Rysunek 4. Stężenie pojedynczej ramy

Stężenie nr 2 – łączące dwie sąsiednie ramy podporowe, w celu wykonania należy użyć
ceowników CWP40H40/3,5MC. Jeden ceownik należy przykręcić w położeniu poziomym do
słupów podporowych przy użyciu 2szt śrub SGKFM10x20. Drugi ceownik należy przykręci w
położeniu skośnym również przy użyciu 2 szt śrub SGKFM10x20 (rysunek 5).
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Rysunek 5. Stężenie sąsiednich ram

UWAGA!
Zakładając, że dwie kolejne ramy tworzą jedno POLE , stężenie nr 2 występuje co czwarte
pole, natomiast stężenie nr 1 wykonywane jest na każdej ramie

Krok 4: Montaż ceowników wzdłużnych pod panele PV
Profile

wzdłużne

CWC100H50/..MC

należy

układać

na

profilu

głównym

BDFCH100/2,75MC w odstępach dopasowanych do wymiarów paneli. Profile należy układać
w orientacji „otwartą stroną” do góry konstrukcji (zgodnie z rysunkiem 6). Połączenie profilu
CWC100H50 z profilem głównym BDFCH100/2,75MC należy wykonywać przy użyciu śrub
SGKFM10x20.
UWAGA!
Profil CWC100H50/..MC jest perforowany tylko na dwóch bokach (boki o szerokości 50mm)
Na obu bokach występuje różna perforacja: 13x30 oraz 9x30. Profile należy układać tak aby
przykręcić je do profilu głównego z wykorzystaniem perforacji 13x30.
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Rysunek 6. Rozkład ceowników wzdłużnych

Łączenie profili wzdłużnych należy wykonywać przy użycie łącznika LKTT45H70MC oraz
4 śrub SGKFM10x20. Łącznik należy umieścić w dolnej ściance profilu wzdłużnego zgodnej
z rysunkiem 6a.

Rysunek 6a. Łączenie profili wzdłużnych
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Krok 5: Montaż paneli PV
Panele należy układać na profilach rozpoczynając od najniższego. Mocowanie paneli należy
wykonywać przy użyciu klem bocznych BUF… (dla skrajnych paneli) , klem pośrednich PUF(dla
mocowań pomiędzy panelami), śrub SAM8x35E oraz nakrętek NKZM8E według rysunku 7.

Rysunek 7. Mocowanie paneli
Należy pamiętać o istniejących dozwolonych strefach na ramie panelu, za które można
mocować go klemami. Poniżej na rysunku 8 pokazano przykładowe rozmieszczenie stref.
W rzeczywistości każdy producent określa indywidualnie strefy dla swoich produktów.
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Rysunek 8. Orientacyjne rozmieszczenie stref montażu na ramie panelu.
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OKRESOWY

PRZEGLĄD,

KONSERWACJA

I

KONTROLA

STANU

TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI


Użytkownik instalacji PV zobowiązany jest do dokonywania przynajmniej raz do roku
konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. W zależności od klasy korozyjności
(zanieczyszczenia)

środowiska

częstotliwość

czynności

konserwacyjnych

należy

zwielokrotnić – szczegółowe informację znajdują się w karcie gwarancyjnej konstrukcji.


Należy dokonywać systematycznych przeglądów stanu technicznego instalacji, zwracając
szczególną uwagę na połączenia śrubowe. Przegląd nie

rzadziej niż co 6 miesięcy.

W przypadku pojawienia się anomalii pogodowych (silne porywy wiatru, niespotykane pod
względem ilości opady śniegu), przegląd stanu technicznego instalacji powinien nastąpić
natychmiast po ich ustąpieniu.


Wszelkie ingerencje niezgodne z powyższą instrukcją montażu, w tym:
- zwiększenie projektowanego obciążenia konstrukcji, zwiększenie rozstawu

podpór

konstrukcji
- nieprzestrzeganie zalecanego dystansu od krawędzi połaci dachu
- ingerencję poprzez spawanie elementów konstrukcji
powodują natychmiastową utratę gwarancji!
 Do cięcia profili aluminiowych dopuszcza się:
o cięcie ręczne przy użyciu brzeszczotu,
o cięcie z wykorzystaniem piły szablastej,
o cięcie z wykorzystaniem szlifierki kątowej z tarczą do cięcia aluminium.


Konstrukcję należy użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem i wymogami ochrony
środowiska. Wymaga się, aby konstrukcja była utrzymywana
w należytym stanie technicznym oraz nie wolno dopuścić do znacznego pogorszenia się jej
właściwości użytkowych i sprawności technicznej.



Wszelkie zgłoszenia gwarancyjne należy dokonywać niezwłocznie po ich wystąpieniu pod
rygorem utraty gwarancji.



Producent zastrzega sobie prawo do inspekcji instalacji w czasie rozpatrywania zgłoszenia
gwarancyjnego.
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