
Systemy montażowe 
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Perfekcyjne rozwiązania na każdy dach



Posiadamy najefektywniejszy system 
montażowy na rynku. Słuchaliśmy sugestii 
naszych instalatorów a badania 
przeprowadzamy nie tylko z biura ale też na 
dachach. W ten sposób powstał innowacyjny 
produkt, który umożliwia szybki i prosty 
montaż.
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4 Wprowadzenie

r.e.think energy
BayWa r.e. kształtuje kierunek rozwoju energetyki przyszłości: dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom wyznaczamy standardy w zakresie energii odnawialnej na całym 
świecie. Będąc niezawodnym partnerem rynkowym, we wszystkich istotnych 
obszarach towarzyszymy naszym klientom, oferując kompleksową paletę usług 
technicznych, projektowych i handlowych.

Troszczymy się o to, aby zwiększać udział produkcji i konsumpcji energii 
odnawialnej na całym świecie, a nasi klienci na tym korzystają.

Najlepsze produkty 
 
Firma BayWa r.e. Solar Energy Systems stawia
najwyższe wymagania swoim produktom.
Nasi technicy szukają idealnego rozwiązania  
odpowiadającego każdemu wymaganiu,  
skrupulatnie uwzględniając informacje zwrotne  
płynące od naszych klientów. W ten sposób 
nieustannie optymalizujemy komponenty systemu, 
a to przekłada się na wzrost uzysku. Będąc w 
kontakcie z czołowymi specjalistami z branży 
solarnej, przez cały czas poszerzamy swoją wiedzę 
i wysyłamy ważne impulsy kształtujące rozwój  
fotowoltaiki. 

W trosce o równość szans
naszych bliźnich   
 
Fabryczny montaż części naszego systemu 
montażowego novotegra od lat odbywa się we 
współpracy z warsztatami diakonicznymi w 
Badenii-Wirtembergii. Warsztaty te oferują osobom 
niepełnosprawnym i z zaburzeniami psychicznymi 
różnorodne szanse i możliwości udziału w życiu 
zawodowym i dalszy samorozwój.

Będąc przedsiębiorstwem posiadającym certyfikat
izby przemysłowo-handlowej, przez cały czas 
kształcimy młodych ludzi i zwiększamy ich szanse na 
rynku pracy. 



„Zależy nam na sukcesie naszych klientów – wysokiej jakości 
produkty i optymalne usługi mają tutaj decydujące znaczenie. 
Dlatego jesteśmy regularnie wyróżniani najlepszymi ocenami.“

Thomas Pfaff, dyrektor działu novotegra Alexander Schütt, dyrektor zarządzający
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Dlatego jesteśmy
właściwym partnerem
Innowacje techniczne i produkty same w sobie nie wystarczą.
Mając właściwego partnera po swojej stronie, zyskuje się dodatkowe korzyści.

„Smart Energy Solutions, mobilność i ciepło – fotowoltaika może 
więcej, niż tylko produkować prąd. Udzielamy aktywnego wsparcia, 
oferując odpowiednie rozwiązania i produkty.“

Elke Dehlinger, kierownik ds. produktów

Innowacyjne rozwiązania
dla przyszłości  

BayWa r.e. kształtuje kierunek rozwoju
energetyki przyszłości Spółka macierzysta kon-
cernu BayWa AG odpowiednio wcześnie zauważyła 
wyzwania i w 2009 roku założyła firmę BayWa 
r.e. renewable energy, która zajmuje się wszel-
kimi kwestiami z zakresu energii odnawialnej w 
ob-szarach oder obsza-rach działalności: energia 
słoneczna, energia wiatrowa, bioenergia. Od tamtej 
pory firma BayWa r.e. stała się jednym z najbardziej 
renomowanych projektantów i jedną z najwięks-
zych firm handlowych w Niemczech i Europie, Azji, 
USA i Australii. 

Firma handlowa BayWa r.e. Solar Energy
Systems: jakość, która się opłaca  
Już w 1991 roku obecna spółka BayWa r.e. Solar
Energy Systems GmbH postawiła na dostawcę
energii numer jeden – na słońce. Od tamtej pory
aktywnie śledziliśmy rozwój energii słonecznej
w Niemczech i nieustannie poszerzaliśmy wiedzę
z dziedziny fotowoltaiki. A ponieważ to, co 
oczywiste, nie zawsze jest tym, co najlepsze,
idziemy o krok dalej i na nowo przeprojektowujemy 
systemy.



Siedziby BayWa r.e. Solar Energy Systems

Pozostałe przedstawicielstwa handlowe BayWa r.e.

Kształtowanie rynku
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Liczby, które o 
nas świadczą 
Liczby tylko warunkowo odzwierciedlają jakość i dobre usługi.
Ale poniższe wartości mówią co nieco o naszych wynikach.

3.400 MWp  
mocy wytwarzają nasze moduły  
fotowoltaiczne dostarczone na cały 
świat

6.200 MW  

Łączna moc wszystkich naszych
sprzedanych falowników

>111.000  
dostaw zrealizowanych w samym
tylko 2019 roku przez nasz dział 
logistyczny

>450  

doświadczonych pracowników udziela wsparcia 
naszym klientom, korzystając ze swojej 
kompleksowej wiedzy z zakresu fotowoltaiki
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Jakość na każdej płaszczyźnie
Ponad 25 lat doświadczenia, know-how i pasji – jesteśmy partnerem, który może więcej.

Co oferujemy  

Osobiste podejście - zawsze blisko klienta 
Dzięki naszym pięciu siedzibom w Niemczech 
i dodatkowym filiom w Austrii, Polsce, Danii i 
Szwecji nasi klienci mają dostęp do pełnego 
międzynarodowego zespołu handlowego 
złożonego ze specjalistów z zakresu fotowoltaiki. 
Szczególnie ważna
jest dla nas znajomość naszych klientów i to, by oni
znali nas. Dlatego nie oferujemy ogólnej infolinii
serwisowej, lecz bezpośrednie połączenie 
z osobistym konsultantem w naszym dziale 
handlowym.

Wsparcie, które przynosi doskonałe efekty  
Postrzegamy siebie nie tylko jako dystrybutora,
lecz również jako partnera. Dlatego od
samego początku nasi eksperci służą pomocą.
Udzielamy wsparcia na etapie projektowania 
instalacji i naszego systemu montażowego 
novotegra, na etapie doboru odpowiednich 
elementów oraz w zakresie obsługi 
posprzedażowej. I co najlepsze: jeśli system 
montażowy novotegra instalowany jest
po raz pierwszy przy instalacjach powyżej 
100kW, nasi eksperci ds. systemu montażowego 
towarzyszą naszym klientom bezpłatnie przez cały 
dzień w miejscu montażu, dzieląc się najlepszymi 
poradami i wskazówkami związanymi z montażem 
systemu novotegra. 

Szkolenia i wydarzenia adresowane do 
specjalistów 
Przemysł fotowoltaiczny jest sektorem, który 
przez cały czas rozwija się bardzo prężnie. Nowe 
technologie, nowe możliwości i nowe produkty 
wymagają tutaj również nowej wiedzy. Oferując 
szkolenia specjalistyczne, webinaria i imprezy 
informacyjne, mamy pewność, że wiedza naszych 
klientów jest aktualna. 

Wspólne wyznaczanie nowych ścieżek –
partnerzy handlowi BayWa r.e. 
W ramach dystrybucji partnerskiej współpracujemy
z partnerami handlowymi będącymi bardzo blisko
potencjalnych odbiorców końcowych. Wspólnie
opracowujemy indywidualne modele biznesowe,
na podstawie których udzielamy odbiorcom 
końcowym informacji dotyczących fotowoltaiki oraz 

przygotowujemy atrakcyjne oferty na miarę
ich potrzeb. Celem tych wszystkich działań jest
zainteresowanie ludzi fotowoltaiką. Jak korzystają
na tym nasi klienci? Instalacja fotowoltaiczna jest
wykonywana u odbiorcy końcowego wyłącznie
przez wybranych profesjonalnych instalatorów.

Wszystko na miejscu – nasze centrum 
magazynowo-logistyczne    
Chcąc niezawodnie i terminowo dostarczać 
wszystkie wymagane artykuły z poniższego 
katalogu, przywiązujemy wagę do wydajnego 
centrum magazynowo-logistycznego. Powierzchnia 
magazynowa o wielkości ponad 15 000 metrów 
kwadratowych oferuje dostateczną ilość miejsca do 
ciągłego przechowywania wszystkich elementów. 
Krótkie terminy dostaw i czasowo skoordynowana 
dostawa bezpośrednio do miejsca montażu 
gwarantują optymalne bezpieczeństwo projektowe.

Projektowanie i zamawianie przez internet –
przez całą dobę 
W naszym sklepie internetowym można łatwo i
szybko sprawdzić dostępność, ceny i najnowsze
produkty. Warto skorzystać z porównywarki 
produktów ułatwiającej orientację lub list zakupów 
dla organizacji projektów – na osobistym koncie 
klienta wszystkie informacje są dostępne przez cały 
czas. Najlepiej od razu zajrzeć tutaj:
solar-distribution.baywa-re.de.

Jakość wyróżniona długofalowo  

Dla nas priorytetowe znaczenie mają jakość i dobra
obsługa. Dlatego zleciliśmy organizacji TÜV SÜD
poświadczenie i certyfikację zgodnie z normą ISO
9001.

Ale szczególnie duże znaczenie ma dla nas dobra
współpraca z naszymi klientami: już po raz ósmy
z kolei zdobyliśmy wyróżnienie renomowanego
instytutu badań rynku z Bonn EuPD Research –
„NAJLEPSZY dostawca fotowoltaiki”.
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System novotegra
wyznacza nowe standardy
Zaprojektowaliśmy wysoce wydajny system montażowy.
Ponieważ badania rynku prowadzimy nie w biurze, lecz na dachu:
przysłuchiwaliśmy się opiniom, oglądaliśmy różne rozwiązania, chcąc
opracować produkt, który umożliwia szybki i prosty montaż.

Ułatw sobie pracę  

Dobry system montażowy do instalacji fotowoltaicz-
nej jest podstawą tej instalacji. Dlatego, na etapie
doboru właściwego systemu, należy zwracać uwagę
na wiele kryteriów. System novotegra ułatwia 
wybór. 

Gwarantowana trwałość
Nasz system montażowy novotegra produkowany
jest z wytrzymałych i odpornych na korozję 
materiałów i wyróżnia się – przy uwzględnieniu 
norm obciążeń Eurocode – niezwykłą stabilnością i
wytrzymałością. Doskonale radzi sobie również
z dużym obciążeniem śniegiem i naporem wiatru.  

Pasuje do każdego zastosowania 
Bez względu na różnorodność wymagań system
novotegra doskonale sprawdzi się w każdym  
zastosowaniu. Dach spadzisty, płaski, fasada
czy rozwiązania specjalne – mamy odpowiednie
rozwiązanie dla każdego projektu. Szczegółowe
informacje można znaleźć w osobnym
katalogu naszego systemu montażowego.
 
Certyfikat i aprobata   

Regularnie udowadniamy nasz standard jakoś-
ciowy. Do tego celu służy nam własna, firmowa 
instalacja doświadczalna, na której eksperci ds. 
systemu montażowego regularnie testują system 
novotegra. Dodatkowo nasz system jest testowany i 
certyfikowany przez niezależne jednostki.
Znak CE, certyfikat TÜV Rheinland czy aprobaty
nadzoru budowlanego – nasz system montażowy
gwarantuje bezpieczeństwo. 
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Gdy powiedziało się „A”,
trzeba powiedzieć „B”
Dobry system to jedna sprawa, równie ważne są odpowiednie usługi.
Dzięki naszym bezpłatnym usługom w oka mgnieniu staniesz się
ekspertem ds. systemu novotegra.

Bezpłatne wsparcie podczas
pierwszego montażu 

Planujesz instalację powyżej 100kW i po raz pierwszy   
zastosujesz system novotegra? Pomożemy Ci – bezpłatnie i 
bezpośrednio na miejscu! Oddelegujemy jednego z naszych 
pracowników na cały dzień na Twoje miejsce montażu, gdzie 
wspólnie z Tobą zamontuje on system i udzieli Ci porad oraz 
wskazówek. Dzięki temu montaż przebiegnie łatwo i optymal-
nie – a Ty staniesz się prawdziwym profesjonalistą ds. systemu 
novotegra.  

Już widziałeś? Nasze filmy montażowe 

Na naszym kanale YouTube można znaleźć różne
filmy o montażu naszych systemów. Już teraz
obejrzysz je pod adresem www.youtube.de/novotegra.

Do wstępnego obejrzenia lub pomocy podczas instalacji –

nasze filmy masz zawsze i wszędzie przy sobie.

Szkolenia specjalistyczne u nas 

Oferujemy szkolenia z zakresu montażu systemów w całej
Europie w naszych biurach sprzedaży - również w Polsce.
Podczas szkoleń pokazujemy jak sprawnie montować nasze 
konstrukcje na dachu testowym novotegra, wymieniamy się
pomysłami z branży jak i doświadczeniem naszych ekspertów.

10 lat gwarancji na produkty 

Udzielamy 10-letniej gwarancji na system montażowy
novotegra, ponieważ: 

• wszystkie elementy wykonane są z długowiecznych 
  materiałów, wszystkie elementy są optymalnie do
   siebie dopasowane,
• wymiarowanie systemów montażowych odbywa się

   zgodnie z generacją norm Eurocode.

Wszystko w skrócie  

Odwiedź naszą stronę internetową i poznaj zalety naszego
systemu montażowego. Tam zaprezentujemy systemy i
nasze usługi oraz rozwiązania. Ponadto w sekcji pobierania
można znaleźć wszystkie karty danych oraz pozostałe
informacje nt. systemu novotegra.

„Pierwszy prototyp 
systemu novotegra 
opracowaliśmy w 2006 
roku, a jego produkcję
zleciliśmy w jednej
z kuźni w Stuttgarcie.
Teraz, 14 lat później,
produkt jest nadal 
jedynym w swoim 
rodzaju rozwiązaniem na 
rynku.“

Martin Schäfer, Wynalazca 
i kierownik ds.
produktów novotegra
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Certyfi katy i dopuszczenia
novotegra oznacza wysokiej jakości materiały i niezawodne wykonanie elementów.
Razem z naszymi wieloletnimi partnerami i niezależnymi dostawcami
gwarantujemy, że w przyszłości to nie ulegnie zmianie.

Certyfi kat TÜV Rheinland
Uzyskaliśmy certyfi kat niezawodności i jakości naszego 
systemu montażowego i świadectwo kontrolne TÜV-
Rheinland!
Katalog kontroli przeprowadzonych w ramach certyfi kacji 
obejmuje wszystkie szczegółowe wymogi technologiczne 
wynikające z przepisów budowlanych, które muszą 
spełniać systemy montażowe. Jest to gwarancja, że 
wszystkie nasze systemy do montażu instalacji 
fotowoltaicznych są produkowane tak samo, jak systemy 
poddane testom – z zastosowaniem tych samych 
materiałów i procesów, i tym samym cechuje je taka sama 
jakość. Ponadto również w obszarze „Sprzedaż i 
doradztwo” poddaliśmy się audytowi.

Oznaczenie CE
Zakładowa kontrola produkcji systemu montażowego 
novotegra fi rmy BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH 
spełnia wszystkie przepisowe wymogi zgodnie z normą EN 
1090-1:2009+A1:2011, załącznik ZA, co jest podstawą
nadania oznaczenia CE w ramach rozporządzenia UE nr 
305/2011 (rozporządzenie w sprawie wyrobów 
budowlanych – CPR). Wykonanie zgodnie z normą EN 
1090-2 lub EN 1090-3, EXC1.

Ogólne dopuszczenia nadzoru budowlanego
Dla Państwa bezpieczeństwa zleciliśmy niezależne 
wykonanie obliczeń statycznych dla istotnych części systemu. 
We współpracy z niezależnym rzeczoznawcą 
sformułowaliśmy niezbędne dopuszczenie i otrzymaliśmy od 
Niemieckiego Instytutu Budownictwa następujące ogólne 
dopuszczenia przez nadzór budowlany:
• Z-14.4-716: Połączenia do systemów montażowych do 

instalacji fotowoltaicznych
• Z-14.4-723: Łączniki do szyn i profi li bazowych
• Z-14.4-735: Mocowania i wsporniki modułów, łączniki 

krzyżowe szyn
• Z-14.4-741: Haki dachowe, śruby dwugwintowe, 

mocowania do dna szyny

Obliczenia statyczne za pomocą   
Solar-Planit
Dane o statyce naszego systemu montażowego uzyskają 
Państwo za pomocą naszego narzędzia do projektowania 
Solar-Planit już po kilku kliknięciach – i do tego bezpłatnie! 
Ciężar do obliczeń statycznych dotyczących konstrukcji 
dolnej opiera się przy tym na wytycznych Eurocode 1 – tzn. 
z uwzględnieniem przepisów lokalnych w krajach, które
można wybrać w programie Solar-Planit. Jedynym 
wyjątkiem jest Szwajcaria, gdzie obciążenie ustala się na 
podstawie wytycznych SIA 261 (2003).

Informacje o innych międzynarodowych certyfi katach można uzyskać od swojej osoby kontaktowej.
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Udane przedsięwzięcie:
Projektowanie instalacji
w programie Solar-Planit

Zalety

• Kompletny projekt instalacji, od montażu do 
kalkulacji rentowności

• Bezpłatnie i przez internet

• Lista polecanych elementów z optymalnym sto-
sunkiem ceny do jakości

• Obliczenia statyczne zgodnie z normami Eurocode

• Kalkulacja zysku, rentowności i wskaźnika zużycia 
własnego

• Przejrzyście opracowana dokumentacja dla Ciebie i 
Twoich klientów

• Bezpłatne webinaria dotyczące korzystania z 
narzędzia Solar-Planit

Ułożenie modułów

www.solar-planit.pl

Projekt systemu montażowego

Projekt falownika

Pasujące akumulatory

Prognoza zysku i
kalkulacja rentowności

Dokumentacja instalacji



15Pomyłki i zmiany zastrzeżone. Stan na: kwiecień  April 2020 / ASc

Projektowanie instalacji
fotowoltaicznej „od A do Z”
w narzędziu Solar-Planit
Zaprojektuj w łatwy sposób, przejrzyście, bezpłatnie i przez internet swoją następną instalację.

„Od A do Z” traktujemy dosłownie 
 
Od przyłącza po akcesoria, od systemu montażowe-
go po akumulatory – dzięki narzędziu Solar-
Planit zaprojektujesz całą instalację, która będzie
idealnie dostosowana do miejsca montażu i Twoich
wymagań. Dane przestrzenne zapisane w narzędziu
Solar-Planit, w zależności od miejsca montażu
i rodzaju danych, obliczają wszystkie wymagania
statyczne zgodne z normami Eurocode – w ten
sposób masz pewność, że wszystko zostanie popra-
wnie zwymiarowane. Solar-Planit zapewnia również
aktywne wsparcie przy doborze elementów:
na podstawie podanych informacji program propo-
nuje określone rozwiązania. Naturalnie masz możli-
wość samodzielnego doboru elementów – wtedy
program sprawdzi, czy projekt jest wykonalny pod
względem technicznym. 
 

Dodajemy coś jeszcze 
 
Projektowanie instalacji to jedno – Solar-Planit
otwiera również dodatkowe możliwości wykracza-
jące poza samo projektowanie. 
 
Wykaz części i kalkulacja ceny 
Pod koniec etapu projektowania generowany
jest szczegółowy wykaz części wraz z numerami
artykułów i cenami. W ten sposób błyskawicznie
przygotujesz ofertę dla swojego klienta.  
 
Plan cięcia  
Plan cięcia dla naszego systemu montażowego
novotegra pozwala oszczędzić czas na obliczenia. 
 

Dokumentacja instalacji i kalkulacja opłacalności   
Po ukończeniu etapu projektowania w programie
Solar-Planit masz do dyspozycji przejrzyście opra-
cowaną dokumentację instalacji dla siebie i
Twojego klienta. Dodatkowo zawiera ona informacje 
dotyczące opłacalności i prognozy zysku.

Praca zespołowa – to Ty dobierasz sobie zespół  
Ponieważ Solar-Planit oparty jest na przeglądarce internetowej, każdy 
może się zalogować. Dlatego własne projekty można udostępniać 
zalogowanym współpracownikom lub konsultantom naszego działu 
sprzedaży i wspólnie pracować nad jednym projektem. 
 
Bezpłatnie  
Tak, rzeczywiście wszystkie funkcje i dostęp są całkowicie bezpłatne.
Solar-Planit nie wymaga zakupu licencji. Czy warto więc zwlekać?
Najlepiej od razu zajrzeć na www.solarplanit.de.

„Nowe pomysły, wymagania i produkty wymagają
rozwiązań i ciągłego udoskonalania. Poprzez 
bezpośredni kontakt z naszym działem sprzedaży 
możemy spełniać indywidualne potrzeby, natomiast 
ścisła współpraca z naszym działem zarządzania 
produktami umożliwia nam wyjątkowo szybkie 
reagowanie w razie zmian w produktach. Solar-Planit: 
dla nas ciekawe zadanie od A do Z”. 
 
Daniel Gauggel, dział IT/rozwoju oprogramowania
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Dobór systemu montażowego 
za pomocą Solar-Planit
Planowanie projektu – samodzielne, szybkie i proste.

1. Dach
Wprowadzenie wymiarów dachu

2. Pokrycie 
Uzupełnienie danych dotyczących pokrycia dachu

3. Konstrukcja Dachu 
Podanie informacji o konstrukcji dachu

4. Otoczenie 
Wybór danych lokalizacji

Dane projektowe  
Szybkie i przejrzyste wprowadzanie danych – 
całkiem proste!

Zalety dla klienta
• Definiowanie lokalizacji i właściwości dachu – 

indywidualnie dla Państwa projektu

• Wybór modułu i konstrukcji systemu montażowego – 
od dachu krytego dachówką po dach płaski

• Planowanie obłożenia dachu modułami – łatwość  
uwzględnienia kominów, okien dachowych i lukarn

• Obliczanie właściwości statycznych i optymalizacja 
systemu – zgodnie z normami Eurokodu 
obowiązującymi w wielu krajach europejskich
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5. System montażowy
Ustalenie modułu i konstrukcji

6. Pokrycie modułami 
Rozmieszczenie przeszkód i modułów

7. Widok 3D
Opcjonalnie wizualizacja 3D

8. Rezulaty 
Lista materiałów z podaniem kosztów i właściwości
statycznych

Dobór systemu montażowego 
za pomocą Solar-Planit
Dzięki Solar-Planit mają Państwo koszty i właściwości statyczne pod kontrolą.

10. Webshop
Przeniesienie projektu z listą części do sklepu

Zalety dla klienta

• Rezultat: obliczenia statyczne, zapotrzebowanie na 
materiał oraz koszty – wszystko w jednym miejscu

• Raporty z projektowania instalacji – dokumentacja 
dla Państwa i Państwa klientów, dostępna za 
jednym kliknięciem

• Niezależne i samodzielne planowanie – dotyczy 
naszych systemów montażowych

• Dostępność aplikacji online w językiem polskim 
umożliwia przyspieszenie wymiany projektów w 
ramach zespołu w Państwa fi rmie lub z naszym 
dystrybutorem

9. Dokumentacja
Przejrzysty raport z projektu - po naciśnięciu
jednego przycisku 
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Specjalistyczna wiedza, kompe-
tencje i wieloletnie doświadczenie
Nasz system montażowy instalacji fotowoltaicznych odnosi sukcesy na rynku od wielu lat –
teraz już nawet na całym świecie. 

Od rozwoju poprzez pierwsze
prototypy do produkcji seryjnej

Każdy element naszego systemu montażowego 
pochodzi z naszej firmy. Wszystkie elementy są 
szczegółowo badane i sprawdzane za pomocą 
fachowych i skalibrowanych przyrządów 
pomiarowych. Doświadczenie zdobyte dzięki 
wieloletniej sprzedaży i zastosowaniu naszego 
systemu w całej Europie i na świecie wpływa na 
nasz rozwój, dlatego nasz system uwzględnia 
cechy specyficzne dla poszczególnych krajów i 
regionów.

Dobrze wyjaśnione: nasze szkolenia
i materiały reklamowe
Naszym klientom oferujemy szkolenia z systemu 
montażowego novotegra – w naszych biurach 
sprzedaży w poszczególnych krajach lub w naszej 
głównej siedzibie BayWa r.e. Solar Energy Systems 
w Tybindze. Chętnie udostępnimy Państwu 
materiały reklamowe na temat systemu 
montażowego novotegra, dzięki którym dokładnie i 
wyczerpująco przedstawicie Państwo swoim 
klientom korzyści płynące z zastosowania naszego 
systemu. Oprócz naszych broszur, katalogów, kart 
katalogowych czy informacji dostępnych na naszej 
stronie internetowej, oferujemy również do 
wypożyczenia lub zakupu prezentery i modele 
systemu montażowego do wykorzystania podczas 
wizyt u klienta czy targów. W razie pytań 
dotyczących materiałów reklamowych jesteśmy do 
Państwa dyspozycji.

Nasze bezpłatne wsparcie przy 
pierwszym montażu
Instalują Państwo jeden z naszych systemów 
montażowych? Przy pierwszeym montażu 
instalacji powyżej 100kW możecie skorzystać z 
naszego wsparcia. W ten sposób można poznać 
nasz system montażowy również od strony 
praktycznej. Nasz doradca techniczny przyjedzie 
do Państwa na montaż konkretnej inwestycji i 
odpowie na wszelkie pytania w zakresie sytemu 
novotegra oraz omówi wyniki obliczeń statyki z 
naszego programu Solar-Planit. Poza tym 
przedstawi wszelkie wskazówki i porady dotyczące 
systemu montażowego. 

Bezpieczeństwo: System na dach 
płaski przetestowany w kanale   
aerodynamicznym
Nasz system na dach płaski został przetestowany w 
kanale aerodynamicznym zgodnie z wymogami 
Eurokodu 1991-1-4/NA przez ekspertów z Wacker 
Ingenieure z Birkenfeld. Dzięki takim testom w 
pełnym zakresie prędkości wiatru, zawirowań i 
turbulencji system jest odpowiednio 
wymodelowany. Wyniki z kanału aerodynamicznego 
mają zastosowanie podczas projektowania systemu 
montażowego w naszym programie Solar-Planit. 
Gwarantują minimalny balast przy maksymalnym 
bezpieczeństwie.



19Pomyłki i zmiany zastrzeżone. Stan na: kwiecień  April 2020 / ASc

szkolenia z novotegry 
także w miejscu Twojej  
instalacji
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System zaciskowy: montaż pionowy, jednowarstwowy

System wsuwany: montaż pionowySystem zaciskowy: montaż pionowy, jednowarstwowy na
dachówce karpiówce

System zaciskowy: montaż poziomy dwuwarstwowy

System wsuwany: montaż poziomy

System wsuwany: montaż pionowy na dachówce karpiówce

Zalety dla klienta

• Systemy zaciskowe i wsuwane do montażu pionowego 
 i poziomego

• Haki dachowe z wieloma możliwościami regulacji –  
 wyjątkowa konstrukcja

• Szyna ze zintegrowanym kanałem kablowym i miejscem  
 na wtyczki kabli

• Szybki montaż od góry, łatwość chwytania podzespołów

Rozwiązania montażowe do 
dachów krytych dachówką  
novotegra top-fix
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Fabrycznie zmontowane
części i hak dachowy z
regulacją wysokości 
znacznie upraszczają i 
przyspieszają montaż przy 
pomocy systemu novotegra.
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novotegra top-fix – system zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modułami

Dach kryty dachówką | system zaciskowy 

novotegra top-fix

Prosty, stabilny i elastyczny

Zestawy haków dachowych novotegra to idealne rozwiązanie  
montażowe do dachów krytych dachówką. Zestawy składają  się z 
profilu podstawy i wkręcanego w niego pałąka. Potrójnie  
regulowane haki można przy tym dopasować do każdego dachu. 
Pozwala to uzyskać równomierną powierzchnię instalacji  na 
nierównych dachach. Duży profil z drugim pałąkiem do dużych 
obciążeń śniegiem czy zestaw haków dachowych flex do  małych 
obciążeń – novotegra to proste, stabilne i elastyczne  rozwiązania 
do wszystkich dachów krytych dachówką.
 Szynę C mocuje się zawsze w ten sam sposób: klasyczne  
połączenie śrubowe z nakrętką kołnierzową zębatą zapewnia  
szybki, trwały i niezawodny montaż, zarówno w jednym poziomie, 
jak i na krzyż.
 Wnętrze szyny montażowej pełni jednocześnie funkcję 
przestronnego kanału na kable i złączki.
 Wszystkie klemy końcowe i środkowe są zmontowane 
fabrycznie i dostępne również w wersji anodowanej na czarno.  
Niezawodna technika zaciskowa sprawia, że moduły montuje  się 
szybko i pewnie na szynach C w pionie lub poziomie, 
jednopoziomowo lub na krzyż. Klemy końcowe zrównują  pole 
modułów z szynami C, dzięki czemu podkonstrukcja jest niemal 
niewidoczna, a cała instalacja bardzo estetyczna.

Podwójny hak dachowy do dużych obciążeń  
śniegiem

Łącznik szynowy C47 S do profili komorowych Szyna C jako kanał kablowy

Zalety
• Pewny, stabilny i trwały system

• Potrójnie regulowane haki dachowe

• Szyna montażowa typu C może być  
równocześnie kanałem kablowym

• Podwójny hak dachowy do dużych  
obciążeń  śniegiem

• Wysoka jakość wykonania i sprawdzona  
technika zaciskowa

• Tylko trzy klemy do wszystkich  
wysokości ramy

• Do wszystkich standardowych dachówek,  
wymaga tylko niewielkiej obróbki 
dachówki

• Bardzo dobra wentylacja modułów

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami  
Eurocode w narzędziu internetowym  
Solar-Planit
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novotegra top-fix – system zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modułami do dachów krytych  karpiówką

Zalety
• Pewny, stabilny i trwały system

• Potrójnie regulowane haki dachowe

• Szyna montażowa typu C może być  
równocześnie kanałem kablowym

• Podwójny hak dachowy do dużych 
obciążeń  śniegiem

• Łatwy i szybki montaż

• Bardzo dobra wentylacja modułów

• Tylko trzy klemy do wszystkich 
wysokości  ramy

• Łatwe projektowanie zgodnie z 
normami  Eurocode w narzędziu 
internetowym Solar-Planit

• W miejscu mocowania haka nie jest 
wymagane użycie dachówki metalowej

Rozwiązanie do karpiówki

Do montażu na dachach krytych karpiówką służą zestawy haków 
dachowych do karpiówki, a w przypadku mniejszych obciążeń 
można użyć zestawu haków dachowych flex. Zestawy te  składają 
się z profilu podstawy i wkręcanego w niego pałąka.  Ze względu na 
specjalny kształt, zarówno hak dachowy do karpiówki, jak i hak flex 
doskonale dopasowują się do mniejszych  odstępów między łatami 
na tego typu pokryciach dachowych.  Co więcej: pałąk przechodzi 
między dwiema dachówkami, a  nie pod dachówką.
 Zestawy haków dachowych są potrójnie regulowane. Tym  
samym umożliwiają one łatwe niwelowanie nierówności dachu  i 
uzyskanie równomiernej powierzchni modułów. Pałąk nie jest  
osadzony na dachówce, dlatego nie potrzeba żadnych drogich  
podkładek.
 Obniża to koszty całego systemu. Szynę C montuje się  do haka 
dachowego szybko, łatwo i niezawodnie za pomocą  klasycznego 
połączenia śrubowego z nakrętką kołnierzową  zębatą. Szyna ta 
pełni jednocześnie funkcję kanału kablowego.  Wszystkie klemy 
końcowe i środkowe są zmontowane fabrycznie i dostępne również 
w wersji anodowanej na czarno.  Niezawodna technika zaciskowa 
sprawia, że moduły montuje  się szybko i pewnie na szynach C w 
pionie lub poziomie, jednopoziomowo lub na krzyż. Klemy końcowe 
zrównują  pole modułowe z szynami C, dzięki czemu 
podkonstrukcja jest niemal niewidoczna, a cała instalacja bardzo  
estetyczna.

Położenie pałąka na pokryciu karpiówką Łącznik szynowy C47 S do profili komorowych Zaślepka/ /zabezpieczenie przed zsunięciem

Dach kryty karpiówką | system zaciskowy 
novotegra top-fix
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novotegra side-fix – system zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modułami

Dach kryty dachówką | system zaciskowy  
novotegra side-fix

Zalety
• Szybki montaż haka dachowego przez 

kliknięcie

• Hak dachowy do dużego pokrycia 
dachówek do ok. 11 cm

• Szyna C-N może być używana jako kanał 
kablowy

• Łatwe połączenie od boku

• Wewnętrzny łącznik złącze dla 
maksymalnej swobody

• Łatwy w montażu dzięki wstępnie 
zmontowanym komponentom

• sprawdzona technologia mocowania z 
funkcją blokowania dla uproszczenia 
montażu

• Wysoka jakość produkcji i trwałość

• Łatwe projektowanie zgodnie z 
normamiEurocode w narzędziu 
internetowym  Solar-Planit

Wkręć, kliknij, gotowe!

Nasze nowe haki dachowe z serii Novotegra side-fix można łatwo i 
szybko zainstalować na dachach z dachówkami ceramicznymi.
Właściwości takie jak stabilność i elastyczność w użyciu, są dla nas 
oczywistością i nie powinno ich zabraknąć.
 Kształt haka dachowego umożliwia bezpieczny montażnawet przy 
dużych pokryciach dachówek do ok. 11 cm. W połączeniu z nową 
szyną C-N jest to idealny system mocowania dla twoich projektów na 
dachach krytych dachówką. Szyna C-N łączy zalety naszych 
sprawdzonych już szyn montażowych – mianowicie boczne 
połączenie z hakiem dachowym z regulacją wysokości jak i 
wykorzystanie szyny jako kanał kablowy.
 Przez wewnętrzny łącznik w komorze Szyny C-N nie musimy 
uwzględniać położenia haków dachowych lub klem do modułów. Do 
ładnego wykończenia szyn C-N na krawędzi, dodajemy nasze czarne 
zaślepki, które są umieszczone nad końcem szyny. Do mocowania 
samych modułów używamy naszych standardowych Klem do szyny C, 
w kolorze srebrnym lub czarnym.
 Bez względu na to, czy moduły montowane są w jednej warstwie, 
pionowo lub poziomo - z naszym systemem mocowania polegasz 
na wysokiej jakości i bezpieczeństwie.

Pozycja haku na krokwi Łącznik szyny C-N 37 Zaślepka szyny C-N z klemą końcową
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novotegra top-fix – system wsuwany z montowanymi pionowo modułami

Dach kryty dachówką | system wsuwany  
novotegra top-fix

Wystarczy wyregulować, wsunąć – i gotowe!

Elegancki i estetyczny – taki jest system wsuwany novotegra  do 
dachu krytego dachówką. Po odpowiednim wyregulowaniu  
podkonstrukcji na dachu, system wsuwany zapewnia znakomicie 
prezentującą się instalację fotowoltaiczną.
 Szyny do montażu wsuwanego są dostępne w dwóch, 
dopasowanych do ramy modułu, kolorach: czystego aluminium lub  
czarnym. Dopracowana technika zapewnia bezpieczeństwo i  
sprawny montaż. Pływająco ułożona – w orientacji pionowej  lub 
poziomej – rama modułu przenosi obciążenie na szyny.  Moduły 
błyskawicznie się wsuwa, a w spodniej, ułożonej  krzyżowo szynie 
instaluje się kable ze złączami. Szyna C, pełniąca zarazem funkcję 
nośną j i kanału kablowego, to unikalne rozwiązanie – estetyczne i 
wydajne. Montaż szyny C za pomocą zestawu potrójnie 
regulowanych haków dachowych  i klasycznego połączenia 
śrubowego w dnie szyny umożliwia  płynną regulację i niwelowanie 
nierówności poprzez szyny spodnie. Regulowany pałąk, wkręcany w 
profil podstawy, zapewnia wygodne dopasowanie haka do pokrycia 
dachu. Profil  podstawy umożliwia przy tym dokładne ustawienie 
pałąka nad dachówką. Zestaw haków dachowych jest dostępny w  
różnych wariantach, które można dobrać indywidualnie do  danego 
projektu.
 System uzupełniają zaślepki i ograniczniki krawędziowe,  można 
go również wyposażyć w stopery śniegowe - elegancki design i 
wysoka jakość to cechy charakterystyczne systemu wsuwanego  
novotegra.

Zestaw regulowanych na wysokość haków   
dachowych flex

Łącznik szyny wsuwanej Zakończenie szyny wsuwanej i szyny C

Zalety
• Estetyczny wygląd instalacji

• Montaż modułów bez naprężeń

• Prosty, a zarazem stabilny i trwały system

• Potrójnie regulowane haki dachowe

• Haki dachowe do małych i dużych 
obciążeń

• Szyna montażowa typu C może być 

•  równocześnie kanałem kablowym

• Efektywna i szybka technika montażu  
wsuwanego i zmontowane fabrycznie 
elementy

• Bardzo dobra wentylacja modułów 

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 

•  Eurocode w narzędziu internetowym  
Solar-Planit
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novotegra top-fix – system wsuwany z montowanymi pionowo modułami do dachów pokrytych karpiówką

Dach kryty karpiówką | System wsuwany  
novotegra top-fix

Połączenie klasyki z nowoczesnością: karpiówka z 

systemem wsuwanym

Szukasz systemu montażowego paneli fotowoltaicznych do  dachu 
krytego podwójnie ułożoną karpiówką? Nasz system  wsuwany 
oferuje stabilność i bezpieczeństwo najwyższej  jakości i zarazem 
estetyczny wygląd, doskonale bowiem wpisuje się w precyzyjne 
pokrycia karpiówką o ponadczasowym  uroku. W zależności od 
koloru ramy modułu szyny do montażu wsuwanego można dobrać 
w kolorze czystego aluminium  lub czarnym. Zapewnia to 
optymalny wygląd całej instalacji.  Niewielkie, dyskretne haki 
dachowe i szyny C, w których  można jednocześnie ułożyć 
okablowanie, sprawiają, że podkonstrukcja jest praktycznie 
niewidoczna.
 Zarówno haki dachowe flex, jak i BS do dużych obciążeń, nie  
przylegają do pokrycia dachowego, dzięki czemu nie wymagają 
użycia drogiej dachówki metalowej. Zestaw regulowanych haków  
dachowych można dokładnie dopasować do specyfiki  poszycia – 
pałąk wprowadza się po prostu pomiędzy dwie  sąsiadujące 
dachówki. Beznaprężeniowy montaż modułów w  układzie 
poziomym lub pionowym, kable fachowo ułożone w  kanale szyny C 
oraz niezawodne zamocowanie i elastyczne dopasowanie haków do 
specyfiki dachu – nasz system  jest doskonałym rozwiązaniem do 
tego typu pokrycia dachowego.

Ustawienie profilu podstawy BS na krokwi Połączenie szyny wsuwanej z szyną C C38 Łącznik szyny wsuwanej

Zalety
• Estetyczny wygląd

• Efektywna i szybka technika montażu 
wsuwanego i zmontowane fabrycznie 
elementy

• Pływające i beznaprężeniowe ułożenie  
modułów w orientacji poziomej i pionowej

• Szyny do montażu wsuwanego w kolorze 
czystego aluminium lub czarnym

• Bardzo dobra wentylacja modułów

• Potrójnie regulowane haki dachowe

• Nieprzylegające do dachówki haki – w 
miejscu ich mocowania nie jest 
wymagane użycie dachówki metalowej

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Euro  code w narzędziu internetowym 
Solar-Planit
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szyna montażowa strona 88

łącznik strona 94

ogranicznik krawędzi strona 101

łącznik krzyżowy do szyn strona 99

zaślepka strona 102

łącznik strona 95

szyna strona 90

hak dachowy strona 80

śruby strona 86

nr art. 03-001388

nr art. 03-000499

nr art. 03-000693

nr art. 03-000321

nr art. 03-000001

nr art. 03-001369 

nr art. 03-000260

nr art. 03-001149

nr art. 03-000281

System wsuwany

novotegra top-fi x 
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System zaciskowy: montaż pionowy na profilach krótkich

System wsuwany: montaż pionowySystem zaciskowy: montaż poziomy na profilach krótkich

System zaciskowy: montaż pionowy na odcinkach szyn System wsuwany: montaż poziomy na profilach krótkich

Rozwiązania montażowe do 
dachów krytych blachą trapezową  
Rozwiązania równoległe do dachu z mocowaniem 
bezpośrednim

Zalety dla klienta

• Systemy zaciskowe i wsuwane do montażu  
 pionowego i poziomego

• Mała liczba podzespołów, montaż nie wymaga  
 dużych nakładów i jest ekonomiczny

• Szybki montaż dzięki mocowaniu bezpośrednie 
 mu za pomocą bezwiórowych wkrętów

• Łatwość planowania za pomocą Solar-Planit – 
 10-letnia gwarancja na produkt
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System zaciskowy: orientacja południowaSystem wsuwany: orientacja południowa z trójkątem na mostku

System zaciskowy: orientacja południowa na dachu wschód-zachód

System zaciskowy: montaż pionowy

System wsuwany: orientacja południowa z trójkątem na dachu
wschód-zachód

Rozwiązania montażowe do 
dachów krytych blachą trapezową  
Rozwiązania z podparciem, mocowanie bezpośrednie

Zalety dla klienta

• Kąty podparcia wynoszące 3-18° lub 13-40°

• Układy podpór dla wszystkich orientacji dachu

• System wsuwany z trójkątami podporowymi   
 mocowanymi bezpośrednio

• Rozwiązania szynowe z mocowaniem modułów   
 zgodnie z wytycznymi producenta
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System zaciskowy z montowanymi pionowo modułami do blachodachówki

Blachodachówka | system zaciskowy 
Moduły w pionie

Idealny do blachodachówek
Prosty i szybki - nasze rozwiązanie do blachodachówki na mostkach 
pozwala na wydajną i łatwą instalację za pomocą tylko jednego 
narzędzia montażowego.
      Montaż mostków krótkich C24 i C47 odbywa się bezpośrednio 
do blachodachówki za pomocą specjalnych śrub, zatwierdzonych 
przez organ nadzoru  budowlanego – bez wiercenia i szukania 
krokwi. Dzięki przemyślanym komponentom i kilku etapom pracy 
osiągasz atrakcyjny stosunek wydajności do ceny. Montaż modułów 
w pionie odbywa się za pomocą mostka długiego 385 mm , który 
jest podklejony gumą EPDM, dzięki niej zostaje zagwarantowana 
szczelność dachu. Dostępny jest w dwóch wysokościach C24 i C47.
Mostki krótkie przymocowane są do dwóch fal blachodachówki, co 
oznacza że obciążenie rozkłada się na dwa punkty styku.    
      Mocowanie modułów odbywa się bardzo szybko, dzięki naszym 
fabrycznie zmontowanym klemom, które są dostępne w rozmiarach 
od 30-52mm. Niezależnie od tego, czy wybierzesz mostek krótki 
C24 czy też C47 z nieco lepszą wentylacją modułów - dzięki 
systemowi mocowania novotegra do blachodachówki zawsze 
dokonujesz właściwego wyboru!
  

Wariant mostków krótkich 385 mm z EPDM Profile krótkie 385mm z otworami Klema w mostku krótkim C24

Zalety
• Szybki montaż od góry

• Śruby do blachy jaki i klemy mają ten sam 

rozmiar

• Mało elementów - całość zmontowana 

fabrycznie

• Do blachodachówek o grubości od  

0,4 mm / Alu 0,5 mm

• Mostek krótki w dwóch wysokościach C24 

i C47

• Klemy z funkcją blokowania w celu 

uproszczenia montażu

• Mocowanie za pomocą specjalnych śrub 

do blachodachówki
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Moduły pionowo

klema środkowa lub
końcowa

 strona 105 / 106

System zaciskowy  

zabezpieczenie modułów
przed zsunięciem

strona 103

szyna strona 91

Mocowania dachowe strona 87

nr art. 03-000007

nr art. 03-001081

nr art. 03-000880

nr art. 03-000873nr art. 03-001081 nr art. 03-000873

nr art. 03-000276 nr art. 03-000284

nr art. 03-000275 nr art. 03-000277
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System zaciskowy z montowanymi poziomo modułami do blachodachówki

Blachodachówka | system zaciskowy 
Moduły w poziomie

Bezpieczny, elastyczny i sprawdzony
Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie do montażu modułów w poziomie 
na blachodachówce : Nasz mostek krótki półokrągły C33 z podklejką 
gumową EPDM- idealnie dopasowuje się do fali blachodachówki. 
Montaż odbywa się bezpośrednio do blachodachówki za pomocą 
specjalnych śrub, zatwierdzonych przez organ nadzoru  budowlanego –
bez wiercenia i szukania krokwi. Wystarczy tylko jeden klucz 
sześciokątny – zarówno śruby do blachy jak i klem maja ten sam 
rozmiar. 
      Dzięki przemyślanym komponentom i kilku etapom pracy osiągasz 
atrakcyjny stosunek wydajności do ceny. Mocowanie modułów odbywa 
się bardzo szybko, dzięki naszym gotowym klemom, które są dostępne 
w rozmiarach od 30-52mm. 
      Prosty system, który można szybko i sprawnie zamontować, ułatwi i 
przyspieszy pracę każdemu instalatorowi.

Klema w mostku krótkim C33  Mostek krótki C33 Zabezpieczenie zsunięcia modułów 

Zalety
• Mało elementów - całość zmontowana 

fabrycznie

• Łatwy i szybki montaż – bezpośrednio do 

blachodachówki

• Do blachodachówek o grubości od 0,4 mm / 

Alu 0,5 mm

• Gotowe klemy w rozmiarach od 30-52mm

• Bardzo dobra wentylacja modułów

• Szybki montaż od góry



Moduły pionowo

klema środkowa lub
końcowa

 strona 105 / 106

zabezpieczenie modułów
przed zsunięciem

strona 103

mostek strona 91

Mocowania dachowe strona 87

nr art. 03-000223

nr art. 03-001223

nr art. 03-000880

nr art. 03-000276 nr art. 03-000284

nr art. 03-000275 nr art. 03-000277
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System zaciskowy 
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System zaciskowy z mocowaniem bezpośrednim i poziomo zamontowanymi modułami

Zmontowane fabrycznie elementy – szybszy montaż

System zaciskowy do dachów krytych blachą trapezową  to zawsze 
idealnie dobrane, kompleksowe rozwiązanie dla różnego rodzaju 
inwestycji. Zapewnia on sprawdzoną jakość wykonania z trwałych i 
odpornych na korozję materiałów oraz oferuje atrakcyjny  stosunek 
ceny do jakości.
 Profile krótkie, przycięte na odpowiednią długość i oklejone  
wysokiej jakości taśmą uszczelniającą EPDM, mocowane są 
bezpośrednio na grzbiecie fali blachy trapezowej za pomocą  
atestowanych wkrętów do cienkiej blachy.
 Do poprawnego montażu ram o wysokości od 28 do 52 mm 
oferujemy trzy różne klemy.
 Łatwą obróbkę w miejscu instalacji zapewnia szybki, niezwykle  
wydajny  i bezwiórowy montaż od góry . Wystarczy przy tym jedno 
narzędzie - blachowkręty i zaciski mają jednakowe gniazda napędowe.
 Dobra wentylacja modułu, przewodność elektryczna  między 
systemem montażowym i pokryciem dachu oraz zastosowanie 
niewielu materiałów i atrakcyjny wygląd to największe zalety tego 
systemu montażowego.

Warianty mostków krótkich z uszczelnieniem 
EPDM

Zabezpieczenie w przypadku montażu poziome-  
go na profilu krótkim

Klema końcowa w profilu krótkim C47

Dach kryty blachą trapezową | system zaciskowy  
Montaż poziomy modułów

Zalety
• Mniej elementów — całość zmontowana  

fabrycznie

• Potrzebne tylko jedno narzędzie 
montażowe

• Łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio 
na  blasze trapezowej

• Przewodność elektryczna między  
systemem montażowym i pokryciem 
dachu

• Do blach o grubości od 0,4 mm

• Szybki montaż od góry

• Profile krótkie w dwóch różnych 
wysokościach

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w narzędziu internetowym  
Solar-Planit
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klema środkowa lub
końcowa

strona 105

zabezpieczenie modułów
przed zsunięciem

strona 103

mostek strona 91

Mocowania dachowe strona 87

nr art. 03-000233

nr art. 03-000841

nr art. 03-000880

nr art. 03-001108

System zaciskowy 

Moduły poziomo 

nr art. 03-001108

nr art. 03-000276 nr art. 03-000284

nr art. 03-000275 nr art. 03-000277

nr art. 03-000841
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System zaciskowy z mocowaniem bezpośrednim i pionowo zamontowanymi modułami
 

Montaż pionowy modułów – zawsze odpowiednie 

rozwiązanie

Dzięki wielu prefabrykowanym elementom konstrukcja oparta na 
mostkach krótkich C24 i C47 albo szynie C47 zapewnia bardzo szybki 
montaż w miejscu instalacji. Użycie szyny C47 umożliwia czyste 
ułożenie  kabli i połączenie z blachą trapezową zapewniające 
równomierne rozłożenie obciążeń.
 Do montażu służą mostki krótkie o długości 385 mm, oklejone 
fabrycznie  uszczelnieniem EPDM. Mostki nadają się do wszystkich 
blach trapezowych i są dostępne w  dwóch wysokościach. Mostek 
krótki C24 to rozwiązanie materiałooszczędne i ekonomiczne. Mostek 
krótki C47 zapewnia większą odległość między modułem a pokryciem 
dachu i idealną wentylację modułu. Niezależnie od tego, na który się 
zdecydujesz, będzie to  zawsze dobra decyzja.
 Optymalny rozkład obciążenia na blasze trapezowej i czyste  
ułożenie kabli oferują specjalnie do tego przygotowane szyny C o 
długości 2,10m. Montuje się je na naklejonych wcześniej taśmach 
uszczelniających EPDM poprzecznie  do grzbietów blachy. Wystarczy 
ułożyć, przykręcić i gotowe!

Wariant mostków krótkich 385 mm Mostek krótki z perforacją zamontowany pionowo Klema środkowa oraz mostek krótki C47

Dach kryty blachą trapezową | system zaciskowy  
Montaż pionowy modułów

Zalety
• Szybki montaż od góry

• Potrzebne tylko jedno narzędzie 
montażowe

• Mniej elementów — całość zmontowana  
fabrycznie

• Profile krótkie lub szyny C47 w dwóch 
różnych wysokościach

• Tylko trzy zaciski do wszystkich 
wysokości  ramy

• Mocowanie za pomocą atestowanych  
blachowkrętów

• Przewodność elektryczna między  
systemem montażowym i pokryciem 
dachu

• Rozwiązanie do dachów o niewielkich            
rezerwach obciążenia

• Łatwe projektowanie zgodne z normami 
Eurocode w narzędziu internetowym  
Solar-Planit
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klema środkowa lub
końcowa

strona 105

zabezpieczenie modułów
przed zsunięciem

strona 102

mostek strona 91

Mocowania dachowe strona 87

nr art. 03-000007

nr art. 03-001081

nr art. 03-000880

nr art. 03-000873nr art. 03-001081 nr art. 03-000873

nr art. 03-000276 nr art. 03-000284

nr art. 03-000275 nr art. 03-000277

System zaciskowy 

Moduły pionowo
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System wsuwany z mocowaniem bezpośrednim i pionowo zamontowanymi modułami

Wysokiej jakości rozwiązanie do blachy trapezowej 

Wsuwany system montażowy firmy novotegra umożliwia 
mocowanie modułów  fotowoltaicznych metodą pływającą, bez 
naprężeń, w sposób  stabilny i bezpieczny. Moduły wsuwane są na 
całej długości ramy w szyny dostępne w dwóch kolorach do 
wyboru: aluminium  lub czarnym. Poprzez połączenie 
odpowiedniego koloru szyny z modułem uzyskamy bardzo 
estetyczną, spójną  optycznie powierzchnię instalacji. System 
wsuwany przekonuje ponadto przemyślaną konstrukcją, prostym i 
szybkim montażem, wysoką jakością wykonania oraz trwałymi i 
odpornymi  na korozję komponentami.
 Szynę wsuwaną mocuje się bezpośrednio do blachy trapezowej 
za pomocą klamry przykręcanej z boku grzbietu blachy. System 
wsuwany jest przeznaczony do blachy trapezowej o grubości od  
0,4 mm. Oferuje dobrą wentylację, umożliwia montaż modułu 
zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej.
 System wsuwany do blach trapezowych składa  się zaledwie z 
kilku pojedynczych elementów, co znacznie ułatwia  montaż. Do 
bezwiórowego mocowania służą atestowane  blachowkręty, które 
wkręcane w blachę trapezową nie pozostawiają  metalowych 
wiórów.

Szyna do montażu wsuwanego na taśmie EPDM 
z  zaciskiem do blachy trapezowej

Połączenie szyn do montażu wsuwanego na 
blasze trapezowej

Zabezpieczenie modułu przy niewielkim nachy-
leniu dachu

Dach kryty blachą trapezową | system wsuwany  
Klamra do blachy trapezowej

Zalety
• Estetyczny wygląd

• Mniej elementów — całość zmontowana  
fabrycznie

• Efektywna i szybka technika montażu               
wsuwanego i zmontowane fabrycznie 
elementy

• Pływające i beznaprężeniowe ułożenie  
modułów

• Szyny do montażu wsuwanego w kolorze 
czystego aluminium lub czarnym

• Łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio 
na  blasze trapezowej

• Do blach o grubości od 0,4 mm

• Bardzo dobra wentylacja 

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w narzędziu internetowym  
Solar-Planit
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taśmy uszczelniające 
EPDM

strona 115

Mocowania dachowe strona 85

szyna montażowa strona 88

łącznik strona 94

ogranicznik krawędzi strona 101

nr art. 03-001387

nr art. 03-000647

nr art. 03-000691

nr art. 03-000633

nr art. 03-000459

System wsuwany  

System zaciskowy
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System wsuwany z mocowaniem bezpośrednim i pionowo zamontowanymi modułami

Rozwiązanie kombinowane – szyna do montażu 

wsuwanego na  profilu krótkim 

Niezależnie od orientacji modułu, poziomej czy pionowej, 
podkonstrukcję wykonuje się w ten sam sposób. W zależności  od 
wymaganych parametrów wentylacji dobieramy jeden z dwóch 
mostków  C24/C47  które montujemy za pomocą atestowanych 
blachowkrętów bezpośrednio do blachy trapezowej.   
       Szynę do montażu wsuwanego nasadza się na profile krótkie  i 
mocuje za pomocą prefabrykowanego mocowania szyny wsuwanej 
na szynie C. Wszystkie elementy systemu, zarówno profile krótkie, 
jak i szyny montuje się od góry.         
       Połączenie szyny do montażu wsuwanego z profilem krótkim  
pozwala uzyskać estetyczną i wydajną instalację oraz optymalną  
wentylację. Niewielka liczba elementów  w całości 
prefabrykowanych zapewnia  szybki montaż.

Wariant mostków krótkich z uszczelnieniem 
EPDM

Zbezpieczenie modułów przy niskim kącie dachu Szyna do montażu wsuwanego zamocowana na  
profilu krótkim

Dach kryty blachą trapezową | system wsuwany  
Profil krótki

Zalety
• Estetyczny wygląd

• Profile krótkie w dwóch różnych wysokościach

• Mniej elementów — całość zmontowana  
fabrycznie

• Efektywna i szybka technika montażu 
wsuwanego i zmontowane fabrycznie 
elementy

• Pływające i beznaprężeniowe ułożenie 
modułów

• Szyny do montażu wsuwanego w kolorze  
czystego aluminium lub czarnym

• Łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio na  
blasze trapezowej

• Do blach o grubości od 0,4 mm

• Optymalna wydajność dzięki bardzo dobrej  
wentylacji modułów

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w narzędziu internetowym Solar-
Planit
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łącznik krzyżowy do szyn strona 99

mostek strona 91

Mocowania dachowe strona 87

nr art. 03-000841 nr art. 03-001108

nr art. 03-000880

szyna montażowa strona 88

łącznik strona 94

ogranicznik krawędzi strona 101

nr art. 03-001387

nr art. 03-000648 

nr art. 03-000691

nr art. 03-000321

System wsuwany 

Profi l krótki C24 | C47 

nr art. 03-001108nr art. 03-000841
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Ekstremalnie wytrzymałe – 
novotegra na dachy faliste i 
płytę warstwową
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System zaciskowy: montaż poziomy jednowarstwowy System wsuwany: montaż pionowy

System zaciskowy: montaż pionowy dwuwarstwowy

System zaciskowy: montaż poziomy dwuwarstwowy

System wsuwany: montaż poziomy

System wsuwany: montaż poziomy

Rozwiązania montażowe do 
dachów krytych eternitem 
falistym i płytą warstwową
novotegra top-fix

Zalety dla klienta

• Systemy zaciskowe i wsuwane do montażu   
 pionowego i poziomego

• Centryczne przekazywanie obciążenia na śrubę   
 dwugwintową i wynikająca z tego duża obciążalność

• Szyna ze zintegrowanym kanałem kablowym   
 i miejsce na wtyki

• Szybki montaż od góry, łatwość chwytania   
 podzespołów
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novotegra top-fix – system klemowania jednopoziomowy, moduły montowane poziom

Dach z płyty warstwowej / blachodachówki system zaciskowy  
novotegra top-fix

Proste systemy montażowe

W przypadku montażu na dachach z płyty warstwowej lub 
blachodachówki, instalacje montuje się bezpośrednio w krokwiach 
konstrukcji dachowej. W przypadku krokwi drewnianych potrzebny  
jest zestaw śrub dwugwintowych HP, a do krokwi stalowych – 
zestaw śrub dwugwintowych SP.  Zamocowanie szyn C centrycznie  
umożliwia przeniesienie obciążenia bezpośrednio na śrubę, co  
wyklucza dodatkowe obciążenia zginające.
 Szynę C mocuje się zawsze w ten sam sposób: klasyczne  
połączenie śrubowe z nakrętką kołnierzową zapewnia  szybki, 
trwały i niezawodny montaż, zarówno w jednym poziomie, jak i na 
krzyż. Wnętrze szyny C pełni jednocześnie funkcję kanału na kable i 
złącza. Dzięki  mocowaniu na śrubę dwugwintową, w dnie szyny 
możliwa jest regulacja wysokości i tym samym niwelowanie 
nierówności dachu. 
 Pozwala to uzyskać spójną powierzchnię połączonych modułów.  
Wszystkie klemy końcowe i środkowe są zmontowane fabrycznie i 
dostępne również w wersji anodowanej na czarno.  Niezawodna 
technika klemowania sprawia, że moduły montuje  się szybko i 
pewnie na szynach C w pionie lub poziomie, jednopoziomowo lub 
na krzyż. Klemy końcowe zrównują  pole modułowe z szynami C, 
dzięki czemu podkonstrukcja jest niemal niewidoczna, a cała 
instalacja bardzo estetyczna.

Centryczne przeniesienie obciążenia na śrubę 
dwugwintową

Połączenie szyn C na krzyż Szyna C jest kanałem kablowym

Zalety
• Centryczne przeniesienie obciążenia

• Szyna C jest kanałem kablowym

• Do krokwi drewnianych i stalowych

• Pewny, stabilny i trwały system

• Wysoka jakość wykonania i sprawdzona  
technika klemowania

• Tylko dwie klemy do wszystkich wysokości  
ramy modułów

• Również do blachy trapezowej

• Bardzo dobra wentylacja modułów

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w programie Solar-Planit
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klema środkowa lub
końcowa

strona 105

zaślepka strona 102

łącznik strona 95

szyna strona 90

śruba dwugwintowa strona 84

nr art. 03-000001

nr art. 03-001369

nr art. 03-000222

nr art. 03-000276 nr art. 03-000284

Art.-Nr. 03-000275 nr art. 03-000277

nr art. 03-000259

System zaciskowy 

novotegra top-fi x 
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novotegra top-fix – system wsuwany, moduły montowane pionowo

Dach z płyty warstwowej / blachodachówki system wsuwany  
novotegra top-fix

Zalety
• Estetyczny wygląd instalacji

• Montaż modułów bez naprężeń

• Efektywna i szybka technika montażu 
wsuwanego i zmontowane fabrycznie 
elementy

• Centryczne przeniesienie obciążenia

• Szyna C jest kanałem kablowym

• Do krokwi drewnianych i stalowych

• Pewny, stabilny i trwały system

• Również do blachy trapezowej

•  Łatwe projektowanie zgodnie z 
normami Eurocode w programie Solar-
Planit

Prosty, stabilny i elastyczny 
Dach z krokwi drewnianych czy stalowych, pokryty płytą warstwową 
lub blachodachówką – na śrubach dwugwintowych i szynach 
wsuwanych, szybko i wygodnie zrealizujesz dowolny projekt. Szyny 
wsuwane są dostępne w dwóch kolorach: srebrne aluminium lub  
czarne. Dopracowana technika zapewnia duże bezpieczeństwo i 
sprawny montaż. Obojętnie czy w orientacji pionowej  czy poziomej 
– rama modułu przenosi obciążenie na szyny.  Moduły są wsuwane 
błyskawicznie, a w dolnej szynie C, ułożonej  krzyżowo, chowa się 
kable ze złączami. Szyna C pełniąca funkcję kanału kablowego to 
unikalne rozwiązanie – estetyczne i wydajne.
 Montaż szyny C za pomocą klasycznego połączenia na śrubie 
dwugwintowej w dnie szyny umożliwia płynną regulację i 
niwelowanie nierówności dachu. Zamocowanie szyny C centrycznie 
umożliwia przeniesienie obciążenia centralnie na śruby 
dwugwintowe, co wyklucza dodatkowe obciążenia zginające. Śruby 
dwugwintowe są dostępne w różnych długościach i średnicach. 
System uzupełniają zaślepki  i ograniczniki końcowe - to właśnie 
design i jakość, którymi odznacza się system wsuwany novotegra.

Szyny C o różnej wysokości Łącznik do szyny C Szyna wsuwana zamocowana na szynie C
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szyna montażowa strona 88

łącznik strona 94

ogranicznik krawędzi strona 101

łącznik krzyżowy do szyn strona 99

zaślepka strona 102

łącznik strona 95

szyna strona 90

śruba dwugwintowa strona 84

nr art. 03-001387

nr art. 03-000648

nr art. 03-000321

nr art. 03-000259

nr art. 03-000001

nr art. 03-001369

nr art. 03-000691

nr art. 03-000222

System wsuwany

novotegra top-fi x 
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Niewielki wysiłek podczas 
montażu – novotegra do 
dachów krytych blachą na rąbek
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Rozwiązania montażowe do
dachów krytych blachą na rąbek
Główne zastosowania

System zaciskowy: montaż pionowy, rąbek stojący

System wsuwany: montaż pionowy, rąbek stojącySystem zaciskowy: montaż pionowy, rąbek okrągły

System wsuwany: montaż poziomy, rąbek stojącySystem zaciskowy: montaż pionowy, rąbek stojący, na dachu 
miedzianym

Zalety dla klienta

• Klemy na rąbek do dachów z rąbkami   
 stojącymi i okrągłymi oraz dachów krytych  
 blachą profilowaną

• System zaciskowy z zaledwie trzema   
 rodzajami klem do wszystkich wysokości   
 ram modułów

• Szyna ze zintegrowanym kanałem kablowym 
 i miejscem na wtyczki

• Szybki montaż przy użyciu niewielu części  
 dzięki dołączaniu szyn od góry

• Systemy wsuwane do montażu pionowego 
 i poziomego
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Jednowarstwowy system zaciskowy z modułami zamontowanymi pionowo

Idealny do dachów krytych blachą na rąbek

Bez względu na to, czy chodzi o dach kryty blachą na rąbek stojący,
okrągły czy dach kryty blachą profilowaną: nasz sprawdzony od lat 
system zaciskowy novotegra zapewnia niezawodne, stabilne i 
bezpieczne zamocowanie instalacji fotowoltaicznej na każdym dachu 
krytym blachą na rąbek.
       Dzięki zastosowaniu techniki mocowania do rąbków dachowych 
nasz system montażowy można podłączyć bezpośrednio do rąbku 
dachowego: Obciążenie przekazywane jest na rąbek centrycznie. Nasz 
system zaciskowy do dachów krytych blachą na rąbek można 
zastosować także na dachu miedzianym z rąbkami stojącymi. W 
ramach tego rozwiązania oferujemy Państwu wysoką jakość 
wykonania oraz trwałe i odporne na korozję komponenty – doskonale 
dopasowane do indywidualnych wymogów instalacji fotowoltaicznej na 
miejscu.
       Nasz system można w szybki i nieskomplikowany sposób 
zamocować na dachu krytym blachą na rąbek. Składa się on z trzech 
głównych komponentów: szyn C, zacisków na rąbek oraz klem. 
Moduły montowane są w formacie pionowym. Klemy na moduł 
dostępne są w trzech różnych rozmiarach – każdorazowo w kolorze 
aluminium i czarnym. Montaż odbywa się w wygodny sposób od góry. 
Szyny można w razie potrzeby przedłużyć za pomocą łączników. Nasz 
system zaciskowy do dachów krytych blachą na rąbek to dobra 
wentylacja modułów od tyłu oraz – dzięki dyskretnym odzespołom i 
jednolitym polom modułów – estetyczny wygląd.

Klema na rąbek Szyna C zamocowana bezpośrednio na klemie, 
którą montujemy na rąbku

Szyna C jest kanałem kablowym

Dach z blachy na rąbek stojący | system zaciskowy 

Zalety
• Mała liczba podzespołów – elementy 

prefabrykowane

• Szybki montaż od góry

• Szyna C służy zarazem jako kanał kablowy

• Tylko trzy różne klemy dla wszystkich 
wysokości ramy modułów

• Bezpieczny, stabilny i trwały

• Do wszystkich popularnych dachów 
krytych blachą na rąbek lub blachą 
profilowaną

• Także do dachów miedzianych z rąbkami 
stojącymi

• Bardzo dobra wentylacja od tyłu

• Łatwość projektowania zgodnie z 
Eurokodem za pomocą narzędzia  
Solar-Planit dostępnego online
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klema środkowa lub
końcowa

strona 105

łącznik strona 95

szyna strona 90

zacisk na rąbek strona 85

siodełko VA
(tylko do dachów
miedzianych)

strona 85

nr art. 03-000925

nr art. 03-001369

nr art. 03-000219

nr art. 03-000338

System zaciskowy 

System zaciskowy

nr art. 03-000276 nr art. 03-000284

nr art. 03-000275 nr art. 03-000277
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System wsuwany jednopoziomowy, moduły montowane pionowo

Zalety
• Dyskretny wygląd – szyny wsuwane

• Sprawdzona technika wsuwania modułów

• Szyny do montażu wsuwanego 
dopasowane  kolorem do ramy modułu 
od 30-50mm

• Mało elementów — szybki montaż

• Standardowy zacisk na rąbek stojący  

• Technika zaciskowa z punktami 
mocowania  na kołnierzu rąbka

• Pewny, stabilny i trwały system

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami     
Eurocode w programie Solar-Planit

Estetyczny i wydajny – system wsuwany do dachów 

na rąbek stojący

Sprawdzona technika zaciskowa i estetyczny wygląd całości dzięki 
połączeniu dłuższych klem na rąbek stojący 150mm i  
sprawdzonych szyn do montażu wsuwanego. System wsuwany 
novotegra do blachy na rąbek stojący pozwala wygodnie ułożyć 
moduły w orientacji pionowej lub poziomej. Do wyboru są szyny do 
montażu wsuwanego  w kolorze czystego aluminium lub czarnym 
– oba warianty  pasują do wszystkich wysokości ram modułów od 
30-50mm.
Konstrukcja zacisku do rąbka stojącego umożliwia proste, 
bezpieczne dla blachy mocowanie go na kołnierzu rąbka i 
bezpośrednie zamocowanie na nim szyny.
 System zapewnia zatem sprawny i szybki montaż, ponieważ 
pozwala całkowicie wyeliminować drugą warstwę szyn.  Jest 
również bardzo estetyczny: ogranicznik krawędziowy spójnie 
zamyka instalację na brzegach i dodatkowo zabezpiecza moduł 
przed zsunięciem.
 Mało elementów, idealnie skrojone rozwiązanie – do szybkiego i 
łatwego montażu.

Klema do systemu wsuwanego na dach kryty 
blachą na rąbek stojący

Łącznik szyny wsuwanej Zabezpieczenie modułu przy niewielkim nachy-
leniu dachu

Dach z blachy na rąbek stojący | system wsuwany
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mocowania dachowe strona 85

szyna montażowa strona 88

łącznik strona 94

ogranicznik krawędzi strona 101

nr art. 03-001387

nr art. 03-000647

nr art. 03-000691

nr art. 03-001028

System wsuwany

System zaciskowy
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Możliwość bardzo 
niewielkiego balastowania – 
novotegra do dachu 
płaskiego w systemie 
południe
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Rozwiązania montażowe do  
dachu płaskiego
Główne zastosowania

Dach kryty folią: system wschód-zachód II Dach kryty folią: system południe zamknięty II

Obsypka żwirowa: system wschód-zachód I z wiązaniem 
krzyżowym

Obsypka żwirowa: system południe I z wiązaniem krzyżowym

Dach kryty folią: system wschód-zachód II z 3. szyną 
podstawową 

Dach kryty folią: system południe zamknięty II z trzema szynami 
podstawowymi

Zalety dla klienta

• Aerodynamiczny system testowany w kanale   
 powietrznym – niezawodne bezpieczeństwo!

• Mała liczba elementów, szybki i łatwy montaż – 
    niedrogi system

• Mały balast z uwagi na przenoszenie obciążeń 
    przez szeroką szynę podstawową z zaokrąglony 
 mi krawędziami

• Rozwiązanie alternatywne ze stabilnym syste 
 mem szyn krzyżowych i trójkątami montażowymi
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System na dach płaski | system wschód-zachód

Zalety
• Pewny, stabilny i szybki montaż

• Odporność na wiatr testowana w tunelu 
aerodynamicznym

• Nie narusza poszycia dachu

• Niewielkie balastowanie

• Optymalny kąt nachylenia 13°

• Możliwa większa powierzchnia modułów

• Szeroka szyna podstawowa z 
zaokrąglonymi  krawędziami

• Dodatkowa szyna balastowa do dużych 
kamieni

• Wspornik podwójny do dużych obciążeń

• Szyny z podklejkami do odwodnienia  
poziomego

• Tylko trzy rodzaje klem do wszystkich 
wysokości  ramy modułu

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w programie Solar-Planit

Nasze rozwiązanie do instalacji o orientacji wschód-zachód

System montażowy wschód-zachód  zapewnia maksymalne  wykorzystanie 
powierzchni dachu płaskiego: w porównaniu  do orientacji południowej 
umożliwia zamontowanie modułów o prawie dwukrotnie większej 
powierzchni i tym samym  stabilniejszą produkcję energii elektrycznej 
przez cały dzień. System montażowy wschód-zachód  jest bardzo 
bezpiecznym systemem do dachów płaskich o kącie nachylenia do 5°.  Jest 
również łatwy w montażu.
 Montuje się go na dachu z wykorzystaniem masy własnej i w  razie 
potrzeby balastu. Dzięki zoptymalizowanej aerodynamice i 
charakterystycznej konstrukcji system zwykle go jednak nie wymaga lub 
wymaga tylko  w niewielkim stopniu, co ma znaczenie w przypadku dachów  
płaskich z niewielkimi rezerwami obciążenia.
 System montażowy składa się tylko z kilku elementów.  Podkonstrukcja 
układana jest w polu modułów. Stopkę bazową przednią i tylną zatrzaskuje 
się na zasadzie klik-klik, a moduły mocuje klemami po krótkim boku ramy. 
Szyna podstawowa, którą można  wykorzystać jako kanał do 
poprowadzenia kabli, ma zaokrąglone krawędzie i  warstwę separującą - 
podklejkę dla ochrony pokrycia dachu. System jest  przeznaczony do 
dachów pokrytych papą i gontem bitumicznym, można go również 
stosować na dachach pokrytych żwirem.
 Różne wsporniki umożliwiają dopasowanie systemu do obciążeń, nawet w 
przypadku zwiększonych wymogów w tym zakresie. Standardowe 
dopuszczalne obciążenie systemu montażowego wschód-zachód wynosi  
2,4 kN/m², a w przypadku  klemowania po dłuższym boku modułu nawet  
4,8 kN/m².

Szyna podstawowa z pokrywą i uchwytem 
kablowym

Stopka w szynie podstawowej z łącznikiem Deflektor wiatrowy wschód-zachód w przypadku 
przeszkód dachowych

Dach płaski | system wschód-zachód  
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wspornik strona 108

profi l łączący strona 93

klemy strona 108 / 109

szyna podstawowa strona 92

zestaw łączników do szyny
podstawowej

strona 97

samoprzylepna osłona
krawędzi aluminiowych

strona 115

śruba mocująca do dachu
płaskiego

strona 87

stopka bazowa strona 108

nr art. 03-000989

nr art. 03-000370

nr art. 03-000407

nr art. 03-000383

nr art. 03-000343

nr art. 03-001324

nr art. 03-000314

nr art. 03-000324 nr art. 03-000326 nr art. 03-000310

Elementy podstawowe 

System wschód-zachód 
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System do dachu płaskiego zamknięty II

Zalety
• Pewny, stabilny i szybki montaż

• Odporność na wiatr testowana w tunelu 
aerodynamicznym

• Nie narusza poszycia dachu

• Niewielkie balastowanie

• Przenoszenie obciążeń przez deflektor 
wiatrowy i szyny podstawowe

• Optymalny kąt nachylenia 13°

• Możliwość układania w odległości 
zaledwie  0,5 m od krawędzi dachu

• Szeroka szyna podstawowa z 
zaokrąglonymi  krawędziami

• Dodatkowa szyna balastowa dla do 
dużych kamieni

• Tylko trzy rodzaje klem dla wszystkich 
wysokości ramy modułu

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w narzędziu internetowym  
Solar-Planit

Nasze rozwiązanie do systemów o orientacji południowej 

Zamknięty system do dachu płaskiego — idealne rozwiązanie do montażu 
modułów skierowanych na południe na dachach  płaskich o kącie 
nachylenia do 5°! System ten został poddany  testom przez specjalistów z 
Wacker Ingenieuren w tunelu  aerodynamicznym przy maksymalnych  
prędkościach wiatru. Wynik potwierdził naszą wieloletnią  jakość: system 
do dachów płaskich novotegra oferuje maksymalne bezpieczeństwo i 
stabilność. 
 System na dach płaski wyróżnia się prostym i szybkim montażem, 
składa się z niewielkiej liczby komponentów, które montuje się na 
zasadzie klik-klik,  bez konieczności przebijania poszycia dachu. Dzięki 
zoptymalizowanej aerodynamice nie wymaga on balastowania lub 
wymaga go tylko w niewielkim stopniu, co sprawia, że jest idealnym  
rozwiązaniem do dachów płaskich. Zapewnia to, między innymi,  nasz 
deflektor wiatrowy, który w przypadku zamkniętego systemu 
montażowego w orientacji południowej jest montowany na zakładkę i jest 
na stałe skręcony ze stopkami i szynami. Zwiększa to stabilność  ogólną 
instalacji i dzięki połączeniu z szynami podstawowymi  zapewnia 
optymalne przenoszenia obciążeń.
 Szeroka szyna podstawowa ma zaokrąglone krawędzie i jest  dostępna 
z warstwą separującą - podklejką (6 mm) na całej długości lub 
fragmentarycznymi podkładkami (20 mm) do odwodnienia poziomego. Z 
dopasowaną pokrywą szyny podstawowej i uchwytami kablowymi może 
również pełnić funkcję  kanału kablowego. Standardowe dopuszczalne 
obciążenie  systemu montażowego w orientacji południowej wynosi do 2,4 
kN/m², a w razie potrzeby można je zwiększyć nawet do 4,8 k/m².

Przedłużenie szyny podstawowej Deflektor wiatrowy i stopka tylna modułu Klema na dłuższym boku ramy modułu, szyna 
podstawowa

Dach płaski | system południowy 
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wspornik strona 108

osłona wiatrowa strona 109

klemy strona 108 / 109

szyna podstawowa strona 92

zestaw łączników do szyny
podstawowej

strona 97

samoprzylepna osłona
krawędzi aluminiowych

strona 115

śruba mocująca do dachu
płaskiego

strona 87

stopka bazowa strona 108

nr art. 03-000879

nr art. 03-000370

nr art. 03-000407

nr art. 03-000383

nr art. 03-000343

nr art. 03-001243

nr art. 03-001281

nr art. 03-000324 nr art. 03-000326 nr art. 03-000310

Elementy podstawowe 
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System dachu płaskiego wschód-zachód I do żwiru

Zalety
• Więcej kilowatów na jednostkę powierzchni 

dachu

• Łatwość balastowania dzięki obecności 
żwiru

• Stabilność i elastyczność dzięki połączeniu 
krzyżowemu

• Optymalne mocowanie modułów w 
otworach montażowych

• Przetestowany w kanale aerodynamicznym

• Optymalne podpory pod kątem 13° do 
dachów o nachyleniu nie większym niż 5°

• Możliwy odstęp od krawędzi wynoszący 
tylko 0,5 m

• Brak przenikania przez poszycie dachowe

• Możliwość zastosowania także na dachach 
foliowanych z normalną szyną podstawową

• Szyna C z opcjonalną pokrywą jako kanał 
kablowy dla kabla wielożyłowego

Nasze elastyczne rozwiązanie do orientacji   

wschód-zachód 

Kładą Państwo nacisk na elastyczny montaż i łatwość balastowania w
projekcie do dachu płaskiego? W takim razie mamy dla Państwa właściwe 
rozwiązanie w postaci systemu do dachu płaskiego wschód-zachód I z 
podporami pod kątem 13°.
 W wersji z szynami na żwir za pomocą szyny podstawowej wykorzystują 
Państwo dostępny żwir do wybalastowania instalacji fotowoltaicznej. Żwir 
po prostu wypełnia jako balast szynę na żwir o wymiarach 230 x 90 mm. 
Jako szyna nośna modułu używany jest nasz profil bazowy, mocowany jako 
szyna krzyżowa na dolnej szynie na żwir za pomocą śrub do cienkich blach. 
Niezawodne, solidne i skuteczne – oto nasze rozwiązanie w postaci 
połączenia szyn krzyżowych na dachach żwirowych. Dzięki elastycznej 
konstrukcji system wschód-zachód I może być używany także z normalną 
szyną podstawową z prefabrykowaną warstwą rozdzielającą. Można też 
zastosować szynę podstawową z wyściółkami do poprzecznego 
odprowadzania wody.
 Dla obydwu typów szyn podstawowych dostępny jest dopasowany 
zestaw wsporników do podpór modułów na osiach teowych. Przednie 
zestawy elementów mocujących do modułów służące do łączenia z 
otworami w ramie modułu zapewniają modułowi bezpieczne podparcie 
poprzez mocowanie kształtowe w profilu bazowym. Tylne elementy 
mocujące do modułów montuje się zatrzaskowo w szynie C i można je 
umieszczać w punktach mocowania podanych przez producenta modułu. 
Szyna C może jednocześnie służyć jako kanał kablowy dla kabla 
wielożyłowego.

Wspornik modułu i szyna C Mocowanie profilu bazowego na szynie 
podstawowej

Elementy mocujące moduł w otworach w ramie z
przodu

Dach płaski | system wschód-zachód I 
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wspornik strona 112

szyna łącząca strona 90

łącznik do szyn strona 95

element mocujący moduł strona 110 / 112

warstwa rozdzielająca strona 115

szyna podstawowa strona 93

śruba mocująca do
dachu płaskiego

strona 87

stopka bazowa strona 93

łącznik do profi li bazowych strona 98

nr art. 03-000105

nr art. 03-000092

nr art. 03-000383

nr art. 03-000193

nr art. 03-000021

nr art. 03-000181

nr art. 03-000151

nr art. 03-001371

nr art. 03-000078 nr art. 03-000322

Elementy podstawowe

System wschód-zachód

nr art. 03-000322nr art. 03-000078
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System do dachu płaskiego zamknięty I

Nasze elastyczne rozwiązanie do orientacji południowej

Elastyczny, stabilny i sprawdzony – oto nasz system do dachu płaskiego 
zamknięty I do orientacji południowej! Jest łatwy do zamontowania, 
wszechstronny i przy tym bardzo stabilny. Aerodynamiczny system do 
dachu płaskiego został przetestowany w tunelu aerodynamicznym do 
badania warstwy granicznej firmy Wacker Ingenieure i łączy najwyższy 
poziom bezpieczeństwa z wyjątkową stabilnością i elastycznością 
montażu.
 Na dachu foliowym lub żwirowym, przy obciążeniu śniegiem powyżej 
2,4 kN/m2 lub idealnym zamocowaniu modułów w 1/4 – system 
południowy zamknięty I to idealne rozwiązanie w przypadku 
wymagających zastosowań na dachach płaskich.
 Struktura konstrukcji dolnej wynika z połączenia szyn krzyżowych z 
szyną podstawową i ułożoną na niej szyną nośną modułu. Szyna
podstawowa służy przy tym do podtrzymywania balastu i jednocześnie do 
zamocowania szyny nośnej modułu. Nasz sprawdzony profil bazowy 
stosowany jest jako szyna nośna modułu. Oddziałujące na moduł 
obciążenia wiatrem i śniegiem są skutecznie przenoszone przez 
elementy wsporcze modułu na profil bazowy. Połączenie kształtowe 
zamiast śrubowego – bezpieczne i stabilne, proste i szybkie!
     Przedni zestaw elementów mocujących moduł, mocowany w otworach 
w ramie, czyli w idealnym punkcie mocowania modułu, służy jako 
przednia podpora w profilu bazowym. Do podparcia modułu służy zestaw 
wsporników, używany jednocześnie jako podpora i mocowanie modułu 
oraz do zamocowania wiatrownicy.

Szyna podstawowa z pokrywą i uchwytem kabli Wspornik modułu i osłona wiatrowa w systemie
zamkniętym I

Element mocujący moduł z przodu w profilu
bazowym

Dach płaski | system południe I

Zalety
• Przetestowany w kanale aerodynamicznym

• Optymalne podpory pod kątem 13° 
dodachów o nachyleniu nie większym niż 5°

• Możliwy odstęp od krawędzi wynoszący 
tylko 0,5 m

• Brak przenikania przez poszycie dachowe

• Indywidualne dopasowanie do właściwości 
dachu

• Elastyczność dzięki połączeniu krzyżowemu

• Stabilny system szyn krzyżowych

• Możliwość zastosowania także z szyną

• podstawową napełnianą żwirem

• Optymalne mocowanie modułów w 
otworach montażowych

• Użycie sprawdzonych komponentów 
systemowych
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wspornik strona 111

wiatrownica strona 112

element mocujący moduł strona 110

szyna podstawowa strona 92

zestaw łączników do
szyny podstawowej

strona 97

samoprzylepna osłona
krawędzi aluminiowych

strona 115

śruba mocująca do
dachu płaskiego

strona 87

profi l bazowy strona 93

łącznik do profi li
bazowych

strona 98

nr art. 03-000989

nr art. 03-000370

nr art. 03-000407

nr art. 03-000383

nr art. 03-000193

nr art. 03-000021

nr art. 03-000330

nr art. 03-000013

nr art. 03-000078 nr art. 03-000239nr art. 03-000078

Elementy podstawowe 
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Oczywista wartość dodana dla Twojej fasady

System fasadowy novotegra pozwala wykorzystać ścianę  zewnętrzną 
budynku do produkcji prądu: instalację fotowoltaiczną montuje się przy 
tym na fasadzie w orientacji pionowej,  z zachowaniem odstępu od ściany 
i z dobrą wentylacją od tyłu. System elewacyjny można montować 
wyłącznie na litych  ścianach fasadowych np. z cegły, kamienia czy 
betonu, bez zewnętrznej izolacji cieplnej. Do instalacji służy zestaw 
mocujący z atestowanymi kołkami i wkrętami ze stali  szlachetnej.  

Niezależnie od tego, czy jest to budynek przemysłowy, czy dom 
jednorodzinny: system wsuwany novotegra tworzy nowoczesne, bardzo 
estetyczne fasady, które zwiększają walory wizualne budynku. Wszystkie 
widoczne elementy montażowe  są dostępne w kolorze czystego 
aluminium lub anodowanej czerni i można je łączyć z modułami 
klasycznymi  lub czarnymi typu full black co daje bardzo efektowny 
wygląd.

Moduły  montuje się na całej długości ramy z wykorzystaniem 
systemu szyn wsuwanych, dzięki czemu są one zamocowane stabilnie i 
bezpiecznie. Szyny do montażu wsuwanego umożliwiają również łatwy i 
szybki montaż  modułu w orientacji pionowej. Niewielka ilość 
prefabrykowanych komponentów potrzebnych do montażu konstrukcji 
jeszcze bardziej ułatwia pracę.  System fasadowy novotegra umożliwia 
mocowanie modułów  zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Dodatkowo system ten można uzupełnić o okładzinę z blachy  
perforowanej. Zapobiega ona przedostawaniu się ptaków i  małych 
zwierząt pomiędzy fasadę a moduły zapewniając jednocześnie dobrą 
wentylację.

Zalety
• Fasada wykorzystana do produkcji  

prądu

• Nowoczesny i atrakcyjny wygląd fasady

• Elastyczne rozmiary instalacji: od 
pojedynczego modułu do całej elewacji

• Konstrukcja montowana z 
zachowaniem odstępu od ściany i z 
dobrą wentylacją od tyłu

• Do litych ścian elewacyjnych

• Do elewacji bez warstwy ocieplającej

System fasadowy

Optymalne wykorzystanie powierzchni fasady

Niwielka ilość komponentów – łatwy i szybki  
montaż

Bardzo dobra wentylacja modułów od tyłu Kołki montażowe z atestem
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szyna montażowa strona 88

łącznik strona 94

ogranicznik krawędzi strona 101

nr art. 03-001388

nr art. 03-000499

nr art. 03-000693

łącznik krzyżowy do szyn strona 99

Blacha adaptacyjna – zestaw 
(zabezpieczenie przed 
zsu-  nięciem)

strona 114

Profi l do fasady do montażu  
wsuwanego

strona 113

Blacha perforowana strona 114

Blacha adaptacyjna - zestaw strona 114

Zestaw łączników do blachy 
perforowanej

strona 114

nr art. 03-000409

nr art. 03-000581

nr art. 03-000549

nr art. 03-000404

nr art. 03-000385

nr art. 03-000497

System wsuwany

System zaciskowy 
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Zamiast dachówek i reszty: system wbudowany w dach

Po prostu dobrze wygląda: Dzięki systemowi Arres do montażu 
instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej w dachu powstaje estetyczna, 
jednorodna powierzchnia. Instalacja fotowoltaiczna zastępuje pokrycie 
dachu na całej jego powierzchni – lub tylko w niektórych jego obszarach. 
Łatwe do zmodyfikowania moduły ślepe i dopasowane pod względem 
wyglądu, eleganckie okno dachowe są dopełnieniem systemu; wszystkie 
komponenty są przy tym utrzymane w kolorze czarnym. Nasz system 
montażowy zintegrowany z dachem oferuje bezpieczeństwo oraz wysoką 
jakość wykonania i dużą trwałość. Nadaje się on do każdego dachu, jest 
prosty, a także – w porównaniu z innymi systemami zintegrowanymi z 
dachem na rynku – jego skonstruowanie zajmuje niewiele czasu. 

Moduły fotowoltaiczne są mocowane bez użycia haków bezpośrednio 
na łatach dachu. Stworzone specjalnie z myślą o systemie zintegrowanym 
z dachem ramy modułów pochodzą ze Szwajcarii; tam odbywa się również 
montaż końcówy modułów i ram. Nasz system zintegrowany z dachem 
spełnia te same wymogi pod kątem wodoszczelności, co dachówka – co 
potwierdziły analogiczne testy przeprowadzone przez Instytut Kontrolno-
Badawczy Sursee. System może być użytkowany przy naciskach 
wynoszących maksymalnie 5,4 kN/m2; po zastosowaniu dodatkowych łat 
wsporczych możliwe są większe naciski. Moduły są montowane w 
formacie poziomym, a ich ramy są wsuwane jedna w drugą.

Do zamknięcia powierzchni dachu oraz estetycznego wykończenia 
służą stabilne moduły ślepe, które można z łatwością przyciąć ręczną piłą 
do wykonywania otworów. Poprzez zastosowanie ślepych modułów z 
łapaczami śniegu można zintegrować w systemie układ do łapania śniegu. 
Stworzone specjalne do systemu Arres wbudowanego w dach, 
dopasowane optycznie okna dachowe dostępne są w różnych rozmiarach 
oraz jako okno podwójne.

Wysokiej jakości energooszczędne okna, wyposażone w pomocnicze
sprężyny gazowe, mają konstrukcję z drewna i ze szkła. Moduły ślepe i 

okna można płynnie wpasować w siatkę modułów.
Do naszego systemu wbudowanego w dach oferujemy – dla każdego
zapotrzebowania – moduły o trzech różnych klasach wydajności. Mają 

Państwo wybór.

Zalety dla klienta
• Bardzo jednorodna i estetyczna 

powierzchnia

• Elastyczność dzięki różnym typom 
modułów

• Atrakcyjna wizualnie integracja 
przeszkód dzięki ślepym modułom

• Dopasowane pod względem wyglądu, 
eleganckie okno dachowe

• Szybki montaż – brak haków

• Wysoka jakość wykonania i duża 
trwałość

• Bardzo dobra wentylacja modułów od 
spodu

• Łapacz śniegu do modułu ślepego

Rozwiązanie wbudowane w dach – generator fotowoltaiczny i pokrycie dachowe w jednym

System wbudowany w dach
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novotegra – system  
fasadowy, nowoczesny   
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Haki dachowe do dachów krytych dachówką i dachówką karpiówką

Haki dachowe do montażu szyn C pionowo i poziomo, zoptymalizowane pod kątem małych krokwi, połączenie szyna-hak dachowy z regulacją 
wysokości na 30 mm, połączenie hak dachowy-profi l podstawowy z regulacją wysokości na łaty dachowe 18 – 24 mm, 24 – 30 mm lub 31 – 40 mm, do 
pokrycia z dachówki do ok. 80 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001109 zestaw haków dachowych flex 18 M10 120 80 23 – 47 Alu / V2A

03-001149 zestaw haków dachowych flex 30 M10 120 80 40 – 52 Alu / V2A

03-001151 zestaw haków dachowych flex 40 M10 120 80 50 – 62 Alu / V2A

Podwójne haki dachowe do dachów krytych dachówką i dachówką karpiówką

Haki dachowe do montażu szyn C poziomo, zoptymalizowane pod kątem wąskich krokwi i dużych obciążeń, połączenie szyna-hak dachowy z 
regulacją wysokości do 30 mm, połączenie hak dachowy-profi l podstawowy z regulacją wysokości na łaty dachowe 24 – 30 mm lub 31 – 40 mm, do 
pokrycia z dachówki do ok. 80 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001150 zestaw podwójnych haków dachowych flex 30 M10 230 80 40 – 52 Alu / V2A

03-001152 zestaw podwójnych haków dachowych flex 40 M10 230 80 50 – 62 Alu / V2A

Haki dachowe do dachów krytych dachówką

Haki dachowe do montażu szyn C pionowo i poziomo, połączenie szyna-hak dachowy z regulacją wysokości na 35 mm, połączenie hak dachowy-profi l 
podstawowy z regulacją wysokości na łaty dachowe 24 – 30 mm lub 31 – 40 mm, do pokrycia z dachówki do ok. 80 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000254 zestaw haków dachowych ZD 30 M12 155 126 43 – 49 Alu / V2A

03-000256 zestaw haków dachowych ZD 40 M12 155 126 57 – 63 Alu / V2A

Mocowania dachowe
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Haki dachowe do dachów krytych dachówką karpiówką

Haki dachowe do montażu szyn C pionowo i poziomo na dachach krytych dachówką karpiówką, połączenie szyna-hak dachowy z regulacją wysokości 
na 35 mm, połączenie hak dachowy-profi l podstawowy z regulacją wysokości na łaty dachowe 24 – 30 mm, do podwójnego pokrycia z dachówki 
karpiówki.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000258 zestaw haków dachowych BS 30 M12 160 95 42 – 48 Alu / V2A

Podwójne haki dachowe do dachów krytych dachówką karpiówką

Haki dachowe do montażu szyn C w charakterze szyn poprzecznych na dachach krytych dachówką karpiówką, zoptymalizowane pod kątem dużych 
obciążeń, połączenie szyna-hak dachowy z regulacją wysokości na 35 mm, połączenie hak dachowy-profi l podstawowy z regulacją wysokości na łaty 
dachowe 24 – 30 mm, do podwójnego pokrycia z dachówki karpiówki.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000267 zestaw podwójnych haków dachowych BS 30 M12 260 95 42 – 48 Alu / V2A

Podwójne haki dachowe do dachów krytych dachówką

Haki dachowe do montażu szyn C jako szyn poprzecznych, zoptymalizowane pod kątem dużych ciężarów. Połączenie szyna-hak dachowy z regulacją 
wysokości na 35 mm, połączenie hak dachowy-profi l podstawowy z regulacją wysokości na łaty dachowe 24 – 30 mm lub 31 – 40 mm, do pokrycia z 
dachówki do ok. 80 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000255 zestaw podwójnych haków dachowych ZD 30 M12 245 125 43 – 49 Alu / V2A

03-000257 zestaw podwójnych haków dachowych ZD 40 M12 245 125 57 – 63 Alu / V2A
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Haki dachowe do dachów krytych dachówką

Haki dachowe do montażu szyn N jako szyn opadających, połączenie szyna-hak dachowy z regulacją wysokości w otworze wzdłużnym na 8,5 x 35 mm 
ze żłobkowaniem do 26 mm, do pokrycia z dachówki do ok. 100 mm i na łaty dachowe do 30 mm, do wyboru prefabrykowane ze śrubą do rowków M8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000731 haki dachowe ZD 533, pionowo 181 71 46 odlew aluminium/V2A

03-000612 zestaw haków dachowych ZD 533, pionowo M8 181 71 46 odlew aluminium/V2A

Haki dachowe do dachów krytych dachówką

Haki dachowe do montażu szyn N jako szyn poprzecznych, połączenie szyna-hak dachowy z regulacją wysokości w otworze wzdłużnym na 8,5 x 35 mm 
ze łobkowaniem do 26 mm, do pokrycia z dachówki do ok. 100 mm i na łaty dachowe do 30 mm, do wyboru prefabrykowane ze śrubą do rowków M8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000611 hak dachowy ZD 544 poziomy 181 71 46 odlew aluminium/V2A

03-000613 zestaw haków dachowych ZD 544, poziomo M8 181 71 46 odlew aluminium/V2A

Haki dachowe do dachów krytych dachówką

Haki dachowe do montażu szyn C-N jaki i szyny N, połączenie szyna-hak dachowy z regulacją wysokości, przestawne co 20mm. Do dużego pokrycia 
dachówek do ok. 110 mm, z śrubą M8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001350 Zestaw haków dachowych ZD 30 N35 pionowy 120 119 45 Alu / V2A

03-001351 Zestaw haków dachowych ZD 30 N35 poziomy 120 119 45 Alu / V2A

Haki dachowe do dachów krytych dachówką

Haki dachowe do montażu szyn N jako szyn opadających, połączenie szyna-hak dachowy z regulacją wysokości w otworze wzdłużnym na 8,5 x 35 mm do 
26 mm, hak obustronny do 32,5 mm, z regulacją wysokości 15 mm w otworach wzdłużnych, pokrycie z dachówki do ok. 100 mm, do łat dachowych 30 
mm. Do wyboru montaż wstępny za pomocą śruby do rowków M8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000756 haki dachowe ZD z regulacją 633, pionowo 100 70 41 – 56 odlew aluminium/V2A

03-000949 zestaw haków dachowych ZD z regulacją 633, pionowo M8 100 70 41 – 56 odlew aluminium/V2A

Mocowania dachowe
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Haki dachowe do dachów krytych dachówką karpiówką

Haki dachowe do montażu szyn N pionowo i poziomo na dachach krytych dachówką karpiówką, połączenie szyna-hak dachowy z adapterem L w 
otworze wzdłużnym 11 x 41 mm, do łat dachowych 24 mm. W zestawie z podkładką, śrubami i klinem uszczelniającym, do pokrycia z dachówki karpiówki.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000410 haki dachowe BS o kształcie C V2A 300 30 120 V2A

03-000411 zestaw haków dachowych BS o kształcie C V2A z blachą 300 30 120 V2A

Haki dachowe do łupków

Haki dachowe do montażu szyn N pionowo i poziomo na dachach łupkowych lub gontowych, połączenie szyna-hak dachowy z adapterem L w otworze
wzdłużnym 11 x 41 mm, z płaską częścią stopową, w zestawie z trzema śrubami do płyt wiórowych 6 x 80 mm gniazdo AW 30.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000694 haki dachowe S o kształcie C V2A 250 30 70 V2A

03-001219 zestaw haków dachowych S o kształcie C V2A 250 30 70 V2A 
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Śruby dwugwintowe do płatew drewnianych

Śruba dwugwintowa do płatew drewnianych z napędem sześciokątnym rozm. 7 lub 9, do montażu szyn C, płyt podstawowych lub mostków do śrub 
dwugwintowych, z uszczelką EPDM i nakrętkami samohamownymi rozm. 18.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000222 zestaw śrub dwugwintowych HP M10 200 mm 75 25 100 V2A / EPDM

03-000223 zestaw śrub dwugwintowych HP M10 250 mm 75 75 100 V2A / EPDM

03-000224 zestaw śrub dwugwintowych HP M10 300 mm 75 75 150 V2A / EPDM

03-000211 zestaw śrub dwugwintowych HP M12 200 mm 75 25 100 V2A / EPDM

03-000210 zestaw śrub dwugwintowych HP M12 250 mm 75 75 100 V2A / EPDM

03-000216 zestaw śrub dwugwintowych HP M12 300 mm 75 75 150 V2A / EPDM

Śruby dwugwintowe do płatew drewnianych

Śruba dwugwintowa do płatew drewnianych z napędem wewnętrznym sześciokątnym rozm. 5, do montażu szyn C, płyt podstawowych lub mostków 
do śrub dwugwintowych, z nakrętkami samohamownymi rozm. 18. Możliwość połączenia z uszczelką okrągłą EPDM d = 25 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000894 zestaw śrub dwugwintowych HP 8,4-M10 160 mm 70 10 70 V2A

03-000895 zestaw śrub dwugwintowych HP 8,4-M10 190 mm 90 20 70 V2A

03-000940 zestaw śrub dwugwintowych HP 8,4-M10 210 mm 100 30 70 V2A

03-000941 zestaw śrub dwugwintowych HP 8,4-M10 240 mm 120 40 70 V2A

03-000942 zestaw śrub dwugwintowych HP 8,4-M10 260 mm 130 50 70 V2A

Śruby dwugwintowe do płatew stalowych

Śruba dwugwintowa do płatew stalowych z napędem wewnętrznym sześciokątnym rozm. 5, do montażu szyn C, płyt podstawowych lub mostków do 
śrub dwugwintowych, przy użyciu nakrętek samohamownych rozm. 18, możliwość połączenia z uszczelką okrągłą EPDM d = 25 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000199 zestaw śrub dwugwintowych SP 8,0-M10 140 mm 65 10 50 V2A

03-000202 zestaw śrub dwugwintowych SP 8,0-M10 185 mm 65 55 50 V2A

03-000203 zestaw śrub dwugwintowych SP 8,0-M10 220 mm 65 90 50 V2A

03-000943 zestaw śrub dwugwintowych SP 8,0-M10 260 mm 65 130 50 V2A
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Klamry do blach trapezowych

Klamra z uszczelką EPDM do mocowania na blasze trapezowej, z dwiema śrubami do cienkich blach z napędem sześciokątnym rozm. 8, do wypukłości 
trapezu od 25 mm lub 35 mm, do szyn montażowych do modułów z ramą lub bez.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000459 zestaw klamer do blachy trapezowej ES 40 x 126 mm 126 40 V2A

03-000451 zestaw klamer do blachy trapezowej ES RL 45 x 141 mm 141 45 V2A

Zaciski na rąbek stojący

Zacisk z wkrętem bez łba do dachów z rąbkami stojącymi i nakrętką samohamowną rozm. 18 do mocowania szyn C, do wyboru z siodełkiem ze stali 
nierdzewnej do montażu na dachach miedzianych.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000219 zestaw zacisków na rąbek stojący M8 7,4 30 17 Alu / V2A

03-000369 zestaw zacisków na rąbek stojący M8 na dach miedziany 7,4 30 17 Alu / V2A

Zacisk na rąbek stojący do systemu wsuwanego

Zacisk z wkrętami bez łba do dachów z rąbkami stojącymi, gniazdo wkręta wewnętrzne sześciokątne rozm. 5, prefabrykowany z łącznikiem do szyn 
krzyżowych ES i śrubą z napędem sześciokątnym rozm. 13 do bezpośredniego mocowania szyn montażowych.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001028 zestaw zacisków na rąbek stojący 150 ES M8 7,4 150 17 Alu / V2A

03-001135 Zestaw zacisków 150, na rąbek stojący 7,4 150 17 V2A

Zacisk na rąbek okrągły

Zacisk z wkrętem bez łba i śrubą z łbem walcowym z gniazdem wewnętrznym sześciokątnym rozm. 5 do dachów z rąbkami okrągłymi, z nakrętką 
samohamowną rozm. 18 do mocowania szyn C.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001069 zestaw zacisków na rąbek okrągły M8 24 30 36 Alu / V2A
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Śruby mocujące do haków dachowych

Śruba do drewna o średnicy 6 mm z napędem Torx 25, możliwość zastosowania do różnych haków dachowych.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000268 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 30 30 6 stal ocynk.

03-000269 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 60 60 6 stal ocynk.

03-000271 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 90 90 6 stal ocynk.

03-000272 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 120 120 6 stal ocynk.

03-000273 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 150 150 6 stal ocynk.

03-000270 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 30 V2A 30 6 V2A

03-000274 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 60 V2A 60 6 V2A

03-000278 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 90 V2A 90 6 V2A

03-000279 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 120 V2A 120 6 V2A

03-000280 śruba mocująca do haków dachowych 6 × 150 V2A 150 6 V2A

Śruby mocujące do haków dachowych

Śruba do drewna o średnicy 8 mm z napędem Torx 40, możliwość zastosowania do różnych haków dachowych, od długości 180 mm z gwintem pod łbem.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000281 śruba mocująca do haków dachowych 8 × 100 100 8 stal ocynk.

03-000282 śruba mocująca do haków dachowych 8 × 140 140 8 stal ocynk.

03-000283 śruba mocująca do haków dachowych 8 × 180 180 8 stal ocynk.

03-000303 śruba mocująca do haków dachowych 8 × 220 220 8 stal ocynk.

03-000304 śruba mocująca do haków dachowych 8 × 260 260 8 stal ocynk.

03-000305 śruba mocująca do haków dachowych 8 × 300 300 8 stal ocynk.

03-000306 śruba mocująca do haków dachowych 8 × 340 340 8 stal ocynk.

Zestaw do bezpośredniego montażu na blasze trapezowej

Zestaw do bezwiórowego mocowania profi li krótkich 200 mm lub szyn C na blasze trapezowej, prefabrykowana śruba do blach cienkich z podkładką i
uszczelką EPDM, łeb sześciokątny rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000197 Zestaw do bezpośr. mocowania szyny C SL 25 6 30 V2A / EPDM

Mocowania dachowe
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Śruby mocujące do bezpośredniego montażu na blasze trapezowej

Śruba do cienkich blach do bezwiórowego mocowania profi li krótkich 385 mm na blasze trapezowej, z podkładką uszczelniającą rozm. 16 lub. 11 mm w 
zależności od wariantu mocowania na wypukłości trapezu, łeb sześciokątny rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000880 000880 śruba mocująca do blachy trapezowej SL 6,0 x 25 E16 25 6 16 V2A

03-000893 000880 śruba mocująca do blachy trapezowej SL 5,5 x 25 E11 25 5.5 11 V2A

Zestaw do bezpośredniego mocowania na blasze trapezowej

Zestaw do mocowania, składający się z dwóch wkrętów samowiercących z napędem sześciokątnym rozm. 8 i uszczelką gumową EPDM 130 x 45 mm do 
mocowania profi li bazowych na blasze trapezowej.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000062 Zestaw do mocowania bezpośrednio do profi lu bazowego 25 6 16 V2A / EPDM

Zestaw do mocowania pośrednio do profi lu bazowego

Zestaw do mocowania, składający się z czterech wkrętów samowiercących z napędem sześciokątnym rozm. 8 do mocowania profi lu bazowego na szynie C.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000065 Zestaw do mocowania bezpośrednio do profi lu bazowego 25 6 16 V2A

Śruby mocujące do systemu do dachu płaskiego

Wkręt samowiercący lub śruba do cienkich blach z napędem sześciokątnym rozm. 8 do łączenia komponentów dachu płaskiego.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000132 śruba mocująca do dachu płaskiego 25 6 16 V2A

03-000383 śruba mocująca do dachu płaskiego SL 5,5 25 5.5 16 V2A
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Szyny montażowe do modułów z ramą

Szyna wsuwana z ramą o wysokości ramy 32 - 50 mm, do wyboru w kolorze aluminium lub czarnym, eloksalowana.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001373 szyna montażowa 32 5,40 m 56 32 52 aluminium

03-001375 szyna montażowa 35 2,20 m 56 35 55 aluminium

03-001379 szyna montażowa 35 5,40 m 56 35 55 aluminium

03-001381 szyna montażowa 36 5,40 m 56 36 56 aluminium

03-001383 szyna montażowa 38 5,40 m 56 38 58 aluminium

03-001385 szyna montażowa 40 2,20 m 56 40 60 aluminium

03-001387 szyna montażowa 40 5,40 m 56 40 60 aluminium

03-001389 szyna montażowa 41 5,40 m 56 41 61 aluminium

03-001391 szyna montażowa 42 5,40 m 56 42 62 aluminium

03-001393 szyna montażowa 43 5,40 m 56 43 63 aluminium

03-001395 szyna montażowa 45 5,40 m 56 45 65 aluminium

03-001397 szyna montażowa 46 5,40 m 56 46 66 aluminium

03-001399 szyna montażowa 50 5,40 m 56 50 70 aluminium

03-001374 szyna montażowa 32 5,40 m czarna 56 32 52 aluminium

03-001378 szyna montażowa 35 2,20 m czarna 56 35 55 aluminium

03-001380 szyna montażowa 35 5,40 m czarna 56 35 55 aluminium

03-001382 szyna montażowa 36 5,40 m czarna 56 36 56 aluminium

03-001384 szyna montażowa 38 5,40 m czarna 56 38 58 aluminium

03-001386 szyna montażowa 40 2,20 m czarna 56 40 60 aluminium

03-001388 szyna montażowa 40 5,40 m czarna 56 40 60 aluminium

03-001390 szyna montażowa 41 5,40 m czarna 56 41 61 aluminium

03-001392 szyna montażowa 42 5,40 m czarna 56 42 62 aluminium

03-001394 szyna montażowa 43 5,40 m czarna 56 43 63 aluminium

03-001396 szyna montażowa 45 5,40 m czarna 56 45 65 aluminium

03-001398 szyna montażowa 46 5,40 m czarna 56 46 66 aluminium

03-001400 szyna montażowa 50 5,40 m czarna 56 50 70 aluminium

Szyny profi lowane
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Szyny wsuwane Plus wraz z układem łapacza śniegu

Szyny wsuwane do modułów z ramą o wysokości 35 mm lub 40 mm, do dużego obciążenia śniegiem, z możliwością połączenia z układem łapacza 
śniegu.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001401 szyna wsuwana Plus 35 5,40 m 69 55 35 aluminium

03-001402 szyna wsuwana Plus 40 5,40 m 69 62 40 aluminium

Szyna wsporcza modułu do szyn wsuwanych

Szyna wsporcza służąca jako podpora modułu między rzędami modułów szyn wsuwanych na wypadek dużego obciążenia śniegiem.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000555 szyna wsporcza ES 6,00 m 39 17 aluminium

Blokada śniegu do szyny montażowej

Okrągła rura w połączeniu z zestawem mocowań na szynie wsuwanej Plus, z możliwością wykorzystania do blokowania śniegu.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000406 Blokada śniegu ES 20 x5 rura aluminiowa 6,00 m 20 5 aluminium

03-000408 Blokada śniegu ES 20 x5 rura aluminiowa 0,80 m 20 5 aluminium
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Szyny C

Szyna montażowa z kanałem kablowym, do stosowania jako szyna nośna modułu lub szyna krzyżowa, o różnych wymiarach przeznaczonych do różnych 
szerokości mocowania i obciążeń zgodnie z wymogami statycznymi, dno szyny z otworami wzdłużnymi 75 x 15 mm w siatce 100 mm do prostego 
montażu od góry.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001362 szyna C 38-1,6 2,20 m 52 38 aluminium

03-001364 szyna C 38-1,6 5,40 m 52 38 aluminium

03-001366 szyna C 47-2 2,20 m 52 47 aluminium

03-001368 szyna C 47-2 4,30 m 52 47 aluminium

03-001369 szyna C 47-2 5,40 m 52 47 aluminium

03-001371 szyna C 71-2 5,40 m 52 71 aluminium

03-001372 szyna C 95-3 5,40 m 52 95 aluminium

03-001363 szyna C 38-1,6 2,20 m sw 52 38 aluminium

03-001365 szyna C 38-1,6 5,40 m sw 52 38 aluminium

03-001367 szyna C 47-2 2,20 m sw 52 47 aluminium

03-001370 szyna C 47-2 5,40 m sw 52 47 aluminium

Szyny N

Szyna montażowa z kanałem wpustowym, do stosowania jako szyna nośna modułu lub szyna krzyżowa, o różnych wymiarach przeznaczonych do 
różnych szerokości mocowania i obciążeń zgodnie z wymogami statycznymi, boczny rowek posiada żłobkowanie ułatwiające montaż z boku.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001403 szyna N Eco 22 × 50 5,40 m 22 50 aluminium

03-001404 szyna N Standard 30 × 50 5,40 m 30 50 aluminium

Szyny C-N

Szyna montażowa C-N z kanałem kablowym, do stosowania jako szyna nośna modułu lub szyna krzyżowa, o bocznym mocowaniu.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001328 szyna C-N 37 5,40 m 52 37 aluminium

Szyny profi lowane
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Profi l krótki do montażu poziomego na blasze trapezowej

Profi l krótki z otworami o średnicy 5,2 mm i prefabrykowaną uszczelką do montażu modułów poziomo na blasze trapezowej. Montaż bezwiórowy za 
pomocą śruby mocującej do blachy trapezowej.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000841 Profi l krótki C24 z EPDM 125 mm 52 24 20 aluminium/EPDM

03-001108 Profi l krótki C47 z EPDM 200 mm 52 47 20 aluminium/EPDM

03-000158 Profi l krótki C71 z EPDM 200 mm 52 71 20 aluminium/EPDM

Mostek krótki na blachę falistą

Profi l krótki z otworami o średnicy 5,2 mm i prefabrykowaną uszczelką do montażu modułów poziomo na blasze trapezowej. 
Montaż bezwiórowy za pomocą śruby mocującej do blachy trapezowej. Półokrągły.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001223 Mostek krótki C33 R39,4 z EPDM 125mm 39,4 33 20 aluminium/EPDM

Profi l krótki do montażu pionowego na blasze trapezowej

Profi l krótki z otworami o średnicy 5,2 mm i prefabrykowaną uszczelką do montażu pionowego modułów na blasze trapezowej. Montaż bezwiórowy za 
pomocą śruby mocującej do blachy trapezowej.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001081 profi l krótki C24 z EPDM 385 mm 52 24 12 aluminium/EPDM

03-000873 profi l krótki C47 z EPDM 385 mm 52 47 12 aluminium/EPDM

Pary profi li podporowych

Połączone zawiasowo pary szyn w postaci szyny stopowej i głównej, do tworzenia zmiennych podpór modułów pod kątem. 3-18° przy zastosowaniu 
połączonych par szyn.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000646 Para profi li podporowych H45 6,00 m 56 45 aluminium

03-000470 Para profi li podporowych H136 6,00 m 56 136 aluminium
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Profi l sprzęgający

Profi l sprzęgający do redukcji balastu sąsiednich pól modułów w szczelinach dylatacyjnych podpór dachu płaskiego poprzez sprzęgnięcie graniczących z 
nimi szyn podstawowych.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000929 Profi l sprzęgający C47 385 mm 52 47 12 aluminium

Szyny podstawowe do dachu płaskiego

Szyna podstawowa do podpór na dachu płaskim, do zatrzaskiwania stopek bazowych i wsporników modułów (systemy do dachu płaskiego II) lub do 
mocowania profi li bazowych (system do dachu płaskiego I) i do układania balastu. W postaci szyny podstawowej nieoklejonej lub prefabrykowanej z 
podklejką.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001407 szyna podstawowa 150-30 2,20 m 150 30 120 aluminium

03-000087 szyna podstawowa 150-30 6,00 m 150 30 120 aluminium

03-001408 szyna podstawowa 150-30, warstwa rozdzielająca 6 mm 2,20 m 150 30 120 aluminium / PE

03-000989 szyna podstawowa 150-30, warstwa rozdzielająca 6 mm 6,00 m 150 30 120 aluminium / PE

Szyny podstawowe QE z odpływem poprzecznym do dachu płaskiego

Szyna podstawowa do podpór na dachu płaskim, do zatrzaskiwania stopek bazowych i wsporników modułów (systemy do dachu płaskiego II) lub do 
mocowania profi li bazowych (system do dachu płaskiego I) i do układania balastu. Oklejona wyściółkami polietylenowymi, siatka 610 mm, w funkcji 
warstwy oddzielającej lub odprowadzającej wodę w przypadku ułożenia w poprzek spadku dachu.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001409 szyna podstawowa 150-30 QE 2,20 m 150 50 610 aluminium / PE

03-000879 szyna podstawowa 150-30 QE 6,00 m 150 50 610 aluminium / PE

Szyny profi lowane
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Szyna na żwir

Szyna podstawowa do podpór na dach płaski, służąca do mocowania profi li bazowych i wybalastowania na żwirze.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000092 szyna podstawowa 230-90 6,00 m 230 90 190 aluminium

Profi l bazowy wsporczy

Szyna nośna modułu do podpierania modułów na dachach płaskich oraz krytych blachą trapezową, eternitem falistym i płytą warstwową.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000193 profi l bazowy 6,12 m 130 67 27 aluminium

03-000194 profi l bazowy 5,06 m 130 67 27 aluminium

03-000195 profi l bazowy 3,37 m 130 67 27 aluminium

Ściąg dachowy, wschód-zachód II

Ściąg dachowy do rozkładania obciążenia, mocowany do zestawów wsporników modułów na dachu płaskim i orientacji wschód-zachód II

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000314 ściąg dachowy 20 × 20 × 1,5 5,15 m 20 20 aluminium

03-001247 ściąg dachowy 20 x 20 x 1,5 4,25 m 20 20 aluminium

03-000722 ściąg dachowy 20 × 20 × 1,5 1,75 m 20 20 aluminium
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Łączniki do szyn montażowych

Łącznik do szyn montażowych do modułów z ramą, l = 150 mm, dostępny do wyboru w kolorze naturalnym lub czarnym, eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000648 zestaw łączników do szyn ES 65 18 aluminium / V2A

03-000499 zestaw łączników do szyn ES czarny 65 18 aluminium  / V2A

Łączniki do szyn montażowych do blachy trapezowej

Łącznik do szyn montażowych do modułów z ramą, l = 100 mm, w przypadku montażu bezpośredniego na blasze trapezowej.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000647 łącznik do szyn ES 5 x 100 A2 5 V2A

Łączniki do szyn montażowych Plus

Łącznik do szyn montażowych Plus do modułów z ramą, l = 200 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000471 Schienenverbinder-Set ES Plus 10 30 aluminium

Verbinder Schneestopp Einlegeschiene Plus

Verbinder für Schneestopp ES 20 × 5, l = 200 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000494 zestaw łączników do szyn ES Plus 8 aluminium

Łączniki do szyn i łożyska przesuwne
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Łączniki do szyn C38

Łącznik do szyn C 38, l = 325 mm, z dwiema śrubami grzybkowymi i nakrętkami samohamownymi z napędem sześciokątnym rozm. 18, do wyboru w 
wersji z łożyskiem przesuwnym i czterema śrubami grzybkowymi.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001105 zestaw łączników do szyn C38 35 28.5 50 aluminium / V2A

03-001106 zestaw łożysk przesuwnych C38 35 28.5 50 aluminium / V2A

Łączniki do szyn C47 wkładane w komory profi li

Łącznik do szyn C 47, l = 200 mm, złącze śrubowe za pomocą czterech wkrętów samowiercących z napędem sześciokątnym rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000925 zestaw łączników do szyn C47 S 30 aluminium / V2A

Łączniki do szyn C47

Łącznik do szyn C 47, l = 325 mm, z dwiema śrubami grzybkowymi i nakrętkami samohamownymi z gniazdem sześciokątnym rozm. 18, do wyboru w 
wersji z łożyskiem przesuwnym i czterema śrubami grzybkowymi.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000001 zestaw łączników do szyn C47 52 40 50 aluminium / V2A

03-000138 zestaw łożysk przesuwnych C47 52 40 50 aluminium / V2A

Łączniki do szyn C71

Łącznik do szyn C 71, l = 490 mm, z czterema śrubami grzybkowymi, podkładkami i nakrętkami samohamownymi z napędem sześciokątnym rozm. 18, 
do wyboru w wersji z łożyskiem przesuwnym.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000151 zestaw łączników do szyn C71 52 67 50 aluminium / V2A

03-000265 zestaw łożysk przesuwnych C71 52 67 50 aluminium / V2A
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Łączniki do szyn C-N 37

Zestaw łączników do szyn C-N 37 , l = 250 mm, złącze śrubowe za pomocą dwóch wkrętów samowiercących.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001347 zestaw łączników do szyn C-N 37 S 17,5 19 250 aluminium / V2A

Łączniki do szyn C95

Łącznik do szyn C 95, l = 500 mm, z czterema śrubami grzybkowymi, podkładkami i nakrętkami samohamownymi z gniazdem sześciokątnym rozm. 18, 
do wyboru w wersji z łożyskiem przesuwnym.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000130 zestaw łączników do szyn C95 52 70 50 aluminium / V2A

03-000173 zestaw łożysk przesuwnych C95 52 70 50 aluminium / V2A

Łączniki do szyn N

Łącznik do szyn N, l = 200 mm lub l = 150 mm, złącze śrubowe za pomocą dwóch wkrętów samowiercących z napędem sześciokątnym rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000500 zestaw łączników do szyn N Eco 19 38 200 aluminium / V2A

03-000524 Schienenverbinder-Set N Standard 27 41 150 aluminium / V2A

Łączniki do szyn i łożyska przesuwne
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Łączniki do pary profi li podporowych H45

Łącznik do pary profi li podporowych H45, l = 160 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000496 Łączniki do pary profi li podporowych H45 5 22 aluminium

Łączniki do pary profi li podporowych H136

Łącznik do pary profi li podporowych H136, l = 150 mm, złącze śrubowe za pomocą czterech śrub do cienkich blach z napędem sześciokątnym rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000525 Zestaw łączników do pary profi li podporowych H136 12 50 aluminium / V2A

Łączniki do szyn podstawowych 150-30 I

Łącznik do szyn podstawowych 150-30, l = 380 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000370 zestaw łączników do szyn podstawowych 150-30 I 16 26 aluminium

Łożyska przesuwne do szyny podstawowej

Łożysko przesuwne do szyny podstawowej 150-30, l = 380 mm, z otworem wzdłużnym po jednej stronie.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000128 łożysko przesuwne do szyny podstawowej 150-30 I 150 25 80 aluminium
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Łączniki do szyn podstawowych 150-30 faseta i naroże

Łącznik do szyn podstawowych, l = 380 mm, wersja do faset i naroży 2° – 5°.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000161 zestaw łączników do szyn podstawowych 150-30 G / K 3° 25 25 180 aluminium

Łączniki do profi li bazowych

Łącznik do profi li bazowych, l = 380 mm, do wyboru w wersji z łożyskiem przesuwnym z otworem wzdłużnym po jednej stronie.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000021 łącznik do profi li bazowych 41 68 aluminium

03-000129 łożysko przesuwne do profi lu bazowego 41 68 80 aluminium

Łączniki do profi li bazowych, wersja do naroży

Łącznik do profi li bazowych, l = 380 mm, do wersji do naroży 2° – 5°.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000162 Łączniki do profi li bazowych, wersja do naroży 3° 41 68 150 aluminium

Łączniki do profi li bazowych, wersja do faset

Łącznik do profi li bazowych, l = 380 mm, do wersji do faset 2° – 5°.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000163 Łączniki do profi li bazowych, wersja do faset 3° 41 68 150 aluminium

Łączniki do szyn i łożyska przesuwne



99Pomyłki i zmiany zastrzeżone. Stan na: kwiecień  April 2020 / ASc

Mocowanie szyny wsuwanej na szynie C

Łącznik do mocowania szyn wsuwanych na szynach C i trójkątach wsporczych, nakrętka samohamowna z napędem sześciokątnym rozm. 13, w 
całości prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000321 zestaw krzyżowych łączników do szyn C ES M8 66 50 13 aluminium / V2A

Mocowanie szyny wsuwanej na szynie N

Łącznik do mocowania szyn montażowych na szynach N, śruba do rowków M8, nakrętka zabezpieczająca z napędem sześciokątnym rozm. 13, w całości 
prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000409 zestaw krzyżowych łączników do szyn N ES M8 66 50 13 aluminium / V2A

Mocowanie szyny C na szynie C

Łącznik do mocowania szyn C w celu stworzenia połączenia krzyżowego szyn, nakrętka samohamowna M14 z napędem sześciokątnym rozm. 18.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000226 zestaw krzyżowych łączników do szyn C M14 30 46 34 aluminium / V2A

Mocowanie szyny N na szynie N

Łącznik do mocowania szyn N w celu stworzenia połączenia krzyżowego szyn, śruba z łbem sześciokątnym M8 rozm. 13 i rowek wpustowy, l = 30 mm 
bzw, l = 65 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000599 zestaw krzyżowych łączników do szyn N 30 mm M8 35 30 22 aluminium / V2A

03-000904 zestaw krzyżowych łączników do szyn N 65 mm M8 35 65 22 aluminium / V2A
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Mocowanie szyny N na szynie C

Łącznik do mocowania szyn N na szynach C w celu stworzenia połączenia krzyżowego szyn, nakrętka samohamowna z napędem sześciokątnym rozm. 
13, w całości prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000919 zestaw krzyżowych łączników do szyn NC M8 38 65 44 aluminium / V2A

Łączniki krzyżowe



101Pomyłki i zmiany zastrzeżone. Stan na: kwiecień  April 2020 / ASc

Ograniczniki krawędziowe do szyny montażowej

Ogranicznik krawędziowy do szyn montażowych, mocowanie za pomocą śruby do blach z napędem Torx 30.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000691 zestaw ograniczników ES 49 49 aluminium / V2A

03-000693 zestaw ograniczników ES czarny 49 49 aluminium / V2A

Ogranicznik krawędziowy do szyny montażowej do modułów bez ramy

Ogranicznik krawędziowy do szyn montażowych RL z uszczelką gumową EPDM, mocowanie wkrętem samowiercącym z napędem sześciokątnym rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000692 zestaw ograniczników ES RL 70 50 50 aluminium / V2A

Ogranicznik krawędziowy do szyny montażowej Plus

Ogranicznik krawędziowy do szyny montażowej Plus, mocowanie za pomocą śruby do blach z napędem Torx 30.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000732 zestaw ograniczników ES Plus 75 75 aluminium / V2A

Zabezpieczenia modułów do szyny montażowej

Element teowy EPDM do zabezpieczenia modułu w szynie montażowej przy niewielkim nachyleniu modułu, do modułów z ramą lub bez.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000631 Zabezpieczenie teowe EPDM ES 84 17 EPDM

03-000630 Zabezpieczenie teowe EPDM ES RL 40 22 EPDM
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Zabezpieczenia modułów przed zsunięciem do montażu pionowego

Zabezpieczenie modułów przed zsunięciem z otworem w ramie i bez do montażu pionowego.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000006 zestaw zabezpieczający moduł przed zsunięciem M6 25 V2A

03-000007 zestaw zabezpieczający moduł przed zsunięciem M8 25 V2A

03-000372 zestaw zabezpieczający moduł przed zsunięciem KR 20 V2A

Zabezpieczenia przed zsunięciem i zaślepki do szyny C

Zabezpieczenie przed zsunięciem stosowane do zabezpieczenia modułów w przypadku montażu poziomego oraz jako zaślepka do szyny C, dostępne do 
wyboru w kolorze aluminium lub czarnym.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000259 Zestaw zabezpieczenia przed zsunięciem, zaślepka C47 53 80 80 aluminium / V2A

03-000261 Zestaw zabezpieczenia przed zsunięciem, zaślepka C71 53 100 80 aluminium / V2A

03-000263 Zestaw zabezpieczenia przed zsunięciem, zaślepka C95 53 130 80 aluminium / V2A

03-000260 Zestaw zabezpieczenia przed zsunięciem, zaślepka C47 czarna 53 80 80 aluminium / V2A

03-000262 Zestaw zabezpieczenia przed zsunięciem, zaślepka C71 czarna 53 100 80 aluminium / V2A

03-000264 Zestaw zabezpieczenia przed zsunięciem, zaślepka C95 czarna 53 130 80 aluminium / V2A

Zaślepki do szyn C

Zaślepka czarna do szyny C38 i szyny C47, odporna na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001110 zaślepka C38 czarna 57 54 80 PP

03-001111 zaślepka C47 czarna 57 63 80 PP

Zabezpieczenie i osłona szyn
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Zaślepki do szyn C-N

Zaślepka do szyn C-N, czarna, odporna na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001343 zaślepka C-N 37 czarna 57 52 80 PP

Zaślepki do szyn N

Zaślepka do szyn N, czarna, odporna na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000527 zaślepka do szyn N ECO 22 50 PA 6.6

03-000529 zaślepka do szyn N Standard 30 50 PA 6.6

Zabezpieczenie przed zsunięciem do profi li krótkich do blach trapezowych

Zabezpieczenie przed zsunięciem z nakrętką samohamowną rozm. 18 do zabezpieczenia modułów w przypadku montażu poziomego na profi lach krótkich.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000233 zestaw zabezpieczający do profi li krótkich M14 30 30 53 aluminium / V2A

Ogranicznik krawędziowy do pary profi li podporowych

Ogranicznik krawędziowy do pary profi li podporowych H136, mocowanie śrubą do blach cienkich z napędem sześciokątnym rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000593 Zestaw ograniczników krawędziowych do pary profi li
podporowych H136

71 88 aluminium / V2A
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Pokrywa szyny podstawowej

Osłona do szyny podstawowej używanej jako kanał kablowy.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000133 Pokrywa szyny podstawowej 150-30 3,00 m 154 15 aluminium

Pokrywa do szyn C

Osłona do zaczepienia na szynie C używanej jako kanał kablowy.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000134 Pokrywa do szyn C 2,00 m 50 3 aluminium

Zabezpieczenie i osłona szyn
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Klemy środkowe do szyny C

Klema środkowa do mocowania modułów na szynie C. Napęd zewnętrzny sześciokątny 8. Do ram o wysokości 28 – 33 mm, 34 – 42 mm lub
43 – 52 mm, dostępny do wyboru w kolorze aluminium lub czarnym eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000301 klema środkowa 28-33 zestaw szyna C 52 11,4 28 – 33 Alu / V2A/PE

03-000275 klema środkowa 34-42 zestaw szyna C 52 11,4 34 – 42 Alu / V2A /PE

03-000285 klema środkowa 43-52 zestaw szyna C 52 11,4 43 – 52 Alu / V2A /PE

03-000302 klema środkowa 28-33 zestaw szyna C, czarna 52 11,4 28 – 33 Alu / V2A/PE

03-000276 klema środkowa 34-42 zestaw szyna C, czarna 52 11,4 34 – 42 Alu / V2A /PE

03-000286 klema środkowa 43-52 zestaw szyna C, czarna 52 11,4 43 – 52 Alu / V2A /PE

Klemy końcowe do szyny C

Klema końcowa do mocowania modułów na szynie C, napęd zewnętrzny sześciokątny rozm. 8, do ram o wysokości 28 – 33 mm, 34 – 42 mm lub
43 – 52 mm, dostępny do wyboru w kolorze aluminium lub czarnym eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000298 klema końcowa 28-33 zestaw szyna C 52 14 28 – 33 Alu / V2A /PE

03-000277 klema końcowa 34-42 zestaw szyna C 52 14 34 – 42 Alu / V2A /PE

03-000287 klema końcowa 43-52 zestaw szyna C 52 14 43 – 52 Alu / V2A /PE

03-000299 klema końcowa 28-33 zestaw szyna C, czarna 52 14 28 – 33 Alu / V2A /PE

03-000284 klema końcowa 34-42 zestaw szyna C, czarna 52 14 34 – 42 Alu / V2A /PE

03-000288 klema końcowa 43-52 zestaw szyna C, czarna 52 14 43 – 52 Alu / V2A /PE

Klemy środkowe do szyny N

Klema środkowa z mechanizmem sprężynowym do mocowania modułów na szynie N. Napęd śruby zaciskowej AW 30. Do ram o wysokości 31 – 40 mm 
lub 41 – 50 mm, dostępny do wyboru w kolorze aluminium lub czarnym eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000570 klema środkowa 31-40 zestaw szyna N 80 20 31 – 40 aluminium / V2A

03-000572 klema środkowa 41-50 zestaw szyna N 80 20 41 – 50 aluminium / V2A

03-000569 klema środkowa 31-40 zestaw szyna N, czarna 80 20 31 – 40 aluminium / V2A

03-000571 klema środkowa 41-50 zestaw szyna N, czarna 80 20 41 – 50 aluminium / V2A

Niebawem tylko dwie klemy.

Niebawem tylko dwie klemy.
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Klemy końcowe do szyny N

Klema końcowa z mechanizmem sprężynowym do mocowania modułów na szynie N. Napęd śruby zaciskowej AW 30. Do ram o wysokości 31 – 40 mm 
lub 41 – 50 mm, dostępny do wyboru w kolorze aluminium lub czarnym eloksalowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000551 klema końcowa 31-40 zestaw szyna N 80 25 31 – 40 aluminium / V2A

03-000553 klema końcowa 41-50 zestaw szyna N 80 25 41 – 50 aluminium / V2A

03-000964 klema końcowa 31-40 zestaw szyna N, czarna 80 25 31 – 40 aluminium / V2A

03-000552 klema końcowa 41-50 zestaw szyna N, czarna 80 25 41 – 50 aluminium / V2A

Elementy dystansowe do klem końcowych do szyny N

Element dystansowy do klem końcowych do szyny N, wysokość zależna od wysokości ramy.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000614 Element dystansowy do klem końcowych do szyn N 31-32 mm 60 11 aluminium

03-000615 Element dystansowy do klem końcowych do szyn N 33-35 mm 60 15 aluminium

03-000616 Element dystansowy do klem końcowych do szynN 36-38 mm 60 18 aluminium

03-000617 Element dystansowy do klem końcowych do szyn N 39-40 mm 60 20 aluminium

03-000618 Element dystansowy do klem końcowych do szyn N 41-42 mm 60 22 aluminium

03-000619 Element dystansowy do klem końcowych do szyn N 43-46 mm 60 25 aluminium

03-000620 Element dystansowy do klem końcowych do szyn N 47-48 mm 60 29 aluminium

03-000621 Element dystansowy do klem końcowych do szyn N 49-50 mm 60 30 aluminium

Klema środkowa do modułów bez ramy 6,8 – 8,0 szyna C

Klema środkowa do mocowania modułów bez ramy na szynie C, dopuszczalna grubość szyby 6,8 – 8,0 mm, w całości prefabrykowana. Napęd śruby 
klemy rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000312 Klema środkowa RL 6,8-8,0 mm zestaw szyna C 80 45 6,8 – 8,0 aluminium/EPDM

Mocowania modułów
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Klema końcowa do modułów bez ramy 6,8 – 8,0 szyna C

Klema końcowa do mocowania modułów bez ramy na szynie C, dopuszczalna grubość szyby 6,8 – 8,0 mm, w całości prefabrykowana. Napęd śruby klemy 
rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000317 klema końcowa RL 6,8-8,0 mm zestaw szyna C 80 30,5 6,8 – 8,0 aluminium/EPDM

Klema środkowa do modułów bez ramy 6,8 – 8,0 szyna N

Klema środkowa do mocowania modułów bez ramy na szynie N, dopuszczalna grubość szyby 6,8 – 8,0 mm, w całości prefabrykowana. Napęd śruby 
klemy rozm. 30.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000547 klema środkowa RL 6,88,0 mm zestaw szyna N 80 45 6,8 – 8,0 aluminium/EPDM

Klema końcowa do modułów bez ramy 6,8 – 8,0 szyna N

Klema końcowa do mocowania modułów bez ramy na szynie N, dopuszczalna grubość szyby 6,8 – 8,0 mm, w całości prefabrykowana. Napęd śruby 
klemy rozm. 30.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000532 klema końcowa RL 6,88,0 mm zestaw szyna N 80 30,5 6,8 – 8,0 aluminium/EPDM
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Wspornik modułu do dachu płaskiego, system południowy zamknięty II

Wspornik podporowy modułu z tyłu do systemu do dachu płaskiego zamknięty II, do mocowania zatrzaskowego w szynie podstawowej i do podłączania 
od góry osłony wiatrowej – kąt fi x 13°.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001243 zestaw wspornik modułu 13° 150 – 30 260 104 60 aluminium

Stopka bazowa

Podkładka pod moduł z przodu do systemów do dachu płaskiego drugiej generacji, do mocowania zatrzaskowego w szynie podstawowej.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000343 zestaw stopek bazowych 13° 150 – 30 80 37 53 aluminium

Wsporniki modułu wschód-zachód II

Wspornik podporowy modułu z tyłu do systemu do dachu płaskiego wschód-zachód II, do mocowania zatrzaskowego w szynie podstawowej i dostępny 
w wersji pojedynczej (1S) lub podwójnej (2S).

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001324 zestaw wspornik modułu 13° 150 – 30 wschód-zachód 1S 255 60 125 aluminium

03-001325 zestaw wspornik modułu 13° 150 – 30 wschód-zachód 2S 255 60 125 aluminium

Klema środkowa do systemu na dach płaski (klemowanie na krótkim boku modułu)

Klema środkowa do systemów do dachu płaskiego drugiej generacji, do mocowania modułów na krótkim boku ramy. Napęd zewnętrzny sześciokątny 
rozm. 8, do ram o wysokości 31 – 40 mm lub 43 – 52 mm, w całości prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000324 klema środkowa do systemu na dach płaski M 28 – 42 52 11,4 28 – 42 aluminium / V2A

03-000323 klema środkowa do systemu na dach płaski M 43 – 52 52 11,4 43 – 52 aluminium / V2A

Podpory
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Klema końcowa do systemu na dach płaski (klemowanie na krótkim boku modułu)

Klema końcowa z adapterem teowym do systemów do dachu płaskiego drugiej generacji, do mocowania modułów na krótkim boku ramy. Napęd 
zewnętrzny sześciokątny rozm. 8, do ram o wysokości 28 – 33 mm, 34 – 42 mm lub 43 – 52 mm, w całości prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000310 klema końcowa do systemu na dach płaski (krótki bok) 28-33 52 14 28 – 33 aluminium / V2A

03-000309 klema końcowa do systemu na dach płaski (krótki bok) 34-42 52 14 34 – 42 aluminium / V2A

03-000311 klema końcowa do systemu na dach płaski (krótki bok) 43-52 52 14 43 – 52 aluminium / V2A

Klema końcowa do systemu na dach płaski (klemowanie na dłuższym boku modułu)

Klema końcowa do systemów do dachu płaskiego drugiej generacji, do mocowania modułów na długim boku ramy. Napęd zewnętrzny sześciokątny 
rozm. 8, do ram o wysokości 28 – 33 mm, 34 – 42 mm lub 43 – 52 mm, w całości prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000326 klema końcowa do systemu dach płaski (dłuższy bok) 28 – 33 52 14 28 – 33 aluminium / V2A

03-000396 klema końcowa do systemu dach płaski (dłuższy bok) 34 – 42 52 14 34 – 42 aluminium / V2A

03-000397 klema końcowa do systemu dach płaski (dłuższy bok) 43 – 52 52 14 43 – 52 aluminium / V2A

Osłona wiatrowa, system południowy zamknięty II

Osłona wiatrowa do systemu do dachu płaskiego zamkniętego II do zmiany kierunku oddziaływania wiatru i redukcji balastowania.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-001281 osłona wiatrowa 13° 1,95 m 270 70 aluminium

03-001227 osłona wiatrowa 13° 2,25 m 270 70 aluminium
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Osłona wiatrowa, wschód-zachód II

Osłona wiatrowa do systemu do dachu płaskiego wschód-zachód II, przeznaczony dla obszarów instalacji, w których nie ma modułu z powodu 
przeszkód.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000786 osłona wiatrowa 13° 1,85 m wschód-zachód 241 175 65 aluminium

Ballastwannen Grundschiene

Szyna balastowa do zawieszenia w szynie podstawowej i bezpiecznego umieszczania balastu o dużym formacie. W postaci szyny podstawowej 
nieoklejonej lub prefabrykowanej z podklejką.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000131 szyna balastowa 120 – 30 530 mm 144 32 120 aluminium

03-000977 szyna balastowa 120 – 30 530 mm z warstwą rozdzielającą 6 mm 144 32 120 aluminium / PE

03-000910 szyna balastowa 120 – 30 530 mm QE 144 32 120 aluminium / PE

Element mocujący moduł w otworze ramy

Podpora modułu z przodu do systemów do dachu płaskiego pierwszej generacji, ewentualnie podpora na dachu skośnym, do podłączania do otworu w 
ramie modułu, w całości prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000078 Zestaw elementów mocujących moduł z przodu 100 8 4 aluminium / V2A

Element mocujący moduł bezpośrednio do ramy modułu

Podpora modułu z przodu do systemów do dachu płaskiego pierwszej generacji, ewentualnie podpora na dachu skośnym, do bezpośredniego 
podłączania do ramy modułu bez udziału otworu, w całości prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000239 Zestaw elementów mocujących moduł z przodu, bezpośrednio KR 50 36 5,5 aluminium / V2A

Podpory
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Mocowanie modułu z tyłu do otworu ramy

Podpora modułu z tyłu do otwartych systemów do dachu płaskiego, ewentualnie podpora na dachu skośnym, do podłączania do otworu w ramie modułu, 
w całości prefabrykowana.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000061 Zestaw elementów mocujących moduł z tyłu 65 8 4 aluminium / V2A

Wsporniki modułu 13° – 40°, otwarte

Wspornik podpory modułu z tyłu do otwartych systemów do dachu płaskiego, ewentualnie podpora na dachu skośnym, o różnych długościach, służący 
do podpierania modułów, możliwość bezstopniowego ustawienia kąta podparcia, w całości prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000070 zestaw wsporników modułu 200 mm 200 100 100 aluminium

03-000071 zestaw wsporników modułu 280 mm 280 100 100 aluminium

03-000083 zestaw wsporników modułu 360 mm 360 100 100 aluminium

03-000022 zestaw wsporników modułu 440 mm 440 100 100 aluminium

03-000072 zestaw wsporników modułu 520 mm 520 100 100 aluminium

Wsporniki modułu, system zamknięty I

Wspornik podporowy modułu do systemów do dachu płaskiego zamkniętego I, do stałego podpierania modułów pod kątem 13°, do podłączania 
wiatrownicy pod kątem 13° do mocowania modułów ma długim boku ramy, do ram o wysokości 28 – 33 mm, 34 – 42 mm lub 43 – 52 mm, w całości 
prefabrykowany.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000330 zestaw wsporników modułu 13° 28 – 33 mm 255 50 aluminium / V2A

03-000030 zestaw wsporników modułu 13° 34 – 42 mm 255 50 aluminium / V2A

03-000031 zestaw wsporników modułu 13° 43 – 52 mm 255 50 aluminium / V2A
5
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Wsporniki modułu wschód-zachód I

Wspornik systemu do dachu płaskiego wschód-zachód I do układania i mocowania szyny C 71, do wyboru do szyny podstawowej 150-30 lub szyny 
podstawowej 230-90.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000181 zestaw wsporników 230 wschód-zachód 180 50 60 aluminium / V2A

03-000180 zestaw wsporników 150 wschód-zachód 180 50 50 aluminium / V2A

Element mocujący moduł z tyłu wschód-zachód I

Podpora modułu do systemu do dachu płaskiego wschód-zachód I, mocowana zatrzaskowo w szynie C, do mocowania modułów na długim boku ramy, 
do ram o wysokości 28 – 33 mm, 34 – 42 mm lub 43 – 52 mm.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000322 Zestaw elementów mocujących moduł z tyłu O-W 28 – 33 mm 159 52 aluminium / V2A

03-000098 Zestaw elementów mocujących moduł z tyłu O-W 34 – 42 mm 159 52 aluminium / V2A

03-000095 Zestaw elementów mocujących moduł z tyłu O-W 43 – 52 mm 159 52 aluminium / V2A

Osłona wiatrowa, system zamknięty I

Osłona wiatrowa do systemu do dachu płaskiego zamkniętego I, ochrona przed wiatrem i redukcja balastowania.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000013 osłona wiatrowa 13° 1,72 m 330 23 aluminium

Podpory
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Trójkąty wsporcze

Trójkąty o różnych rozmiarach, z czterema różnymi kątami podparcia, montowane na dachach płaskich i skośnych, możliwość mocowania modułów za 
pomocą klem lub szyn wsuwanych.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000931 trójkąt wsporczy 15/20/25/30° 1100 1350 1100 285 – 550 aluminium / V2A

03-000932 trójkąt wsporczy 15/20/25/30° 1300 1600 1300 336 – 650 aluminium / V2A

03-000933 trójkąt wsporczy 15/20/25/30° 1500 1900 1500 388 – 750 aluminium / V2A

Rozpórka skośna do trójkątów wsporczych

Do usztywniania poprzecznego trójkątów wsporczych, wykonana z płaskiego materiału aluminiowego 25 × 4, l = 1800 mm i dwóch wkrętów 
samowiercących, napęd sześciokątny rozm. 8.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000685 Zestaw rozpórek skośnych do trójkątów wsporczych 1800 25 aluminium / V2A

Cokół do szyn montażowych

Cokół do mocowania szyn montażowych do fasad budynków, otwory d = 11,5 mm, dostawa wraz z dwoma kołkami do fasad i odpowiednimi śrubami.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000580 zestaw cokołu 250 mm 11,5 250 60 200 aluminium / V2A

03-000581 zestaw cokołu 250 mm 11,5 czarna 250 60 200 aluminium / V2A

Fasada
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Blachy adaptacyjne do zabezpieczenia modułu i mocowania blachy perforowanej

Blacha adaptacyjna zabezpieczająca moduły przed spadnięciem i służąca do mocowania blach perforowanych. Z dwoma otworami 5 mm, przygotowana 
do połączenia z cokołem, oraz z dwiema podkładkami płaskimi i czterema wkrętami samowiercącymi z łbem płaskim, napęd rozmiar 25.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000384 zestaw blacha adaptacyjnych 80 × 20 × 8 mm 80 20 aluminium / V2A

03-000404 zestaw blacha adaptacyjnych 80 × 20 × 8 mm czarna 80 20 aluminium / V2A

a

b

Blacha adaptacyjna do ogranicznika krawędziowego i mocowania blachy perforowanej

Blacha adaptacyjna do bocznego mocowania blachy perforowanej i ogranicznika krawędziowego modułu. Przygotowana, z otworem 7 mm na jeden 
wkręt samowiercący z łbem płaskim z napędem rozm. 30 oraz dwa wkręty samowiercące z łbem płaskim rozm. 25.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000385 zestaw blach adaptacyjnych 96 × 20 × 3 mm 96 20 aluminium / V2A

Blachy perforowane

Blacha perforowana do zamknięcia szczeliny między fasadą i modułem, umożliwia wentylację od tyłu i szybki dostęp za moduły, do wyboru w kolorze 
aluminium i czarnym.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000548 blacha perforowana 1500 × 120 mm 125° 83 38 St. verz.

03-000549 blacha perforowana 1500 × 120 mm 125° czarna 83 38 St. verz.

Łączniki do blach perforowanych

Łącznik do eloksalowanych blach perforowanych w kolorze aluminium lub czarnym, przygotowany, z dwoma otworami, zestaw z dwiema podkładkami 
płaskimi i czterema wkrętami samowiercącymi z łbem płaskim, napęd rozmiar 25.

Nr art. Oznaczenie a w mm b w mm c w mm Material

03-000497 zestaw łączników do blachy perforowanej 65 20 Alu / V2A

Fasada
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Nr art. Oznaczenie Bildnummer

03-000184 uszczelka okrągła EPDM d = 25 mm 1

03-000082 pasy uszczelniające EPDM 50 x 35 do szyn C 2

03-000407 taśma samoprzylepna do ochrony krawędzi aluminiowych 250 x 50 mm 3

03-000831 wyściółka polietylenowa 140 x 390 x 20 mm 3

03-000105 budowlana mata ochronna 10.000 x 250 x 6 mm 4

03-000113 pas włókniny 50.000 x 320 mm 5

03-000627 taśma EPDM 10.000 x 54 x 3 mm ES 6

03-000633 taśmy uszczelniające EPDM 70 x 28 x 2 mm ES 7

03-000628 ochrona krawędzi EPDM do laminatu 7 mm, L 40 8

03-000629 ochrona krawędzi EPDM do laminatu 7 mm, L 80 8

03-000099 zacisk kablowy d=10 mm 9

03-000510 kolektor kablowy do szyny N PA 4 kabel 9

03-000508 zatrzask opaski kablowej ma średniku profi lu 1 – 3 mm 10

03-000509 zatrzask opaski kablowej ma średniku profi lu 3 – 6 mm 10

03-000175 uchwyt kabli do szyny podstawowej 11

03-000504 opaska kablowa czarna 140 mm 12

03-000505 opaska kablowa czarna 200 mm 12

03-000506 opaska kablowa czarna 0 mm 12

03-000507 Kabelbinder schwarz 360 mm 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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Nr art. Oznaczenie Numer ilustracji

03-000329 zestaw mocowań C M8 1a

03-000373 podkładka 50 x 50 x 3 D8,5 Al 1b

03-000337 zestaw mocowań FD zoptymalizowany 2

03-000979 podkładka pod haki kablowe PP niebieska, 2 mm 3

03-000980 podkładka pod haki kablowe PP szara, 5mm 3

03-000589 rowek wpustowy V2A z kulką sprężynującą M8 30 mm 4

03-000600 rowek wpustowy Alu z kulką sprężynującą M8 22 mm 4

03-000682 rowek wpustowy M8 z zabezpieczającą nakrętką kołnierzową 5

03-000683 zestaw rowka wpustowego ze śrubą M8x18 V2A 6

03-000684 zestaw rowka wpustowego ze śrubą M8x16 V2A 6

03-000476 zestaw mocowań do blokady śniegu ES 7

03-000535 gont metalowy 280 x 230 mm, z uszczelką 8

03-000536 gont metalowy 390 x 230 mm, z uszczelką 8

03-000537 gont metalowy 580 x 230 mm, z uszczelką 8

03-000412 Blacha pod hak dachowy BS 9

03-000924 perforowana taśma aluminiowa 10 000 x 20 x 1 mm 10

03-000012 łącznik uziemiający rozm. 18, zestaw 11

03-001185 Blaszka kontaktowa 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

a

b

Akcesoria i artykuły opcjonalne
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Nr art. Oznaczenie Numer ilustracji

03-000446 Mostek do śruby dwugwintowej, krótki do 220 mm 1

03-000530 Zestaw adaptera szyny N do haków dachowych w kształcie C 2

03-000486 Śruba mocująca do haków dachowych 6x80 Zn TX30 3

03-000778 śruba mocująca do dachu płaskiego SL 5,5 bez uszcz. 4

03-000968 Kotwa mocująca M10 15-35 95 mm A4 do betonu 5

03-000319 Adapter do pokrywy szyn C 6

5

E
IN

Z
E

L
A

R
T

IK
E

L

5

P
o

je
d

y
n

c
ze

 a
rt

y
k

u
ły

Akcesoria i artykuły opcjonalne

1 2 3 4

5 6



118

1 2 3 4

5 6 7 8

Nr art. Oznaczenie Numer ilustracji

03-000315 końcówka do wkrętaka Torx TX-25, długość = 70 mm 1

03-000104 końcówka do wkrętaka Torx TX-40, długość = 70 mm 1

03-000316 końcówka do wkrętaka Torx TX-30, długość = 70 mm 1

03-000038 przedłużenie końcówki 305 mm 2

03-000011 specjalna nakładka, rozm. 18, głęboka 3

03-000100 specjalna nakładka, rozm. 8 z zaciskiem 4

03-000966 narzędzie do wkręcania śrub dwugwintowych, sześciokątne M10 5

03-000930 narzędzie do wkręcania śrub dwugwintowych, sześciokątne M12 5

03-000114 wiertło spiralne 6,8 mm, długość 230 mm 6

03-000115 wiertło spiralne 7,0 mm, długość 230 mm 6

03-000116 wiertło spiralne 7,2 mm, długość 230 mm 6

03-000117 wiertło spiralne 7,4 mm, długość 230 mm 6

03-000245 wiertło spiralne 7,5 mm, długość 230 mm 7

03-000108 wiertło spiralne 9,0 mm, długość 230 mm 7

03-000246 wiertło spiralne 14 mm HSS, krótkie 7

03-000107 wiertło spiralne 16 mm HSS, krótkie 7

03-000036 klucz dynamometryczny 1/4fl, 4 – 20 Nm 8

Narzędzia
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9 10 11 12

13 14 15

Nr art. Oznaczenie Numer ilustracji

03-000037 klucz dynamometryczny 1/2", 20 – 100 Nm 9

03-000362 narzędzie do montażu i demontażu GS 150 – 30 10

03-000602 adapter do nasadki 1/4" 6-kątna – 1/2" 4-kątna 11

03-000604 końcówka do gniazda Torx, typ/rozmiar 25 12

03-000603 końcówka do gniazda Torx, typ/rozmiar 30 12

03-000605 końcówka do gniazda Torx, typ/rozmiar 40 12

03-000576 przymiar montażowy 800 – 1200 mm z ramieniem 13

03-000574 przymiar montażowy 1300 – 1700 mm z ramieniem 13

03-000577 przymiar montażowy 800 – 1200 mm bez ramienia 13

03-000575 przymiar montażowy 1300 – 1700 mm bez ramienia 13

03-000579 zestaw przymiarów montażowych 800 – 1200 mm, dwuczęściowy 13

03-000578 zestaw przymiarów montażowych 1300 – 1700 mm, dwuczęściowy 13

03-000462 narzędzie montażowe do klamer do blach trapezowych ES 14

03-000464 narzędzie montażowe do klamer do blach trapezowych ES RL 14

03-000463 narzędzie montażowe do klamer do blach trapezowych, do pary profi li podporowych 14

03-001323 narzędzie montażowe do Haków ZD 30 N35 15
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Większy uzysk na połać 
dachową z systemem 
novotegra na dach płaski.



Warunki gwarancji
Gwarancja produktowa dla systemu montażowego       
novotegra firmy BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH 
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Udzielenie gwarancji
BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH udziela 
gwarancji na podzespoły systemu montażowego 
novotegra na warunkach wymienionych poniżej na
okres 10 lat od momentu dostawy do pierwszego 
nabywcy, zgodnie z którą w normalnych warunkach 
montażu, zastosowania, eksploatacji i konserwacji 
są one wolne od wad konstrukcyjnych, 
produkcyjnych i materiałowych.

Uznanie wystąpienia przedmiotu gwarancji jest 
obowiązkiem BayWa r.e. Solar Energy Systems 
GmbH. Ewentualne uznanie może nastąpić dopiero 
po przeprowadzeniu samodzielnej kontroli na 
miejscu. W przypadku uznania wystąpienia 
przedmiotu gwarancji powstaje zobowiązanie do 
wypełnienia gwarancji wyłącznie poprzez 
zastępczą dostawę uszkodzonego podzespołu.
Z uregulowania świadczeń z tytułu gwarancji nie 
wynika przedłużenie ani ponowne rozpoczęcie 
okresu gwarancyjnego. Z powodu udzielenia 
gwarancji nie istnieją żadne inne zobowiązania ani 
odpowiedzialność za szkody dodatkowe lub 
następcze BayWa r.e. Solar Energy Systems 
GmbH. Nie ogranicza to ustawowych roszczeń z 
tytułu gwarancji i ustawowej odpowiedzialności za 
produkt.

Dochodzenie roszczeń z tytułu   
gwarancji 
Żądanie realizacji roszczenia gwarancyjnego 
powinno nastąpić w ramach 10-letniego okresu 
gwarancyjnego w formie pisemnej w ciągu dwóch 
tygodni od stwierdzenia wystąpienia wady. 
Dochodząc roszczeń, należy dołączyć oryginalny 
dokument zakupu jako poświadczenie zakupu i 
daty zakupu od producenta BayWa r.e. Solar 
Energy Systems GmbH. Gwarancji udziela firma 
BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, 
Eisenbahnstraße 150, D-72072 Tybinga Usługi 
gwarantowane na mocy gwarancji na produkt 
podlegają wyłącznie przepisom prawa 
niemieckiego. Ponadto obowiązują nasze ogólne 
warunki handlowe w aktualnie obowiązującej 
wersji.

 

Wyłączenie warunków gwarancji 
Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji nie 
obowiązują w przypadku

• błędnej lub nieprawidłowej instalacji wbrew 
zaleceniom zamieszczonych w instrukcji obsługi

• niedozwolonej modyfikacji lub naprawy 
podzespołów bez upoważnienia

• nieodpowiedniej instalacji lub zastosowania 
systemu montażowego

• nieprawidłowego transportu, magazynowania lub 
obchodzenia się z podzespołami

• niedostatków wyglądu, o ile wygląd nie ma 
wpływy na działanie podzespołu

• nieprzestrzegania reguł zgodnie z najnowszym 
stanem wiedzy technicznej lub obliczeń 
statycznych dotyczących systemu montażowego

• naruszenia obowiązujących norm, które 
obowiązują powszechnie podczas montażu

• szkód spowodowanych np. przez dym, 
nadzwyczajne obciążenie termiczne, wpływ soli 
lub innych chemikaliów

• gwałtownych zjawisk przyrodniczych (klęsk 
żywiołowych), działania siły wyższej, aktów 
wandalizmu, zniszczenia wskutek oddziaływań 
zewnętrznych i/lub działania ludzi/zwierząt.



Stopka 
BayWa r.e. renewable energy GmbH 

Arabellastraße 4 | 81925 München | Tel.: +49 89 38 39 32-0 | info@baywa-re.com | www.baywa-re.com 
Koncepcja i tekst BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, Tybinga 
Koncepcja prezentacji Strichpunkt GmbH, Stuttgart | Berlin 
Grafika mds Agenturgruppe GmbH  
Zdjęcia Ben Wiesenfarth, Konstancja; Reiner Pfisterer, Ludwigsburg 
Reprodukcja BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, Tübingen 
Druk Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe GmbH & Co. KG, Aichach, Version CA 214-01 
Informacja o copyright maj 2018 r. BayWa r.e. renewable energy GmbH, Monachium. Zastrzegamy sobie prawo do błędów 
iwprowadzania zmian. 
Przedruk całości lub fragmentów dozwolony jest wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody od   
BayWa r.e. renewable energy GmbH.

Działając ręka w rękę na 
rzecz wspólnego sukcesu
Poszukują Państwo systemu montażowego do dachu płaskiego z niewielką rezerwą 
obciążenia lub chcieliby Państwo wiedzieć, czy i jak można połączyć ze sobą określone 
moduły i falowniki?            
Chętnie pomożemy Państwu na etapie planowania instalacji i udzielimy wsparcia, dzieląc się 
naszą specjalistyczną wiedzą. 

Dane kontaktowe i stopka

Biuro handlowe München
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing, Niemcy
T: +49 89 383932-3680
mue.solarenergysystems@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH
Wirtschaftspark 15, 9130 Poggersdorf, Austria 
austria@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems Danmark
Kullinggade 31E, 5700 Svendborg, Dänemark
T: +45 62 21 10 00
solarsystemer@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Systems Filial
Frihamnsallén 8, 211 20 Malmö, Schweden
T: +45 62 21 10 00
biuro.ses@baywa-re.com

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH s. z. o. o.
Willowa 97, 32-085 Modlniczka, Polska
T:+48 574 186 300
biuro.ses@baywa-re.com

Lista pozostałych oddziałów i miejsc dystrybucji zamieszczona jest na naszej witrynie www.baywa-re.com w obszarze 
Lokalizacje.

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH 
Eisenbahnstraße 150, 72072 Tybinga, Niemcy 
T: +49 7071 98987 0 
solarenergysystems@baywa-re.com

Biuro handlowe Tübingen
Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, Niemcy
T: +49 7071 98987 300
tue.solarenergysystems@baywa-re.com

Biuro handlowe Duisburg
Aakerfährstraße 40, 47058 Duisburg, Niemcy
T: +49 203 298776 0
dui.solarenergysystems@baywa-re.com

Biuro handlowe Nürnberg
Wiesentalstraße 32–34, 90419 Nürnberg, Niemcy
T: +49 911 216646 0
nue.solarenergysystems@baywa-re.com

Biuro handlowe Braunschweig
Heinrich-Büssing-Ring 25, 38102 Braunschweig, Niemcy
T: +49 531 12177 100
bsg.solarenergysystems@baywa-re.com
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Elastyczne działanie 
w mocnym
powiązaniu.
r.e. think energy – zmieniamy myślenie o energii – i wykorzystujemy do
tego energię słoneczną, wiatrową i bioenergię. Chcemy uczynić energię
odnawialną jeszcze lepszą. Nie czekamy na nowe trendy na rynku –
my je kształtujemy.

Jesteśmy czołowym projektantem, dostawcą usług, hurtownikiem i
dostawcą rozwiązań energetycznych w zakresie energii odnawialnej
na całym świecie.

Firma BayWa r.e. oddała do sieci na całym świecie ponad 2000 MW 
mocy i obsługuje instalacje o mocy przekraczającej 5000 MW. 
Współpracując z fi rmami z całego świata, przyczyniamy się do 
zmniejszania ich śladu CO2 i kosztów energii.

BayWa r.e. jest czołowym dostawcą w hurcie rozwiązań solarnych i
wieloletnim partnerem kilku tysięcy instalatorów. Nasza działalność
obejmuje ponadto szybko rozwijający się obszar biznesowy –
dostawy ekologicznego prądu do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

BayWa r.e. jest czołowym dostawcą w hurcie rozwiązań solarnych i
wieloletnim partnerem kilku tysięcy instalatorów. Nasza działalność
obejmuje ponadto szybko rozwijający się obszar biznesowy –
dostawy ekologicznego prądu do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

Codziennie angażujemy się w szukanie innowacyjnych rozwiązań,
wyznaczanie standardów technologicznych, defi niowanie od nowa
standardów usług i aktywne kształtowanie przyszłości branży 
energetycznej.



BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH 
Eisenbahnstraße 150 
72072 Tybinga
Telefon +49 7071 98987-0
Taks  +49 7071 98987-10
solarenergysystems@baywa-re.com

www.baywa-re.com
solar-distribution.baywa-re.de




