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              INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM ZGRZEWANY NA DACH PŁASKI NA ZETOWNIKACH 

1.

Potrzebne elementy:

4. Klema końcowa 

(nr.kat.10ZXX/10ZXXR)

5. Klema środkowa

(nr.kat.10U24/10U24R)

 

 

 

6. Nakrętka

kołnierzowa M10 

(nr.kat.5010K)

7. Śruba sześciokątna

M10 (nr.kat.5001020)

8. Śruba imbusowa

M8 (nr.kat.50816-50830)

 

1. Zetownik montażowy

(nr.kat.20402)

2. Profil montażowy 40x40

(nr.kat.34220,34330)

3. Płyta montażowa

(nr.kat.20400)

9. Śruba meblowa

M10 (nr.kat.50725)

 



 

     INSTRUKCJA MONTAŻU - KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE NA DACH PŁASKI

 

     www.el-sun.pl          biuro@el-sun.pl          tel. 794 723 274 

 

 

 

             ETAP 1 - ROZMIESZCZNIE PŁYT MONTAŻOWYCH

2.

Rozmieszczamy płyty w odpowiedniej 

odległości. Rozstaw uzależniony jest od 

zastosowanego panela.
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W pierwszym kroku należy rozplanować rozmieszczenie płyt montażowych  

(nr.kat.20400). Odstęp pomiędzy kolejnymi szeregami płyt montażowych wynosi 

maksymalnie 1200mm.
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             ETAP 2 - MONTAŻ MEMBRANY/PAPY

3.

Punkt mocujący

Zamocuj śrubę meblową M10 (nr.kat 50725) z posadzeniem 

w otworze znajdującym się w płycie, 

następnie ustaw płytę w wybranym miejscu na membranie/papie.

Montaż membrany 

 

Nalezy przyciąć membranę o wymiarach 500x500 mm i zaokrąglić rogi. W środkowej części membrany wykonujemy otwór na śrubę. Następnie nagrzewamy płytę montażową 

(najwyższa temperatura płyty jest uzależniona od zaleceń producenta membrany). Wycięty płat membrany nakładamy na płyte i zgrzewamy w punktach mocowania oraz 50mm 

wokół całej płytki montażowej.

Montaż na papie

 

W przypadku papy należy wyciąć płaty o wymiarach 800x1200, 880x1100, 1000x1000 mm i zaokrąglić jej rogi tak jak w przypadku membrany. Wymagana powierzchnia papy wynosi 

1m2. Następnie należy wykonać otwór w środkowej części papy. Płyte montażową nagrzewamy do temperatury jaką określa producent papy. Przycięty płat papy nagrzewamy 

równocześnie nakładając ją na płyte montażową (gwint śruby należy zabezpieczyć za pomocą tulei dołączanej do zestawu), papę zgrzewamy na całej powierzchni płyty montażowej. 

Następnie należy sprawdzić zgrzanie papy we wszystkich punktach montażowych.

Pokrycie z membran PVC, FPO, PCW gr. min. 2mm (-5% / +10%)

 

Wymagania względem membrany

Wytrzymałość na rozciąganie min. 900N/5mm PN-EN 12311-2 

Wytrzymałość na rozdarcie min. 150N PN-EN 12310-2

Wytrzymałość na ścinanie na połączeniach min. 500N/50mm PN-EN 

12317-2 Wytrzymałość na odrywanie na połączeniach min. 150N/50mm

PN-EN 12316-2

 

Wymagania względem papy

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne min. 300N/50mm 

PN-EN 12311-1 Wytrzymałość na rozdarcie min. 150N PN-EN 12310-1

Wytrzymałość na ścinanie na połączeniach wzdłużnie i poprzecznie min.

500N/50mm PN-EN 12317-1 Wytrzymałość na odrywanie Min. 

125N/50mm PN-EN 12316-1

 

Izolacja dachu z wełny mineralnej

Dopuszczalne naprężenia ściskające przy 10% deformacji CS(10) dla 

siły nacisku do 5kN min. 30kPa PN-EN 826 Dopuszczalne naprężenia 

ściskające przy 10% deformacji CS(10) dla siły nacisku do 12kN min. 

70kPa PN-EN 826
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             ETAP 3 - MONTAŻ UCHWYTÓW "Z" 

4.

Montaż zetownika do płyty montażowej

Po rozmieszczeniu płyt montażowych w odpowiedniej odległości przystępujemy do montażu zetowników. 

Zetowniki umieszczamy na płytach, a następnie wykorzystując wcześniej umieszczoną śrubę meblową w płycie

dokręcamy za pomocą nakrętki kołnierzowej M10(nr.kat.5010K). 
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             ETAP 4 - MONTAŻ PROFILA 40x40 

5.

Montaż profilu z zetownikiem 

W kolejnym kroku umieszczamy profile montażowe (nr.kat.34207-34414) na zetownikach, a następnie łączymy 

za pomocą śrub sześciokątnych M10x20 (nr.kat.50120) oraz nakrętek kołnierzowych M10(nr.kat.5010K). 

Elementy należy spasować w taki sposób aby śruba przeszła przez otwór w kształcie "fasolki".
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             ETAP 5 - MONTAŻ KLEM

6.

Do wpustów aluminiowych rozmeiszczonych na

profilach montażowych lekko mocujemy klemy

końcowe (nr.kat.10XX/10ZXXR) za pomocą śrub

imbusowych *M8 (wkęcamy je do wpustów

aluminiowych), nie mogą być mocno dokręcone ze

względu na konieczność regulacji modułów .

Wolne wpusty zostaną zajęte przez klemy środkowe(nr.kat.10U24/10U24R), 

które dystansują od siebie dwa sąsiednie moduły 
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             ETAP 6 - UMIESZCZENIE MODUŁÓW NA KONSTRUKCJI 

7.

W ostatnim kroku rozmieszczamy moduły na konstrukcji następnie po odpowiednim ich ustawieniu

dokręcamy klemy środkowe (nr.kat.10U24/10U24R) i końcowe (nr.kat.10ZXX/10ZXXR).


