
2. Trójkąt mały

(nr.kat.60096-15/60096-35)

3. Profil montażowy

(nr.kat.34207-34414)

Instrukcja montażu konstrukcji z systemem zgrzewanym na dach płaski (Trójkąty)

Potrzebne elementy 

6.Klema końcowa

(nr.kat.10ZXX/10ZXXR)

7.Klema środkowa

(nr.kat.10U24/10U24R)

8. Śruba sześciokątna

M10x20 (nr.kat.50120)

9.Nakrętka kołnierzowa

M10(nr.kat.5010K)

10. Śruba imbusowa

M8 (nr.kat.50816-50830)

5. Wpust aluminiowy

(nr.kat.50032)

4. C120 Łącznik

(nr.kat.50120)

1. Płyta montażowa

(nr.kat.20400)
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Pierwszym krokiem jest zaplanowanie rozmieszczenia rozstawu płyt montażowych (nr.kat.20400).

Odstęp między trójkątami zależy od wysokości terenu nad poziomem morza oraz strefy wiatru/śniegu.

ROZSTAW

Wysokość nad poziomem

morza [m .n.p.m]

Strefa

śniegowa 

Rozstaw trójkątów [m] 

<300 m n.p.m.(I i III strefa 

wiatru)

I-IV

1,20

<300 m n.p.m. (II strefa 

wiatru)

II, III 1,20

<400 m n.p.m. (I strefa 

wiatru)

I, III 1,10

<400 m n.p.m. (III strefa 

wiatru)

I, III 1,10

<500 m n.p.m.(I i III strefa 

wiatru)

I

1,00

<500 m n.p.m.(I i III strefa 

wiatru)

III

0,90

<600 m n.p.m. (I i III strefa 

wiatru)

I, IV 0,75

<1000 m n.p.m. (III strefa 

wiatru)

V

0,60

ROZMIESZCZENIE PŁYT

2.



 

Zamocuj śrubę 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.

Punkt mocujący

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.

MONTAŻ MEMBRANY/PAPY

3.



Następnym krokiem jest umieszczenie i zamocowanie trójkątów na płytach montażowych.

W tym celu należy wykorzystać gwint znajdujący się w płytach montażowych, odpowiedni 

moment dokręcenia śruby to 10 Nm.

4.

MONTAŻ TRÓJKĄTÓW



Następnie umieść profile montażowe na trójkątach i zamocuj je

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

5.

MONTAŻ PROFILI 



 

Dwa profile łączymy za pomocą łączników C120(nr.kat.50120) stosując do tego 

śruby sześciokątne M10x20(nr.kat50120) oraz nakrętek sześciokątnych M10(nr.kat.5010K).

6.

ŁĄCZENIE PROFILI 



Następnie w profilach umieszczamy wpusty aluminiowe (nr.kat.50032)

7.

ROZMIESZCZENIE WPUSTÓW



A 

B 

A

B

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 

*- "XX" oznacza wysokość klemy w milimetrach (25,30,32,35,40)mm, R - oznaczenie klemy w kolorze czarnym.

**- długość gwintu śruby imbusowej M8 (16,20,25,30)mm.
 

MONTAŻ KLEM 

8.



W ostatnim kroku rozmieszczamy moduły na konstrukcji i po odpowiednim

ich ustawieniu dokręcamy klemy środkowe i końcowe.

WIDOK CAŁEJ KONSTRUKCJI 

9.


