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NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MONTAŻU W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI!
W celu uzyskania informacji o okresie obowiązywania i warunkach gwarancji należy skontaktować się ze swoim dostawcą.
Proszę zapoznać się z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw, których treść dostępna jest na życzenie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub urazy będące skutkiem nienależytego stosowania się do niniejszej instrukcji mon-
tażu i nieuwzględnienia zwykłej ostrożności podczas transportu, montażu i użytkowania systemu montażowego FlatFix Fusion.
W związku z nieustannym dążeniem do doskonalenia może się zdarzyć, że szczegóły produktu będą odbiegać od opisów zawartych w 
niniejszej instrukcji.
Z tego powodu instrukcje te stanowią jedynie orientacyjne wytyczne dotyczące instalacji wskazanego w nich produktu.
Niniejsza instrukcja została sporządzona z zachowaniem wszelkiej staranności, jednakże producent nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne błędy w jej treści oraz ich skutki.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej instrukcji nie może być powielany w jakikolwiek sposób.
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1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja opisuje sposób instalacji systemu montażowego do dachów płaskich FlatFix Fusion (do paneli 
fotowoltaicznychj w ustawieniu poziomym). Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji oraz dokładnie stosować 
się do jej zapisów. Czynności zawsze należy wykonywać w odpowiedniej kolejności. Instrukcję należy przechowywać w 
bezpiecznym i suchym miejscu. W przypadku utraty instrukcji obsługi istnieje możliwość uzyskania jej w Esdec BV lub 
pobrania ze strony  www.esdec.com. Tam, gdzie odsyła się do planu budowlanego, mowa jest również o kalkulatorze 
FlatFix, w którym można generować plany budowlane.

2. Ogólne warunki instalacji
Ogólne
Nieprzestrzeganie przepisów wskazanych w niniejszym dokumencie i planie budowlanym może spowodować utratę 
wszelkich praw gwarancyjnych i dotyczących odpowiedzialności za produkt. Dane, uwagi i porady zawarte w niniejszym 
dokumencie są wiążące i powinny zostać skontrolowane pod kątem kompletności i aktualności.
Esdec BV zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu bez dalszych powiadomień.

Stabilność i stan dachu
Dach powinien być w dobrym stanie oraz mieć na tyle dużą wytrzymałość, aby udźwignąć wagę paneli fotowoltaicznych 
wraz z materiałami dodatkowymi i balastem oraz wytrzymać warunki silnego wiatru i śniegu. Należy skontrolować 
stabilność dachu i w razie potrzeby dostosować dach/konstrukcję. W przypadku wątpliwości zasięgnąć porady 
konstruktora. Należy pamiętać, że rezerwa obciążenia dachu nie może być przekraczana ani miejscowo, ani w całości.

Izolacja i pokrycie dachu
Przed montażem należy sprawdzić i zatwierdzić stałą obciążalność (obciążenie punktowe) izolacji i pokrycia dachu.
Należy skontrolować i zatwierdzić stan wsporników dachowych oraz pokrycia dachowego. W razie potrzeby zamontować 
dodatkowe wsporniki w odpowiednich miejscach.
W razie wątpliwości należy skonsultować się z dekarzem.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa
•	 Montaż systemu montażowego FlatFix Fusion powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel 

techniczny (minimum 2 profesjonalistów).
•	 Dodawanie lub odejmowanie elementów może mieć negatywny wpływ na działanie i w związku z tym jest surowo 

odradzane!
•	 Przed montażem paneli fotowoltaicznych dach powinien być czysty, suchy, płaski i pozbawiony glonów itp.
•	 Należy unikać montażu podczas silnego wiatru oraz w przypadku mokrej i śliskiej powierzchni dachu.
•	 Montaż systemu montażowego FlatFix Fusion może odbywać się wyłącznie w temperaturach od 5° do 40°C w związku 

z łącznikami elementów z tworzywa sztucznego.
•	 Prace na dachu powinny odbywać się z zastosowaniem ochrony przed upadkiem oraz w razie potrzeby z użyciem 

siatek ochronnych i zabezpieczeń krawędziowych.
•	 Należy nosić obuwie z wzmocnionym noskiem i solidnymi podeszwami antypoślizgowymi.
•	 Podczas prac należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną.
•	 W celu przemieszczania materiałów (paneli fotowoltaicznych itp.) należy zawsze stosować akcesoria/instalacje do 

podnoszenia.
•	 Drabinę należy zawsze ustawiać na wytrzymałym i stabilnym podłożu.
•	 Drabina powinna stać pod kątem ok. 75° i wystawać ponad krawędź dachu o ok. 1 metr.
•	 W miarę możliwości należy przymocować górną część drabiny przy pomocy linki lub taśmy naciągowej.
•	 Zaleca się pracę zgodną z zasadami „bezpiecznej pracy na dachach”.

Zakres zastosowania FlatFix Fusion
•	 Strefa wietrzna (1 do 3 z wyjątkiem regionu przybrzeżnego).
•	 Wysokość dachu (3-12 m). Jeżeli Twój dach jest wyższy, skontaktuj się ze swoim dostawcą.
•	 Rodzaj pokrycia dachowego: Beton, masa bitumiczna / EPDM / PVC / TPO.
•	 Nachylenie dachu: nie więcej niż 3°.
•	 Pomiędzy 3° a 7° (przy PVC pomiędzy 2° a 7°) należy stosować podnóżki.
•	 Przy nachyleniu powyżej 7° należy skontaktować się z dostawcą.



•	 Ustawienie: Montaż poziomy. Panelami fotowoltaicznymi kąt nachylenia 13°
•	 Maksymalne wymiary paneli fotowoltaicznych: długość 1170 –1310 mm, 1475 – 1615mm, 1550 –1690 mm, 1655 mm 

– 1795 mm, 1830 – 1970 mm, 1940 – 2080 mm, szerokość 980 – 1053 mm, grubość 25 – 50 mm. (zob. tabela)

Tabela zasięgu wymiarów paneli

Strefa krawędziowa
Odległość paneli fotowoltaicznych od krawędzi dachu powinna wynosić ok. 1/5 wysokości budynku, jednak nie mniej niż 30 
cm, w związku z silnymi porywami wiatru w tej strefie. W tej strefie nie należy montować paneli fotowoltaicznych w całości 
ani częściowo Strefę krawędziową można obliczyć w kalkulatorze FlatFix Fusion.

Balast
Jeżeli dach jest wyższy niż 12 metrów, zalecamy skonsultować się z dostawcą celem uzyskania pomocy przy wyborze 
odpowiedniego balastu. Jako balast należy stosować kamienie lub żwir. Należy zapoznać się z planem budowlanym.

Normy, przepisy i regulacje
Podczas instalacji systemu montażowego należy przestrzegać instrukcji montażu oraz odnośnych norm celem 
zapobiegania wypadkom. Należy wziąć pod uwagę w szczególności następujące normy, przepisy i regulacje:

•	 Holenderskie Rozporządzenie o prawie budowlanym
•	 Środki ochrony osobistej
•	 Testy odbiorcze materiałów elektrotechnicznych (KEMA)
•	 DIN 1055 Obciążenia konstrukcyjne budynków
•	 DIN 18299 Ogólne zasady dla wszystkich sektorów budownictwa
•	 DIN 18451 Rusztowania
•	 NEN EN 1991
•	 NEN 7250

Usuwanie i demontaż
Należy usuwać produkt zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa miejscowego i regulacji miejscowych.

Na koniec cyklu eksploatacji wszystkie materiały podlegają powtórnemu wykorzystaniu.
Aluminiowe profile podstawowe są przymocowane do elementów podstawowych z zastosowaniem systemu 
zatrzaskowego. W celu demontażu profilu podstawowego należy użyć kombinerek.

Gwarancja
Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji i warunkami ogólnymi Esdec BV. Można je znaleźć na stronie www.esdec.com. 

Odpowiedzialność
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy będące skutkiem nieprzestrzegania przepisów i instrukcji 
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji bądź braku ostrożności podczas instalacji produktu wskazanego w 
niniejszym dokumencie oraz ewentualnych akcesoriów dodatkowych.
 
• z zastrzeżeniem błędów w druku
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3. Opis produktu

4. Wykaz części
4.1 Widok rozszerzony
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System montażowy został skonstruowany z najwyższej jakości elementów podstawowych z tworzywa sztucznego, 
połączonych ze sobą w kierunku wzdłużnym przy pomocy aluminiowych profili podstawowych.
W kierunku poprzecznym segmenty FlatFix Fusion są wzajemnie połączone z wiatrownicami.
Ponadto dostarczone zostają akcesoria montażowe niezbędne do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu w ustawieniu 
poziomym. System montażowy FlatFix Fusion może być wykorzystywany na wszystkich typach pokryć dachowych.

Umieszczenie balastu
System FlatFix Fusion stoi na dachu i nie jest do niego przytwierdzony. Jeżeli jednak nachylenie dachu przekracza 3°
(2° w przypadku PVC), wsporniki dachowe należy przymocować do dachu masą montażową.
Należy zapoznać się z instrukcją stosowania masy montażowej celem zapewnienia zgodności z pokryciem dachu.
W celu uodpornienia systemu na działanie wiatru należy zastosować balast. Waga balastu jest związana również z 
wysokością budynku i konfiguracją. Balast należy umieścić w rynnach balastowych. Informację o pozycji i ilości balastu 
można znaleźć w planie budowlanym.

Mocowanie paneli fotowoltaicznych
Panele fotowoltaiczne są pozycjonowane na górnej stronie elementów podstawowych i mocowane przy użyciu 
uniwersalnych zacisków środkowych, końcowych i wkrętów montażowych.
Wkręty montażowe wkręca się bezpośrednio w otwory montażowe elementów podstawowych. Mogą one być wkręcane 
maksymalnie 3 razy w element podstawowy.W przypadku ponownego montażu zaleca się po wykręceniu, do wkręcenia 
wykorzystanie istniejącego otworu na śruby . Pierwszy obrót(obroty) należy wykonać ręcznie.Moment dokręcania wynosi 
4,5 Nm. Moment dokręcania podczas przeglądu okresowego powinien wynosić 3,0 Nm do 3,5 Nm.

Uziemienie systemu montażowego FlatFix Fusion
Uziemienie systemu jest bardzo proste. Istnieją różne możliwości uziemienia systemu montażowego FlatFix Fusion:
• Wzajemne uziemienie paneli fotowoltaicznych odbywa się przy pomocy zintegrowanej funkcji uziemiającej w zacisku środkowym.
• Uziemienie wielu rzędów i rynien balastowych przy użyciu standardowego kabla wielożyłowego i specjalnych zacisków.
• Uziemienie profili podstawowych przy użyciu elementów uziemiających (dostarczanych również w wersji zmontowanej).
• Uziemienie stabilizatorów przy użyciu narożników uziemiających.
• Uziemienie wiatrownicy lewej/prawej przy pomocy śruby montażowej 6,5 x 19.
Uziemienie elementów można uzyskać również przy użyciu szyny uziemiającej.
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4.2 Wykaz elementów
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1. Panel fotowoltaiczny

5. Wspornik dachowy
    Nr artykułu: 100-7012

7. Rynna balastowa 
    Nr artykułu: 100-72__
    Długość: zob załącznik, rozdział 7

2. Profil podstawowy 940 mm
    Nr artykułu: 100-7194

2A. Profil podstawowy
       Nr artykułu: 100-71__
       Długość: zob załącznik, 
       rozdział 7

8. Zacisk końcowy 
    Nr artykułu: 100-41__
    Typ: zob. załącznik, rozdział 7

9. Wkręt montażowy 6,5 x __
    Nr artykułu: 100-65__
    Typ: zob. załącznik, rozdział 7

10. Uniwersalny zacisk środkowy
      Nr artykułu: 100-3022

4. Niski element podstawowy
    Nr artykułu: 100-7021

12. Wiatrownica tylna
      Nr artykułu: 100-72__
      Długość: zob załącznik, rozdział 7

14. Wiatrownica lewa 
      Nr artykułu: 100-7204

11. Zacisk kablowy optimizer ready
      Nr artykułu: 100-7041

3. Wysoki element podstawowy 
    Nr artykułu: 100-7030 14A. Wiatrownica prawa 

        Nr artykułu: 100-7205

13. Wkręt montażowy 6,5 x 19
       Nr artykułu: 100-6519

15. Element uziemiający
      Nr artykułu: 100-7502
      *opcjonalnie
      Dostępne w wersji zmontowanej:
      Nr artykułu: 1007021-S
      Nr artykułu: 1007030-S

16. Zacisk uziemiający 
      Nr artykułu: 100-7505
      *optioneel

17. Narożnik uziemiający 
      Nr artykułu: 100-7503
      *opcjonalnie

18. Wkręt samowiercącego 6,3 x 32
      Nr artykułu: 100-3015

3A. Wysoki element podstawowy
       z uziemieniem 
       Nr artykułu: 100-7030-S

4A. Niski element podstawowy
       z uziemieniem 
       Nr artykułu: 100-7021-S

19. Niski przedłużacz podstawowy
      Nr artykułu: 100-7021-WP
      *opcjonalnie

20. Adapter wspornika dachowego 
      Nr artykułu: 100-7011
      *opcjonalnie

6. Mata ochronna TPO
     Nr artykułu: 100-7015
     *opcjonalnie

21. Wkręt samogwintujący  
      6,0x25 zob. rozdział 6.7
      Nr artykułu: 100-3010



1
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5. Przygotowanie do montażu
5.1 Kontrola narzędzi i akcesoriów

lub

S10mm S10mm 

Pistolet do mas
opcjonalnie przy 
nachyleniu dachu > 2°/3°

Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych narzędzi i akcesoriów:

Taśma miernicza Szczotka Grzechotka z gniazdem 
sześciokątnym 

Wkrętarka 
akumulatorowa
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Stift / krijt

Rusztowanie lub 
stabilna Drabina

Klucz do rur Piła do metalu

Ochrona słuchu

Kask ochronny Okulary ochronne Odzież ochronna Obuwie ochronne

Maska przeciwpyłowa Rękawice ochronne 



5.2 Określanie i pomiar pozycji paneli fotowoltaicznych

Podczas określania lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim należy uwzględnić nasłonecznienie w wymiarze 
dziennym i rocznym. Panele należy montować na niezacienionej powierzchni dachu.
Cień rzucany przez komin, drzewa i okoliczne budynki ma negatywny wpływ na wydajność paneli fotowoltaicznych.

Pomiar i znakowanie
Do montażu panelu fotowoltaicznego (w ustawieniu poziomym) konieczna jest przestrzeń odpowiadająca długością 
panelowi. W przypadku montażu wielu rzędów paneli należy uwzględnić odstęp wewnętrzny w związku z zacienieniem.
Odległość paneli fotowoltaicznych od krawędzi dachu powinna wynosić ok. 1/5 wysokości budynku, jednak nie mniej niż 30 
cm, w związku z silnymi porywami wiatru w tej strefie *(odpowiedni odstęp – zob. plan budowlany).
Zaznaczyć kontury pola paneli na dachu kredą lub markerem.
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5.3 Czyszczenie dachu

Wyczyścić dach szczotką.
Miejsce, w którym montowane będą panele fotowoltaiczne, powinno być czyste, suche i płaskie.
Obecność żwiru, piasku, kamieni, glonów, pyłu itp. może prowadzić do niestabilności systemu lub uszkodzenia dachu.

min. 30 cm*

min. 30 cm*
min. 30 cm*

min. 30 cm*

w zależności 
od wyboru



6. Instalacja
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6.1 Montaż wspornika dachowego do elementów podstawowych

Standardowo wysoki element podstawowy montowany jest na jednym wsporniku dachowym.
1. Przymocować wspornik dachowy do wysokiego elementu podstawowego za pomocą łącznika zatrzaskowego.
W tym celu użyć środkowego łącznika zatrzaskowego znajdującego się na spodzie elementu podstawowego.
Opcjonalnie: W przypadku zastosowania balastu dwa wsporniki dachowe mocowane są pod wysokim elementem 
podstawowym. W tym celu należy użyć dwóch łączników zatrzaskowych ze środka (1A).
2. Przymocować wspornik dachowy do niskiego elementu podstawowegobazowego za pomocą łącznika zatrzaskowego.

   1.    2.1A. Przy zastosowaniu
       balastu

KLIK!KLIK! KLIK!

6.2 Montaż dodatkowych wsporników dachowych (opcjonalnie)

Jeżeli potrzebne są dodatkowe wsporniki dachowe, można je dowolnie stosować przy pomocy adaptera do wsporników 
dachowych. Przymocować adapter przy użyciu łącznika zatrzaskowego. Ten zespół elementów można następnie 
przymocować bokiem w dowolnym miejscu profilu podstawowego poprzez połączenie zatrzaskowe.

KLIK!

KLIK!

6.3 Montaż maty ochronnej TPO (opcjonalnie)

Mata ochronna TPO może służyć do zabezpieczenia pokrycia dachowego TPO. Odgiąć 3 gumowe brzegi maty ochronnej i 
umieścić pod nimi wspornik dachowy. Wspornik dachowy powinien dobrze przylegać do gumowych brzegów.



6.4 Uziemienie i montaż profilu podstawowego do elementów podstawowych

Dostępne są również wysokie i niskie elementy podstawowe w formie zmontowanej: 1007021-S en 1007030-S
W przypadku samodzielnego montażu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Uziemienie profili podstawowych (opcjonalnie)
1. Włożyć sprężynę uziemiającą w szczeliny wysokiego elementu podstawowego przed zatrzaśnięciem profilu 
podstawowego w wysokim elemencie podstawowym. Zastosowanie 1-go elementu uziemiającego odpowiada powierzchni 
połączenia 3 mm2. Dwa elemnty uziemiające (jeden po każdej stronie elementu podstawowego) odpowiada powierzchni 
połączenia 6 mm2. Ząbki elementu uziemiającego wbijają się w profile podstawowe i gwarantują solidne i trwałe połączenie.
2. Ustawić wysoki element podstawowy (wraz ze wspornikiem dachowym) prosto i wsunąć końcówkę profilu podstawowego 
(długość 94 cm) w otwór wysokiego elementu podstawowego, aż wskoczy na miejsce.
3. Włożyć element uziemiający w szczeliny niskiego elementu godstawowego przed zatrzaśnięciem profilu podstawowego w 
niskim elemencie podstawowym.
4. Wsunąć niski element podstawowy (wraz ze wspornikiem dachowym) na drugi koniec profilu podstawowego, aż wskoczy 
na miejsce.
5. Pierwszy segment FlatFix Fusion jest gotowy. Powtarzać powyższe czynności do uzyskania odpowiedniej liczby 
segmentów FlatFix Fusion w celu zamontowania dwóch pierwszych rzędów paneli fotowoltaicznych.
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1.

3.

5.

KLIK!

KLIK!

2.

4.



6.5 Łączenie segmentów FlatFix Fusion

1. Ustawić dwa segmenty FlatFix Fusion prosto i umieścić je w pewnej odległości jeden za drugim, aby móc pomiędzy nimi 
zamontować profil podstawowy. Wsunąć końcówkę profilu podstawowego w otwór po niskiej stronie pierwszego segmentu 
FlatFix Fusion, aż wskoczy na miejsce.
2. Wsunąć drugi segment FlatFix Fusion z otworem po wysokiej stronie na końcówkę profilu podstawowego, aż wskoczy na 
miejsce.
3. Pierwsze łączone segmenty FlatFix Fusion są gotowe. Powtarzać powyższe czynności do uzyskania odpowiedniej liczby 
łączonych segmentów FlatFix Fusion w celu zamontowania dwóch pierwszych rzędów paneli fotowoltaicznych.
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1.

2.

KLIK!

KLIK!

3.



6.6 Pozycjonowanie segmentów FlatFix Fusion 

Pozycję segmentów FlatFix Fusion określa się na podstawie lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu.
Podzielić segmenty FlatFix Fusion równomiernie w linii, w której zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.
Segmenty FlatFix Fusion mogą być rozmieszczone w odległości nie większej niż 2 m pomiędzy środkami (aby obliczyć 
odległość, użyj kalkulatora). Kredą lub markerem zaznaczyć na dachu miejsce, w którym znajdą się segmenty FlatFix 
Fusion. Powinny znajdować się w jednej linii.
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6.7 Montaż rynien balastowych

Pozycję balastu określa się przy pomocy kalkulatora. Umieścić rynny balastowe w miejscach wyznaczonych przez 
kalkulator. UWAGA! Wysokiego elementy podstawowe w miejscu rynien balastowych powinny być zawsze wyposażone 
w dwa wsporniki dachowe! Włożyć pierwszą rynnę balastową pod kątem i umieścić ją między segmentami FlatFix Fusion, 
aby otwory rynny znalazły się nad pionowymi trzpieniami wysokiego elementu podstawowego.
Segmenty FlatFix Fusion powinny znajdować się równo obok siebie w związku z wyrównaniem paneli fotowoltaicznych!

wymiar paneli fotowoltaicznych

wymiar paneli fotowoltaicznych

wymiar paneli fotowoltaicznych



Umieścić drugą rynnę balastową między segmentami FlatFix Fusion w taki sposób, aby nachodziła na pierwszą rynnę oraz 
aby jej otwory znalazły się nad pionowymi trzpieniami wysokiego elementu podstawowego.
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Umieścić trzecią rynnę balastową między segmentami FlatFix Fusion w taki sposób, aby nachodziła na drugą rynnę oraz 
aby jej otwory znalazły się nad pionowymi trzpieniami wysokiego elementu podstawowego.
Powtarzać te czynności aż do zamontowania wszystkich rynien balastowych.



6.8 Balast obwodowy (zob załącznik) 

Balast obwodowy, w którym tace balastowe można zamontować pod panelem w bezpośrednim sąsiedztwie wysokiej 
podstawy.

Pod panelem:
Zamontować dodatkowy wspornik dachowy przy pomocy adaptera do profilu podstawowego pod panelem. Umieścić 
adapter w taki sposób, aby zaczepił również o żebro pod niską podstawą. W efekcie adapter służy również jako element 
dystansowy do montażu skrzynki balastowej. Następnie skrzynkę balastową należy przykręcić do profili podstawowych przy 
użyciu płaskiego wkrętu samogwintującego 6,0x25 (art. nr 100-3010) przez wcześniej wybity otwór w skrzynce balastowej.
W miejscach, w których sąsiadujące skrzynki balastowe nachodzą na siebie, wystarczy jeden wkręt.

1.

KLIK!

2. 3.
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6.9 Montaż pierwszego panelu fotowoltaicznego 

1. Umieścić pierwszy panel fotowoltaiczny między wystającymi trzpieniami niskiego elementu podstawowego.
2. Przechylić ostrożnie panel fotowoltaiczny, aby znalazł się między wystającymi trzpieniami elementów podstawowych.
UWAGA! Opcjonalnie można zamontować przedłużenie dolnej podstawy w celu uzyskania większego zasięgu paneli
(zob. tabela zasięgu paneli o poszczególnych wymiarach na str. 2).

3. Umieścić zaciski końcowe na brzegu panelu fotowoltaicznego i ustawić je w miejscu otworów montażowych w wysokich i 
niskich elementach podstawowych.Przykręcić zacisk końcowy do otworu montażowego przy pomocy wkrętu montażowego.
UWAGA! Moment dokręcenia połączeń śrubowych wynosi 4,5 Nm (maksymalny 6,5Nm). Upewnić się, że wkręty 
montażowe nie zostaną przekręcone w elemencie podstawowym. Zasięgnąć informacji zawartych w instrukcji narzędzia, 
aby ustawić właściwy moment dokręcenia.

W przypadku 
korzystania z “Niski 
przedłużacz podst-
awowy” 100-7021-
WP należy użyć 
Wkręt dłuższej o 10 
mm.
Typ: zob.załącznik, 
rozdział 7

OPCJA



6.10 Uziemienie i montaż pozostałych paneli fotowoltaicznych

Umieścić drugi panel fotowoltaiczny na elementach podstwowych, aby znalazł się między pionowymi trzpieniami.
Następnie przykręcić wkręt montażowy z zaciskiem środkowym do otworów montażowych elementów podstawowych.
Zacisk środkowy posiada zintegrowaną funkcję uziemienia, dzięki czemu panele są wzajemnie uziemiane, po czym cały 
rząd może zostać uziemiony na specjalnej szynie. Przed dokręceniem wkrętu należy upewnić się, że panele fotowoltaiczne 
znajdują się w równej linii! UWAGA! Moment dokręcenia połączeń śrubowych wynosi 4,5 Nm (maksymalny 6,5Nm).Upewnić 
się, że wkręty montażowe nie zostaną przekręcone w elemencie podstwowym. Zasięgnąć informacji zawartych w instrukcji 
narzędzia, aby ustawić właściwy moment dokręcenia. Powtarzać powyższe czynności przy pozostałych panelach środkowych.
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Umieścić ostatni panel w rzędzie na elementach podstawowych, aby znalazł się między pionowymi trzpieniami.
Następnie przykręcić wkręt montażowy z zaciskiem środkowym do otworów montażowych elementów podstawowych.
Następnie przykręcić dwa zaciski końcowe do otworu montażowego przy pomocy wkrętu montażowego.Przed 
dokręceniem wkrętu należy upewnić się, że panele fotowoltaiczne są równo!
UWAGA! Moment dokręcenia połączeń śrubowych wynosi 4,5 Nm (maksymalny 6,5Nm). Upewnić się, że wkręty 
montażowe nie zostaną przekręcone w elemencie podstawowym. Zasięgnąć informacji zawartych w instrukcji narzędzia, 
aby ustawić właściwy moment dokręcenia.

W przypadku 
korzystania z “Niski 
przedłużacz podst-
awowy” 100-7021-
WP należy użyć 
Wkręt dłuższej o 10 
mm.
Typ: zob.załącznik, 
rozdział 7

OPCJA



15Wer. 10.12.20 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MONTAŻOWEGO DO DACHÓW PŁASKICH FLATFIX FUSION

6.11 Montaż optymalizatorów i przewodów

Do zestawu dołączono klipsy ze zintegrowanym systemem zarządzania i montażu optymalizatora, co zapewnia 
odpowiednie prowadzenie i ochronę przewodów. W wysokich elementach podstawowych znajdują się również wgłębienia 
do poprowadzenia przewodów. Pozwala to zapobiec stykaniu się przewodów z (mokrym) dachem. W celu montażu należy 
wykonać następujące czynności:
1. Założyć klipsy na wąskiej części profili podstawowych.
2. Obrócić klipsy, aby zostały zaciśnięte na szerokiej części profili.
3. Umieścić przewody we wgłębieniach. Klipsy stanowią również uchwyt na rurkę 025 mm.
4. Przeprowadzić końcówkę przewodu przez jedną z prowadnic wysokiego elementu podstawowego.
5. Wtyczki panelu fotowoltaicznego mogą zostać przymocowane do wysokiego elementu podstawowego w prowadnicy.

Opcjonalnie: Wpiąć opcjonalny optymalizator w zacisk kablowy.

Klik!

Ø25mm

1

2
3

4

5

OPCJA



6 mm2
0,24 in2

6.12 Uziemienie wielu rzędów (opcjonalnie)

Jeżeli system fotowoltaiczny składa się z kilku rzędów, można je z łatwością uziemić przy pomocy wielożyłowego przewodu  
6 mm2 i specjalnych zacisków uziemiających. Konstrukcja zacisków uziemiających zapewnia trwałe połączenie między 
wielożyłowym przewodem a panelem fotowoltaicznym.

1. Umieścić wielożyłowy przewód po jednej stronie systemu. Można go z łatwością zamocować w zacisku FlatFix Fusion.
W celu podłączenia przewodu wielożyłowego do panelu fotowoltaicznego należy wykonać pętlę do panelu.
2. W celu podłączenia przewodu wielożyłowego do panelu fotowoltaicznego należy użyć zacisku uziemiającego.
Włożyć przewód wielożyłowy do zacisku uziemiającego i zacisnąć go na panelu fotowoltaicznym przy pomocy szczypiec.
Umieścić zacisk uziemiający na każdym pierwszym panelu w rzędzie.

1. 2.
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1 2

6 mm2
0,24 in2

6.13 Uziemienie rynien balastowych (opcjonalnie)

W ten sam sposób można z łatwością uziemić rynny balastowe.
Zaciski uziemiające są zaciskane na rynnach balastowych.
Zęby zacisków uziemiających wbijają się w rynnę, co zapewnia solidne i trwałe połączenie.
Przewód uziemiający do uziemiania rzędów można również wykorzystać do uziemienia rynny balastowej.
Założyć zacisk uziemiający na każdej pierwszej i ostatniej rynnie w rzędzie w celu uziemienia wszystkich rzędów osobno.
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6.14 Umieszczenie balastu 

W celu utrzymania paneli fotowoltaicznych na miejscu w rynnach należy umieścić balast. Standardowo jako balast można 
stosować betonową kostkę brukową o wymiarach 21x10,5x8 cm. Jedna sztuka waży ok. 4 kg, a jej wymiary pasują do 
rynny balastowej. Alternatywnie można użyć również płytek chodnikowych o wymiarach maks. 21x21 cm, wzmacniaczy 
krawędziowych o wymiarach 20x100 cm lub żwiru. W przypadku użycia żwiru najpierw należy umieścić betonową kostkę 
brukową po lewej i prawej stronie rynny. Zapobiegnie to ześlizgiwaniu się żwiru z rynny.
Należy ściśle przestrzegać wagi balastu wyliczonej za pomocą kalkulatora!

UWAGA! Przed umieszczeniem balastu należy sprawdzić, czy pole paneli fotowoltaicznych znajduje się w odpowiednim 
położeniu oraz czy jest odpowiednio wyrównane względem krawędzi dachu. W tej chwili można jeszcze skorygować 
ułożenie paneli. Po umieszczeniu balastu nie będzie to dłużej możliwe!

Jeżeli dach jest wyższy niż 12 metrów, zalecamy kontakt z dostawcą. 
W zależności od sytuacji pomoże on określić prawidłową wagę.
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6.15 Montaż i uziemienie wiatrownicy tylnej

Wiatrownice z tyłu paneli fotowoltaicznych można opcjonalnie uziemić poprzez zamontowanie ich na wysokich elementach 
podstawowych. Zakładki, jakie powstaną między wiatrownicami, zapewnią uziemienie. Użyć narożnika uziemienia w celu 
połączenia wiatrownic z resztą systemu.
1. Zamontować pierwszą wiatrownice z tyłu paneli fotowoltaicznych, aby znalazła się między pionowymi trzpieniami 
wysokich elementów podstawowych.
2. Założyć narożnik uziemiający na profilu podstawowym oraz z tyłu wiatrownic. Przymocować narożnik uziemiający do 
profilu podstawowego przy użyciu śruby montażowej 6,5 x 19.
3. Zamontować tylko jedną stronę wiatrownicy (na krawędzi pola paneli) do wysokiego elementu podstawowego, wkładając 
wkręt montażowy 6,5 x 19 w otwór narożnika uziemiającego oraz dwa otwory wiatrownicy i przykręcając go do otworów 
montażowych wysokiego elementu podstawowego. UWAGA! Moment dokręcenia połączeń śrubowych wynosi 4,5 Nm 
(maksymalny 6,5Nm). Upewnić się, że wkręty montażowe nie zostaną przekręcone w elemencie podstawowym.
Zasięgnąć informacji zawartych w instrukcji narzędzia, aby ustawić właściwy moment dokręcenia.

1

2 3



Zamontować drugą wiatrownicę z tyłu paneli fotowoltaicznych, aby znalazła się między pionowymi trzpieniami wysokich 
elementów podstawowych i nieco zachodziła na pierwszą wiatrownicę. Zamontować tylko jedną stronę wiatrownicy (w 
miejscu zakładki) do wysokiego elementu podstawowego przy użyciu wkrętu montażowego 6,5 x 19 do dwóch otworów 
dwóch wiatrownic i dokręcając ją do otworów montażowych wysokiego elementu podstawowego.
UWAGA! Moment dokręcenia połączeń śrubowych wynosi 4,5 Nm (maksymalny 6,5Nm). Upewnić się, że wkręty 
montażowe nie zostaną przekręcone w elemencie podstawowym. Zasięgnąć informacji zawartych w instrukcji narzędzia, 
aby ustawić właściwy moment dokręcenia. Powtarzać powyższe czynności przy pozostałych wiatrownicach pośrednich.

Zamontować ostatnią wiatrownicę z tyłu paneli fotowoltaicznych, aby znalazła się między pionowymi trzpieniami wysokich 
elementów podstawowych i nieco zachodziła na sąsiednią wiatrownicę.
Zamontować wiatrownicę (po obu stronach) do wysokich elementów podstawowych, wkładając wkręt montażowy 6,5 x 19 
w cztery otwory wiatrownicy i przykręcając go do otworów montażowych wysokich elementów podstawowych.
UWAGA! Moment dokręcenia połączeń śrubowych wynosi 4,5 Nm (maksymalny 6,5Nm). Upewnić się, że wkręty 
montażowe nie zostaną przekręcone w elemencie podstawowym. Zasięgnąć informacji zawartych w instrukcji narzędzia, 
aby ustawić właściwy moment dokręcenia.
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6.16 Montaż wiatrownicy lewej/prawej  

Umieścić lewą wiatrownicę przy lewej stronie pola paneli, a prawą wiatrownicę przy prawej stronie.
UWAGA! Kołnierz wiatrownicy powinien być zawsze skierowany w stronę pola paneli. Zamontować dwie wiatrownice 
(lewą i prawą), dociskając blokadę przeciwsłoneczną w wiatrownicach do zaczepów elementów podstawowych. Montować 
wiatrownicę z zachowaniem ostrożności. Upewnić się, że wszystkie krawędzie blokady przeciwsłonecznej równomiernie 
stykają się z zaczepem elementu podstawowego. Dobrze docisnąć wiatrownicę, aby odpowiednio dopasowała się do 
elementu podstawowego. Wiatrownice można wtedy dodatkowo zamocować, mocując wkręt samogwintujący (100-3010) 
na wysokości elementów podstawowych wysokich i niskich. W celu jej uziemienia (opcjonalnie) można ją dodatkowo 
przytwierdzić przy pomocy wkręt samowiercącego 6,3x32. Przykręcić wkręt przez wiatrownicę i profil podstawowybazowy. 
Jako punkt odniesienia wykorzystać wstępnie wywiercony otwór obok dolnej blokady przeciwsłonecznej w wiatrownicy. 
Boczne wiatrownice są gotowe i odpowiednio przymocowane. Pierwszy rząd paneli fotowoltaicznych jest gotowy!

Teraz można przystąpić do montażu drugiego rzędu. W tym celu postępować zgodnie z krokami montażu z rozdziałów 6.7 
do 6.16.
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6.17 Wiele rzędów

Aby zamontować kilka rzędów paneli fotowoltaicznych, najpierw należy stworzyć segmenty FlatFix Fusion (zob. rozdział 
6.1) i połączyć je profilem podstawowym z zamontowanym już polem paneli.

Pole fotowoltaiczne jest gotowe!

6.18 Skracanie profili podstawowych (opcjonalnie)

W razie potrzeby profile podstawowe między rzędami paneli fotowoltaicznych można skracać. Dociąć profile z boku 
wysokiego elementu podstawowego do pożądanej długości. Wsunąć profil podstawowy w wysoki element podstawowy i 
przymocować go dwoma wkrętami samogwintującymi 6,0x25 (Nr artykułu:100-3010).

1
2

3
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7. ZAŁĄCZNIK

Grubość ramy 
[mm]

Zacisk końcowy Wkręt Montażowy

 

Numer Artykułu

Wkręt Montażowy
 - Wysoki element 

podstawowy 

Wkręt Montażowy 
- Niski element 
podstawowy

Wkręt Montażowy - 
Niski element 
podstawowy z 
przedłużacz

Szary Czarny
29 

100-6555 (55mm) 100-6555 (55mm) 100-6563 (63mm)
30 100-4130 100-4930
31 100-4131 100-4931

100-6560 (60mm) 100-6560 (60mm) 100-6570 (70mm)
32 100-4132 100-4932
33 100-4133 100-4933
34 100-4134 100-4934
35 100-4135 100-4935

100-6563 (63mm) 100-6563 (63mm) 100-6575 (75mm)
36 100-4136 100-4936
37 100-4137 100-4937
38 100-4138 100-4938
39 100-4139 100-4939
40 100-4140 100-4940

100-6570 (70mm) 100-6570 (70mm) 100-6580 (80mm)

41 100-4141 100-4941
42 100-4142 100-4942
43 100-4143 100-4943
44 100-4144 100-4944
45 100-4145 100-4945

10

35

27

35
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Numer artykułu Opis Odległość rzędu [mm]
Szary Czarny

100-7121 100-7621 Profil podstawowy 210 mm 2110 
100-7137 100-7637 Profil podstawowy 370 mm   2270 *
100-7155 100-7655 Profil podstawowy 550 mm 2450 
100-7175 100-7675 Profil podstawowy 750 mm 2650 
100-7194 100-7694 Profil podstawowy 940 mm 2840 

* Standardowa długość w kalkulatorze FlatFix Fusion

Numer artykułu Opis Długość panelu [mm]
Min Maks.

100-7215 Rynna balastowa  1200 1170 1310
100-7207 Rynna balastowa  1500 1475 1615
100-7202 Rynna balastowa  1600 1550 1690
100-7210 Rynna balastowa  1700 1655 1795
100-7213 Rynna balastowa  1900 1830 1970
100-7086 Rynna balastowa  2000 1940 2080

Numer artykułu Opis Długość panelu [mm]
Szary Czarny Min Maks.

100-7217 100-7551 Wiatrownica tylna 1200 1170 1310
100-7206 100-7553 Wiatrownica tylna 1500 1475 1615
100-7201 100-7550 Wiatrownica tylna 1600 1550 1690
100-7209 100-7597 Wiatrownica tylna 1700 1655 1795
100-7212 100-7552 Wiatrownica tylna 1900 1830 1970
100-7085 100-7585 Wiatrownica tylna 2000 1940 2080
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Możliwe pozycje balastu (normalne / P1 / P2) 

P2 P1Normalna pozycja balastu
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Istotne kwestie podczas projektowania i instalacji systemu: 

Instalacja systemu fotowoltaicznego na lub przy istniejącym budynku powoduje zmianę wcześniejszego obciążenia 
(np. śnieg, wiatr) lub konstrukcji budynku. Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych konieczna jest weryfikacja 
statycznych obliczeń istniejącego budynku przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. Należy przy tym 
uwzględnić aktualne przepisy, w szczególności NEN6702, NEN7250, NEN1991-1-1-4 A1 + C2/NB. Brak weryfikacji 
statycznych obliczeń budynku może w najgorszym przypadku doprowadzić do zawalenia się budynku lub jego konstrukcji 
nośnej. W przypadku zmian konstrukcyjnych zaleca się konsultację z ubezpieczycielem. Dachy zawsze są narażone 
na wibracje i ruchy. Może to być efekt np. działań w budynku, warunków atmosferycznych, działania termicznego lub 
aktywności sejsmicznej, które powodują ruch, przesuwanie lub opadanie systemów fotowoltaicznych. W niektórych 
przypadkach może być konieczne przymocowanie/zakotwiczenie systemu fotowoltaicznego do dachu. Przy określaniu 
strefy krawędziowej i narożnej budynku należy uwzględnić aktualne przepisy. Strefa krawędziowa i narożna wskazana 
przez Esdec stanowi strefę minimalną. Montaż paneli fotowoltaicznych w strefie krawędziowej i narożnej budynku zawsze 
odbywa się na własne ryzyko i jest wyraźnie odradzany.

Sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez specjalistę budowlanego podlegają m.in. następujące elementy:

• Obciążenia związane z dodatkową masą kompletnego systemu fotowoltaicznego na budynku.
• Obciążenia związane ze zmieniającą się geometrią powierzchni dachu budynku.
• Obciążenia związane z obciążeniem statycznym systemu fotowoltaicznego na budynku.
• Obciążenia związane z dynamicznym działaniem wiatru i ewentualnym gromadzeniem się opadów atmosferycznych 

na budynku i systemie fotowoltaicznym.
• Obciążenia występujące podczas instalacji na budynku, konstrukcji dachu, pokryciu dachowym i izolacji.
• Kompatybilność izolacji i pokrycia dachowego w miejscu styku konstrukcji nośnej systemu fotowoltaicznego w 

perspektywie długoterminowej wskutek obciążenia punktowego.
• Kompatybilność pokrycia dachowego w połączeniu z systemem fotowoltaicznym w miejscu styku.
• Wzajemny wpływ termiczny budynku i systemu fotowoltaicznego.
• Wzajemny wpływ ewentualnych ruchów i drgań dachu i sytemu fotowoltaicznego.

Mimo iż obliczenia wykonywane przez pracowników Esdec i zawarte w oprogramowaniu przygotowywane są z największą 
starannością, nie stanowią podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Ceny wskazane w oprogramowaniu, katalogach, 
ofertach itp. mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie np. wskutek rosnących cen surowców lub akcyzy.
Obliczenia, rysunki i wymiary wskazane w oprogramowaniu, katalogach, ofertach itp. mają charakter orientacyjny i nie 
stanowią podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Wobec wszystkich dostarczanych przez nas systemów i usług 
zastosowanie mają nasze warunki ogólne. Oprócz powyższych zapisów przed złożeniem zamówienia należy dokładnie 
zapoznać się z treścią naszych warunków ogólnych. Złożenie zamówienia w firmie Esdec jest równoznaczne z akceptacją 
powyższych zapisów.


