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Instrukcja instalacji konstrukcji montażowej na
dachach z pokryciem ceramicznym i betonowym dla
modułów fotowoltaicznych.

Instrukcja zawiera informacje dotyczące montażu konstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 kW,
zawierających 4 panele fotowoltaiczne o mocy minimum 250 Wp każdy.
Instrukcja przygotowana dla standardowych paneli fotowoltaicznych o wymiarach: 1648 x 992 mm.
Instrukcja zawiera opis sposobu montażu dla paneli ułożonych pionowo i poziomo na dachu.
System montażowy Belos-PLP jest certyfikowany przez TUV
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Słowo wstępu:
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za zakup dachowej konstrukcji montażowej Belos-PLP. Najwyższa jakość zastosowanych
materiałów, długoletnie doświadczenia w produkcji osprzętu energetycznego to gwarancja państwa
zadowolenia. Użyte materiały do produkcji konstrukcji: najwyższej jakości aluminium i stal nierdzewna
powodują, że system montażowy Belso-PLP zapewni długoletnie i bezproblemowe działanie każdej instalacji
fotowoltaicznej.
Inwestując w odnawialną energię słoneczną inwestują państwo w długotrwałe i własne źródło prądu. System
montażowy to kręgosłup instalacji fotowoltaicznej, dlatego Belos-PLP zapewnia najwyższe standardy w
produkcji i wykonaniu wszystkich elementów mocowań dla paneli PV. Potwierdza to certyfikat TUV jaki
otrzymał nasz system montażowy. Używanie certyfikowanych elementów mocowań to gwarancja
bezpieczeństwa i jakości całej instalacji fotowoltaicznej. Mamy nadzieje, że zadowolenie z systemu
montażowego Belos-PLP przyniesie Państwu radość i długoletni okres bezproblemowego użytkowania
ekologicznej elektrowni słonecznej.

2

INSTRUKCJA DCB 1/01/2017

Informacje prawne
Niniejsza instrukcja określa jedynie minimalne standardy bezpieczeństwa montażu i użytkowania systemu
mocowań paneli fotowoltaicznych. Zwracamy uwagę na fakt, ze instrukcja nie stanowi projektu instalacji
fotowoltaicznej i nie może projektu takiego zastępować. Właściwy dobór systemu mocowań paneli
fotowoltaicznych oraz elementów wchodzących w jego skład należy do osób, które bezpośrednio dokonują
montażu takiego systemu.
Firma Belos-PLP jest producentem systemów montażowych do instalacji fotowoltaicznych. Oferowane przez
nas elementy montażowe dachowych konstrukcji montażowych stanowią kompatybilną całość, składając się
na dopasowany i niezawodny system montażowy. Niemniej jako producent systemów mocowań nie ponosimy
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie i ich prawidłowy montaż. Belos-PLP S.A. nie przeprowadza
bezpośredniego audytu u klienta ostatecznego, stąd nie może odpowiadać za potrzeby klientów ostatecznych
oraz przewidywanych warunków umiejscowienia instalacji fotowoltaicznych. Jako producent Belos-PLP nie
wykonuje również projektów instalacji fotowoltaicznych i nie nadzoruje ich montażu. Są to czynności
pozostające w gestii wykonawców, którzy w ramach tych czynności powinni uwzględnić m.in. stan konstrukcji
pokryć dachowych i jakość materiałów, z których są one zbudowane, a także miejscowe warunki pogodowe.
Wykonawcom, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami ostatecznymi, pozostawiony jest dobór
elementów montażowych wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej, a także sposobów ich łączenia z
budynkami lub gruntem. Za działania tych osób Belos-PLP odpowiedzialności nie ponosi bowiem nie analizuje
potrzeb klientów ostatecznych i prawidłowości rozwiązań stosowanych przez wykonawców instalacji.
Jako producent systemów mocowań paneli fotowoltaicznych zwracamy uwagę na fakt, ze bezpieczeństwo ich
użytkowania wymaga systematycznych przeglądów instalacji dokonywanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach. Systemy nie mogą być poddane nadmiernemu pogorszeniu ich właściwości użytkowych i
utracie ich sprawności technicznej.
Wszelkie zmiany konstrukcji oraz użytkowania systemów mocowań, w tym ich:
• łączenie lub łączenie z elementami nie pochodzącymi od Belos-PLP S.A.
• modyfikowanie systemów, w tym ich spawanie, skracanie, wydłużanie, zmniejszanie ilości elementów
podanych w instrukcji przeznaczonych do zbudowania konkretnego systemu,
• nie stosowanie się do minimalnych zasad bezpieczeństwa wynikających z instrukcji,
• zwiększanie obciążenia systemów lub wykorzystywanie systemów w sposób niezgodny z
przeznaczeniem
powodują utratę uprawnień gwarancyjnych i mogą mieć bezpośredni wpływ na żywotność systemów oraz ich
bezpieczne użytkowanie.
Niezawodność i jakość elementów montażowych wchodzących w skład dachowej konstrukcji montażowej
potwierdzona jest gwarancją udzielaną przez Belos-PLP. Belos-PLP jako producent systemu montażowego nie
odpowiada względem klienta z tytułu rękojmi sprzedawanych systemów montażowych. Oferowane elementy
mocowań dachowych konstrukcji montażowych objęte są gwarancją liczoną począwszy od daty zakupu.
Długość gwarancji elementów wchodzących w skład systemu montażowego udzielana jest na okres 5 lat pod
warunkiem korzystania z podzespołów zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania.
Szczegóły udzielanej gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.
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Warunkiem przejęcia przez Belos-PLP odpowiedzialności za montaż instalacji fotowoltaicznej jest złożenie
zamówienia na w/w usługę i zawarcia umowy pomiędzy Belos- PLP a klientem ostatecznym. Belos-PLP zleci
wykonanie montażu partnerskiej firmie instalacyjnej lub weźmie odpowiedzialność za montaż instalacji z
kooperacją partnerskiej firmy instalacyjnej z wykorzystaniem elementów montażowych wchodzących w
skład oferty Belos-PLP.

Klasyfikacja wskazówek bezpieczeństwa:
Ważne - Zachować do późniejszego stosowania - Przeczytać uważnie
Ta instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące instalacji oraz konserwacji dachowych konstrukcji montażowych
Belos-PLP. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji i
użytkowania, zamieszczono poniższe symbole bezpieczeństwa w całej instrukcji, podkreślając niebezpieczne
warunki oraz ważne instrukcje bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZĘŃSTWO! (żółty trójkąt z czarnym obramowaniem i grafiką wskazującą na rodzaj
niebezpieczeństwa) Ostrzega przed bezpośrednim śmiertelnym zagrożeniem.

OSTRZEŻENIE! (żółty trójkąt z czarnym obramowaniem i wykrzyknikiem) Wskazuje sytuację, w której
niezastosowanie się do instrukcji może spowodować zagrożenie śmiercią lub wystąpienia ciężkich
urazów. Ostrzega także przed możliwością wystąpienia awarii sprzętu. Zachowaj szczególną
ostrożność i stosuj się do zaleceń zawartych w instrukcji.

UWAGA: (grafika przedstawiająca clipboard) Wskazuje informacje szczególnie istotne dla
optymalnego działania systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

ZAUWAŻ! (grafika przedstawiająca palec wskazujący) Informacje uzupełniające dotyczące
prawidłowego funkcjonowania zestawów. Informacje mogą być pomocne przy instalacji i
użytkowaniu zestawów.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcja bezpieczeństwa
A. Dotycząca montażu konstrukcji montażowej
B. Dotycząca instalacji urządzeń elektrycznych: paneli fotowoltaicznych, inwertera do sieci elektrycznej.

A.

Zachowaj ostrożność podczas montażu systemu Belos-PLP. Podczas prac instalacyjnych
winno stosować się do obowiązujących norm krajowych i europejskich (PN i EN dotyczących
instalacji elektrycznych) oraz przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych i ogólnych
zasad BHP. Przy podłączeniu instalacji fotowoltaicznej należy stosować się do instrukcji
pozostałych elementów wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej: paneli, inwertera,
złączy itp. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania.

Pamiętaj przed przystąpieniem do montażu należy wykonać obliczenia konstrukcji dachu,
a także poddać budynek analizie pod katem obciążeń. Podczas projektowania i montażu
instalacji fotowoltaicznej należy przestrzegać przepisów prawa budowlanego.

Wszelkie prace instalacyjnie nie mogą być wykonywane pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.

Niebezpieczeństwo upadku z wysokości
Podczas prac na wysokości, a także podczas schodzenia i wchodzenia na dach istnieje
niebezpieczeństwo upadku. Wszystkie prace na wysokościach powinny być należycie
zabezpieczone. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania
wypadkom oraz pamiętać o zabezpieczeniu osób montujących instalacje (liny
asekuracyjne, siatki zabezpieczające itp.).

Niebezpieczeństwo spadające przedmioty
Podczas montażu systemu fotowoltaicznego występuje niebezpieczeństwo, że spadające
narzędzia lub materiały montażowe mogą zranić osoby znajdujące się w zasięgu
spadających przedmiotów.
Obszar montażu powinien być odpowiednio ogrodzony aby uniknąć zagrożenia uderzenia
przez spadające z dachu przedmioty. Osoby, które mogą przebywać w okolicy montażu
należy przed przystąpieniem do montażu uprzedzić o możliwych zagrożeniach.
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Niebezpieczeństwo zmiażdżenia lub skaleczenia dłoni
Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej może dojść do uszkodzenia dłoni. Podczas
montażu należy stosować rękawice ochronne.

Niebezpieczeństwo pożaru
Panele fotowoltaiczne, inwertery i inne urządzenia elektryczne nie mogą być montowane
w pobliżu materiałów łatwopalnych.

B.
Panele fotowoltaiczne produkują prąd bezpośrednio po wystawieniu ich na działanie
promieni słonecznych. Napięcie pojedynczego modułu jest niegroźne dla życia człowieka,
jednak po połączeniu paneli szeregowo, napięcie się sumuje i na końcu połączenia może
wystąpić napięcie zagrażające życiu człowieka. Należy zachować wzmożoną ostrożność
przy montażu paneli fotowoltaicznych. W celu zachowania bezpieczeństwa należy
upewnić się, że:
- wszystkie wtyczki, przewody są odpowiednio zabezpieczone, przed wilgocią i działaniem
innych czynników atmosferycznych,
- przed przyłączeniem upewnić się, że wszystkie złącza, wtyczki, miejsca połączeń
okablowania są suche,
- podczas instalacji okablowania upewnić się, że wszystkie kable wchodzą do szyny
montażowej, a złączki są odpowiednio zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem
czynników atmosferycznych,
- należy przestrzegać schematu okablowania instalacji. Nieprawidłowe przeprowadzenie
okablowania, może doprowadzić do zniszczenia falownika,
- przewody fotowoltaiczne nie mogą przekraczać minimalnego promienia gięcia (5 x
średnica kabla),
- nie montować instalacji poniżej -5 st. C. i podczas opadów deszczu.

Zaleca się sprawdzenie poprawności montażu przez wykonanie kontroli instalacji.
Należy zmierzyć napięcie jałowe poszczególnych wiązek i porównać zmierzone wartości z
założeniami.

Ważne:
Nie podłączać inwertera fotowoltaicznego na próbę.
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NIE WOLNO podłączać inwertera fotowoltaicznego do sieci elektrycznej czy zasilać energią
układu AC dopóki instalacja nie zostanie całkowicie ukończona. Inwerter podłączamy do
sieci elektrycznej na samym końcu instalacji. NIE WOLNO
odłączać paneli
fotowoltaicznych od inwertera, kiedy ten jest podłączony do sieci elektrycznej. Przed
wszelkimi pracami po stronie prądu stałego, należy najpierw odłączyć inwerter od prądu
zmiennego.
Podczas połączenia paneli, które wytwarzają prąd stały i inwertera podłączonego do
prądu zmiennego, może wytwarzać się łuk elektryczny, który stanowi bezpośrednie
zagrożenie dla życia.

Podczas podłączenia paneli fotowoltaicznych do falownika, zaleca się przykrycie paneli nie
prześwitującym materiałem. Jeżeli moduły zostaną podłączone szeregowo, wystarczy
przykryć tylko jeden moduł, natomiast jeżeli panele zostały podłączone równolegle,
należy przykryć jeden moduł każdego rozgałęzienia. Przykrycie modułów zapobiegnie
ryzyku powstania iskry przy połączeniu kabli.

Wszystkie podłączenie urządzeń elektrycznych wykonuj wg. instrukcji dołączonych do
tych urządzeń.

Wykonuj wszystkie instalacje elektryczne zgodnie z lokalnymi przepisami oraz
państwowymi przepisami elektrycznymi (dotyczącymi budowy instalacji i stosowania
sprzętu).

Pamiętaj, że tylko wykwalifikowane osoby powinny montować instalacje elektryczne.
Jeżeli nie posiadacz wystarczających umiejętności i doświadczenia skorzystaj z usług
zawodowego instalatora i elektryka.
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Wytyczne dotyczące planowania instalacji i uwagi ogólne dotyczące montażu

WAŻNE: ODPOWIEDNI DOBÓR SYSTEMU MONTAŻOWEGO
Należy upewnić się czy konstrukcja dachu jest odpowiednia pod kątem dopuszczalnego
obciążenia (wymiary, stan utrzymania, parametry materiałowe) dla danej wielkości
instalacji fotowoltaicznej. Należy także upewnić się, czy posiada odpowiedni rodzaj
pokrycia dachowego pasującego pod dany system mocowań.

WAŻNE: ODPOWIEDNI WYBÓR UMIEJSCOWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
Wybranie położenia paneli fotowoltaicznych jest niezwykle istotne dla działania całej
instalacji fotowoltaicznej. Przy wyborze umiejscowienia paneli należy unikać miejsc
narażonych na zacienie, lub narażanych na duże zanieczyszczenie powietrza. Dobór i
miejsce ułożenia paneli należy dobrać kierując się wiedzą i dobrymi praktykami
instalacyjnymi. W przypadku braku posiadania kompetencji należy zwrócić się o pomoc
do wykwalifikowanych instalatorów.

WAŻNE: ODPOWIEDNIE POPRAWDZENIE KABLI FOTOWOLTAICZNYCH
Przewody elektryczne należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi,
promieniowaniem uv i mechanicznymi uszkodzeniami. W tym celu należy układać kable
fotowoltaiczne pod panelami umieszczając je w specjalnej szynie montażowej profilu
aluminiowego. W miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników
atmosferycznych kable fotowoltaiczne warto umieścić w rurach z tworzywa sztucznego
odpornych na promieniowanie uv lub w kanałach kablowych.

WAŻNE: ODPOWIEDNIE UMIEJSCOWIENIE INWERTERA
Falownik Sieciowy należy umieścić w miejscu nienasłonecznionym, z dala od wody oraz
należy go chronić przed wysoką temperaturą. Falownik potrzebuje przynajmniej 150 mm
wolnej przestrzeni wokół, dla odpowiedniej wentylacji. Falownik przeznaczony jest do
użytku wewnętrznego i nie można stosować go na zewnątrz.
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WAŻNE: ODPOWIEDNI DOBÓR INSTLACJI
Odpowiedni dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej, a także wybór pomiędzy
instalacjami jedno lub trójfazowymi jest niezwykle ważny dla całości działania instalacji.
Przed montażem należy zdecydować się na odpowiedni rodzaj instalacji z uwzględnieniem
indywidulanego zapotrzebowania na prąd oraz stanu i rodzaju instalacji elektrycznej.

WAŻNE: ODPOWIEDNI DOBÓR ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPRĄDOWYCH
Instalacja fotowoltaiczna, a w niej system montażowy to instalacja elektryczna i jak każda
instalacja eklektyczna podlega odpowiednim normom. Podczas montażu należy
bezwzględnie przestrzegać norm dotyczących zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej.
Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały dlatego system montażowy paneli powinien
być w odpowiedni sposób uziemiony. Instalacja fotowoltaiczna powinna być wyposażona
w dodatkowe zabezpieczenia przeciw przepięciowe oraz przeciw gromowe. Przebieg
uziemienia jak i ilość, rodzaj i miejsce występowania zabezpieczeń przeciwprądowych i
odgromowych zależą indywidualnie od miejsca montażu instalacji, rodzaju podłączenia
(jedno lub trójfazowego) natężenia i zagrożenia występowania piorunów, rodzaju i
występowania instalacji odgromowej, rodzaju instalacji elektrycznej w nieruchomości.

Wszystkie elementy montażowe, należy samodzielnie sprawdzić, czy zgadzają się z listą
zamieszczoną w niemniejszej instrukcji i czy nie posiadają widocznych wad stanowiących
zagrożenie przy instalacji i późniejszym użytkowaniu instalacji.

Należy poruszać się po dachu tylko po krokwiach i łatach. Stawanie pomiędzy drewnianym
szkieletem konstrukcji dachowej grozi poważnym wypadkiem i uszkodzeniem dachu.

Konstrukcja fotowoltaiczna nie powinna być montowana do krawędzi dachu. Zaleca się
zachowanie bezpiecznego odstępu od krawędzi, min. 20 cm. Zgodnie z normą EN 1991-14 w obszarach brzegowych dachu należy liczyć się ze zwiększonym obciążeniem wiatru, ze
względu na wysokie ssanie, co może prowadzić do podniesienia elementów montażowych
w tych obszarach. W żadnym wypadku nie należy montować paneli fotowoltaicznych poza
krawędź dachu. W celu obliczenia właściwego marginesu należy zastosować następujące
wzory:
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P1=a/10 lub h/5 (mniejsza wartość jest
miarodajna)
P2=w/10 lub h/5 (mniejsza wartość jest
miarodajna)

Wykaz narzędzi potrzebnych do montażu:
➢ klucze płasko-oczkowe rozmiar 10,13,15 mm
➢ wkrętarka z regulacją obrotów
➢ końcówki/bity wkrętakowe krzyżowe PZ

Moment siły dokręcenia śrub podczas montażu:
➢ klemy środkowe i końcowe dokręcać z siłą 8,5 Nm
➢ śruby i nakrętki M8 dokręcać z siłą 18 Nm
➢ wkręty do drewna dokręcać na wolnych obrotach

Liczba osób niezbędnych przy montażu:
➢ minimalnie 2 osoby

Czas montażu:
➢ ok. 2-3 godziny
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Katalog produktów:
NAZWA

SYMBOL

ZDJĘCIE

Profil aluminiowy Power Rail P6 – 2050 Power
mm
Rail P6

Regulowany uchwyt do pokrycia
ceramicznego

APRA

Standardowy uchwyt do pokrycia
ceramicznego

SPRA

Końcowy zacisk do stosowania ze EC-RAD
śrubami RAD
Wysokość zacisku dostosowana jest do
wysokości ramki profilu aluminiowego.

Środkowy zacisk do stosowania ze MC-RAD
śrubami RAD
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Łącznik profilowy (stosowany ze śrubą P6-SPK
M8)

Śruba RAD + nakrętka z moletką do SC-RAD
stosowania ze środkowym i końcowym
zaciskiem
Wysokość śruby dostosowana jest do
wysokości zacisków i do wysokości
ramki panelu fotowoltaicznego.
Wkręt do drewna TORX 6x60

TORX

Śruba M8x25 z łbem grzybkowym + M8x25
nakrętka z moletką

Panel fotowoltaiczny o standardowym PV Panel
wymiarze: 1648 x 992 mm

Wykonanie: aluminium i stal nierdzewna

12

INSTRUKCJA DCB 1/01/2017

Wykaz elementów montażowych

A. Dla pionowego ułożenia paneli
NAZWA/RODZAJ DACHU
ILOŚCI
Dach ceramiczny
Standardowy uchwyt do pokrycia ceramicznego SPRA
10
Wkręt do drewna Torx 6x60
20
Śruba M8x25 z łbem grzybkowym + nakrętka z moletką
14
Profil aluminiowy P6 – 2050 mm
4
Końcowy zacisk
4
Środkowy zacisk
6
Śruba RAD z nakrętką z moletką
10
Łącznik profilowy P6-SPK
2
Panel fotowoltaiczny
4

B. Dla poziomego ułożenia paneli
NAZWA/RODZAJ DACHU
Dach ceramiczny
Regulowany uchwyt do pokrycia ceramicznego APRA
Wkręt do drewna Torx 6x60
Śruba M8x25 + nakrętką z moletką
Profil aluminiowy P6 – 2050 mm
Końcowy zacisk
Środkowy zacisk
Śruba RAD z nakrętką z moletką
Panel fotowoltaiczny

ILOŚCI
12
24
12
4
8
4
12
4
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Ogólny opis montażu:

1. Montaż uchwytów do powierzchni dachu.
W celu przymocowania uchwytów należy ściągnąć wierzchnią warstw dachówki, bezpośrednio nad
miejscem montażu. W niektórych przypadkach dachówki nie trzeba wyciągać wystarczy ja wsunąć pod
dachówkę występującą wyżej. W celu ponownego zamontowania dachówki należy je przypiłować tak,
aby szczelnie nachodziły na wystający uchwyt. Występują dwa rodzaje uchwytów:
• Uchwyt SPRA służy do montażu profili poziomo na dachu, dzięki czemu panele fotowoltaiczne
montujemy pionowo.
• Uchwyt APRA służy do montażu pionowego profili, dzięki czemu panele fotowoltaiczne
montujemy poziomo.
Do każdego uchwytu przypadają dwa wkręty TORX. Przy montażu uchwytów można wykorzystać łaty,
opierając trzon uchwytu o łatę. Do regulacji wysokości umiejscowienia uchwytów, można stosować
drewniane podkładki (klocki). Podkładki montowane są do krokwi, powinny być uprzednio
zaimpregnowane. Podkładki jak i wkręty służące do ich zamocowania do krokwi nie stanowią części
zestawu.
2. Montaż profili aluminiowych do uchwytów.
Profile aluminiowe Power Rail P6 zamontować bezpośrednio do uchwytów z wykorzystaniem śrub M8
z łbem grzybkowym. Śruby montujemy do specjalnej szyny profilu Power Rail P6.
3. Montaż paneli fotowoltaicznych do profili aluminiowych.
Montaż odbywa się za pomocą dedykowanych zacisków: zacisku końcowego i środkowego, z
wykorzystaniem śrub RAD z dostosowaną wysokością do szerokości ramy panelu fotowoltaicznego.
Zacisk końcowy montujemy na skraju instalacji fotowoltaicznej. Do każdego panelu fotowoltaicznego
montujemy dwa zaciski, każdy na osobnym profilu Power Rail P6. Pomiędzy panelami montujemy
środkowe zaciski, które służą także do utrzymania równych odległości pomiędzy modułami. Szereg
zamontowanych paneli zamykamy montując końcowe zaciski.
4. Montaż okablowania.
Okablowanie montujemy do przymocowanego panelu fotowoltaicznego. Montaż okablowania można
przeprowadzić w momencie zamontowania wszystkich paneli, jednak przy większej ilości modułów
warto wykonać podłączenie po zakończeniu montażu poszczególnego ogniwa z zachowaniem
schematu podłączenia okablowania. Okablowanie prowadzimy w szynie profili Power Rail P6 i w
specjalnych tulejach z tworzywa sztucznego, tak aby nie narażać okablowania na działanie czynników
atmosferycznych.
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Szczegółowy opis montażu
Wstęp:
Sposób montażu uzależniony jest od wielkości i rodzaju instalacji fotowoltaicznej, którą montujemy, stanu i
rodzaju powierzchni dachowej oraz ułożenia paneli na dachu. Najważniejsze jest zatem opracowanie i
przygotowanie ramowego schematu montażu. Bazując na instrukcji obsługi poszczególnych elementów
instalacji fotowoltaicznej, wiedzy, a także stanie faktycznym miejsca montażu należy obliczyć i zaplanować
rozstawienie poszczególnych elementów. Każda instalacja będzie inna, uzależniona od indywidualnych
warunków miejsca montażu. Kupując zestaw montażowy instalator powinien mieć już opracowany
schematyczny plan instalacji, a instrukcję traktować jako uzupełnienie przygotowanego planu instalacji.
W pierwszej kolejności po otrzymaniu zakupionego systemu montażowego należy sprawdzić kompletność
dostawy oraz jej stan faktyczny. Na wstępie instrukcji znajduje się rozpiska elementów potrzebnych do
montażu danego systemu. Należy sprawdzić, czy otrzymany towar zgadza się z rozpiską elementów z instrukcji.
Niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa podczas montażu zestawu
fotowoltaicznego na dachu. W tym celu należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, a także stosować się do wytycznych lokalnych przepisów

budowlanych i ogólnych zasad BHP.
Sposób montażu:
Po przeliczeniu i sprawdzeniu wszystkich elementów montażowych i zapewnieniu odpowiedniego
zabezpieczenia montażu możemy przystąpić do samej instalacji.
Instalacja systemu dedykowanego dla 1 kW zawierająca 4 panele fotowoltaiczne może być wykonana w
jednym lub dwóch rzędach. Dla instalacji 1 kW zakładającej pionowe ułożenie paneli fotowoltaicznych
instrukcja zakłada montaż w jednym rzędzie. Dla instalacji 1 kW zakładającej poziome ułożenie paneli
fotowoltaicznych instrukcja zakłada montaż w dwóch rzędach. Ustawienie paneli zależy jednak konkretnie od
miejsca montażu, dostępnej powierzchni dachowej, występującego zacienienia, opracowanego planu
instalacji oraz od istniejących warunków w miejscu montażu i powinna być dopasowana do wyżej
wymienionych czynników.
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Panel fotowoltaiczny osadza się na dwóch profilach aluminiowych. Ilość paneli w rzędzie uzależniona jest od
projektu instalacji i szerokości dachu. Profile aluminiowe montujemy do powierzchni dachowej za pomocą
dedykowanych uchwytów. Ilość uchwytów uzależniona jest od ilości paneli. Na 1 panel przypadają 4 uchwyty,
na 2 panele przypada 6 uchwytów, 3 panele - 8 uchwytów, 4 panele - 10 uchwytów…itp. Szczegółowa rozpiska
informująca o ilości poszczególnych elementów potrzebnych do zamontowania systemu 1 kW, znajduje się na
początku instrukcji. Poniżej przykładowy schemat rozstawienia mocowań, z pokazaniem zamontowania paneli
względem uchwytów.

1. Schemat rozstawienia uchwytów dla poziomego montażu profili i pionowego montażu paneli dla
instalacji 1 kW:

2.

Schemat rozstawienia uchwytów dla pionowego montażu profili i poziomego montażu paneli dla
instalacji 1 kW:
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Ułożenie profili aluminiowych uzależnione jest od ułożenia paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne
montujemy do profili aluminiowych tylko do dłuższej krawędzi panelu. Warunkuje to ułożenie profili
aluminiowych na dachu. Przy ustawieniu pionowym paneli, profile powinny być montowane poziomo na
dachu. Przy ułożeniu poziomym paneli, profile aluminiowe montujemy pionowo na dachu.
W zależności od wielkości instalacji, planu ułożenia paneli oraz ułożenia krokwi na dachu wyliczamy rozstaw
umiejscowienia uchwytów, do których później montujemy profile. Szerokość ułożenia profili musi być
symetryczna, tak aby równolegle rozłożyć ciężar ułożenia paneli. Szacowany rozstaw pomiędzy profilami (dla
standardowej wielkości profili, czyli 1,64x0,92m) powinien mieścić się w przedziale od 0,85m do 1,1m. Zasada
montażu profili pionowo jak i poziomo jest analogiczna, różnica polega na ustawieniu pionowym lub poziomym
profili. Poniżej poglądowy rysunek informacyjny.

Montaż pionowy paneli, poziome
ułożenie profili. Szerokość pomiędzy
profilami powinna być symetryczna w
przedziale 0,85-1,1 m. Instalacja
paneli pionowo w jednym rzędzie.

Montaż poziomy paneli, pionowe ułożenie profili.
Szerokość pomiędzy profilami powinna być symetryczna w
przedziale 0,85-1,1 m. Instalacja paneli poziomo w dwóch
rzędach.

W pierwszej kolejności montujemy uchwyty dachowe do powierzchni dachu. W tym celu należy ściągnąć
wierzchnią warstwę dachówki nad bezpośrednim miejscem montażu uchwytów, tak aby uzyskać dostęp do
krokwi w miejscu przewiercenia uchwytów
.
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Uchwyt SPRA, używany do montażu poziomo profili aluminiowych, dzięki czemu
montujemy pionowo panele fotowoltaiczne na dachu.

Uchwyt APRA, używany do montażu pionowo profili aluminiowych, dzięki czemu montujemy poziomo panele
fotowoltaiczne na dachu. Uchwyt APRA jest to uchwyt regulowany, co umożliwia ruchomość ramienia uchwyty
i dzięki temu można go dowolnie ustawić.

W uchwycie znajduje się kilka otworów do montażu wkrętów. Optymalnie należy wyśrodkować
ułożenie uchwytu do szerokości krokwi. Dopuszczalny jest także montaż uchwytów w jego
skrajnych położeniach.

Do montażu uchwytów używamy od dwóch do czterech wkrętów z główką Torx.
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Uchwyty montujemy do krokwi. Przeważnie rozstaw krokwi waha się w przedziale 0,8 – 1,2 m.

Uchwytów dachowych nie montujemy do łat. Montaż uchwytu
do łat nie zapewni instalacji odpowiedniej stabilności. Uchwyty
montujemy wyłącznie do krokwi, wykorzystując łaty jako
element podtrzymujący uchwyt.

W razie potrzeby wysokość uchwytów można kontrolować przez dodanie w miejsce montażu
podkładki (drewnianego klocka). Klocki oczywiście powinny być odpowiednio przygotowane,
zaimpregnowane, mieć odpowiednie wymiary pasujące do krokwi. Sama podkładka jak i śruby
montażowe do niej, nie są zawarte w zestawie.

Po zamontowaniu uchwytów należy nałożyć z powrotem dachówki ceramiczne. W niektórych przypadkach
konieczne jest doszlifowanie dachówki w miejscu styku z zamontowanym uchwytem. Należy zwrócić uwagę
aby poprawnie zamontować z powrotem dachówki, tak aby nie dochodziło do przecieków. Dopuszczalne jest
dodatkowe uszczelnienie miejsca montażu uchwytów specjalnymi silikonami. W razie jakichkolwiek
wątpliwości należy skonsultować się z zawodowym stolarzem.
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Montaż profili
Profile aluminiowe montujemy do zamontowanych uchwytów SPRA w przypadku poziomego ułożenia profili
lub do uchwytów APRA w opcji pionowego ułożenia profili. Do każdego uchwytu dedykowana jest 1 śruba z 1
nakrętką. Profile aluminiowe posiadają dwie szyny do montażu śrub, oraz jedną do montażu, „schowania”
okablowania. Poniższy schemat przedstawia proponowane ułożenie profilu na dachu:

Szyna do montażu śrub powinna
być na zewnątrz
Instalacji

Szyna do montażu
okablowania powinna być wewnątrz instalacji

Krawędź najbliżej dachu

Profile montujemy w ten sposób aby opierały się o uchwyty zgodnie z rysunkiem i zdjęciami
poniżej. Podczas montażu profili, możemy regulować wysokość ich montażu do uchwytów. W
przypadku montażu pionowego profili uchwyt może być zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
instalacji. Zaleca się montaż jak najdalej od powierzchni dachu, w celu zapewnienia
odpowiedniego chłodzenia paneli fotowoltaicznych.

pionowy montaż profili

poziomy montaż profili
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Do montażu profili do uchwytów wykorzystujemy śruby M8 z główką grzybkową. Śruby M8 z główką
grzybkową musimy wsunąć do profilu aluminiowego i ustawić je w żądanej pozycji, a następnie przymontować
profil do uchwytu przez dokręcenie nakrętki, co zablokuje połączenie w żądanym ustawieniu.

Profile aluminiowe dołączane w zestawach są ok. 2m długości. W celu połączenia profili na dachu, używa się
łączników P6-SPK. Ze względu na prostotę montażu i konieczność połączenia krawędzi profili wykorzystuje się
śruby M8x25mm. Sposób montażu łącznika jest bardzo prosty i intuicyjny, a jego wykonanie przedstawia
rysunek poniżej. Do szyny profilu wkładamy śrubę M8 nakładamy łącznik i zaciskamy nakrętką.
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Montaż paneli fotowoltaicznych
Do zamontowanego szkieletu profili aluminiowych montujemy panele fotowoltaiczne. Montaż paneli jest to
montaż urządzeń elektrycznych, dlatego przy ich montażu należy zachować szczególną ostrożność. Panele
fotowoltaiczne należy przechowywać w zacienionym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu do czasu
przystąpienia bezpośrednio do ich instalacji. Ze względu na gabaryty i wagę paneli fotowoltaicznych przy ich
transporcie na dach budynku należy zachować szczególną ostrożność. Panele fotowoltaiczne wystawione na
działanie promieni słonecznych wytwarzają prąd, dlatego zalecamy, aby podczas ich montażu zasłaniać je
przed działaniem słońca.
Wszystkie połączenia kabli fotowoltaicznych należy wykonywać po zakończeniu montażu paneli na dachu
budynku. W zależności od wielkości instalacji montaż okablowania może odbywać się po zamontowaniu
poszczególnego modułu fotowoltaicznego.
UWAGA: Panele fotowoltaiczne montowane w pionie muszą być tak mocowane, aby puszka przyłączeniowa
paneli znajdowała się u górze. W przypadku montażu poziomo paneli puszki przyłączeniowe powinny
znajdować się po jednej stronie.
Panele fotowoltaiczne montujemy do profili aluminiowych wykorzystując tylko dłuższą krawędź. Montaż
paneli pionowo i poziomo odbywa się w analogiczny sposób. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność
montażu paneli. Wszelkie niedociągnięcia w montażu mogą skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem
całej instalacji, co w konsekwencji powoduje utratę mocy elektrowni słonecznej.
Do montażu paneli wykorzystywane są końcowe i środkowe zaciski, które używamy łącznie ze specjalnymi
śrubami RAD. Wysokość zacisków i śrub RAD dopasowana jest do wysokości ramy aluminiowej panelu
fotowoltaicznego do którego montujemy zaciski.

Końcowy zacisk:

Środkowy zacisk:

Śruby RAD są tak zaprojektowane, aby usprawnić montaż paneli bez
zbędnych i dodatkowych narzędzi czy elementów. Śruby wkładamy w
dowolnym miejscu profilu i przekręcamy blokując ją w wybranej pozycji.
Śruby służą do montażu końcowego i środkowego zacisku, które
przytrzymują panele fotowoltaiczne do profili. Długość śrub dostosowana
jest do szerokości ram paneli fotowoltaicznych.
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Poniżej schematy instalacji dla pionowego i poziomego ułożenia paneli fotowoltaicznych z pokazaniem
końcowego i środkowego zacisku.
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Montaż zaczynamy od skrajnego panelu, dokładając do niego kolejne panele w ramach jednego rzędu profili
aluminiowych. Do każdego panelu fotowoltaicznego montujemy dwa zaciski, każdy na osobnym profilu Power
Rail P6. Pomiędzy panelami montujemy środkowe zaciski, a rząd zamontowanych paneli zamykamy montując
ponownie końcowe zaciski. Poniżej rysunek przedstawia poprawne zamontowanie paneli do profili
aluminiowych:

Zaczynamy od montażu śruby Rad. Nakładamy końcowy zacisk, a
następnie przytwierdzamy całość nakrętką. Taki sposób montażu
zapewnia maksymalne dociśnięcie zacisku do ramy i prawidłowy
montaż. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie profili
aluminiowych. Przy montażu należy zwrócić uwagę aby nie
zamontować zacisku „do góry nogami”.

Poniżej zestawienie pokazujące prawidłowy i wadliwy sposób montażu końcowego zacisku.

Zdjęcie właściwie zamontowanego zacisku:
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Po zamontowaniu pierwszego skrajnego panelu dokładamy kolejne panele. Kolejne panele montujemy za
pomocą środkowego zacisku. Do każdego panelu fotowoltaicznego montujemy dwa środkowe zaciski, każdy
na osobnym profilu Power Rail P6. Środkowy zacisk oprócz funkcji montującej, utrzymuje równe odstępy
pomiędzy panelami w całej instalacji. Poniżej przykładowy rysunek montażowy:

Dzięki zastosowaniu śrub RAD umieszczamy śrubę w żądanym położeniu,
obracamy ją blokując tym samym jej pozycję, po czym nakładamy
środkowy zacisk i przytwierdzamy go przez dokręcenie nakrętki. Przy
montażu należy zwrócić uwagę, aby zacisk montować prosto i aby ciasno
przylegał on do ram modułów fotowoltaicznych.

Poniżej zestawienie pokazujące prawidłowy i wadliwy sposób montażu środkowego zacisku.

Zdjęcie zamontowanego zacisku:

Końcowy panel w ciągu profili aluminiowych, przytwierdzamy za pomocą końcowych zacisków analogicznie do
pierwszego panelu. Tak zainstalowane panele są gotowe do podłączenia okablowania.
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Montaż okablowania i informacje dotyczące zabezpieczeń

Okablowanie fotowoltaiczne, to bardzo ważny element konstrukcji. Okablowanie nie może być narażone na
działanie czynników atmosferycznych, dlatego tak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie okablowania.
Profile Power Rail P6 posiadają specjalną szynę do której można schować okablowanie. W miejscach, w których
nie ma możliwości schowania okablowania do szyny lub pod panele, należy stosować specjalne tuleje z
tworzywa sztucznego, w których należy schować kable i które dodatkowo chronią okablowanie. Poniżej
poglądowe zdjęcie prezentujące sposób schowania okablowania w szynie Power Rail P6

Kable do miejsca montażu inwertera najlepiej przeprowadzić kominem wentylacyjnym lub innym kanałem, tak
aby kable nie były narażone na działanie czynników atmosferycznych i działanie czynników mechanicznych
wewnątrz domu.
Panele fotowoltaiczne możemy podłączać szeregowo lub równolegle. W zależności od rodzaju połączenia
dobiera się odpowiedni schemat podłączenia.
Wyjaśniamy:
Podłączenie szeregowe powoduje wzrost napięcia prądu (V - Volt), przy stałej wartości natężenia (A –
Amper). Napięcie dla połączenia szeregowego to suma napięć każdego elementu połączenia szeregowego,
natomiast natężenie dla tego połączenia jest stałe i przyjmuje wartość natężenia pojedynczego elementu.
Podłączenie równoległe powoduje wzrost natężenia prądu natężenia (A – Amper), przy stałej wartości
napięcia (V - Volt). Natężenie połączenia równoległego to suma natężeń każdego elementu połączenia
równoległego, natomiast napięcie tego połączenia jest stałe i przyjmuje wartość napięcia pojedynczego
elementu połączenia równoległego.
W połączeniach fotowoltaicznych używa się najczęściej okablowania o średnicy od 4 do 6 mm2. Stosowanie
specjalnego okablowania zabezpiecza instalację przed stratami mocy, a także powoduje wydłużenie pracy całej
elektrowni słonecznej.
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Schemat podłączenia należy dobrać indywidualnie, w zależności od rodzaju instalacji. Istnieje wiele możliwości
konfiguracji połączenia paneli. Najbardziej popularnym rodzajem połączenia jest połączenie szeregowe.
Poniżej dwa schematy. Pierwszy, przedstawia połączenie szeregowo równoległe dla instalacji 1 kW, drugi
schemat, instalację o mocy 5 kW zawierającą połączenie szeregowe dla inwertera z dwoma punktami MPPT.
Poglądowy schemat dla
instalacji 1 kW dla połączenia
szeregowo równoległego z
wykorzystaniem inwertera
Sunshine 1000W.

Schemat podłączenia szeregowego dla instalacji 5 kW podłączonej
do inwertera z dwoma wejściami MPPT.

Należy pamiętać, że schemat podłączenia dobieramy indywidualnie
dla danej instalacji, uwzględniając ułożenie paneli, ilość paneli,
specyfikacje techniczną modułów i dobranego inwertera. Zawsze
należy personalizować instalację fotowoltaiczną.

Wspominając w tym miejscu o okablowaniu, przypominamy także o konieczności uziemienia instalacji
fotowoltaicznej i podłączeniu odpowiednich zabezpieczeń wg. odpowiednich norm.
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Montaż instalacji fotowoltaicznej, to montaż instalacji elektrycznej. I podobnie jak w przypadku innych
instalacji elektrycznych należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenia instalacji. Dobór odpowiednich
zabezpieczeń zależy od konkretnego rodzaju instalacji, narażenia na występowanie piorunów, występowania
i rodzaju instalacji odgromowej.
Pamiętać przede wszystkim należy o uziemieniu instalacji znajdującej się na dachu. Dodatkowym elementem
zabezpieczającym jest zabezpieczenie poszczególnego ciągu paneli, zabezpieczenie przed samym inwerterem
po stronie DC oraz odpowiednich zabezpieczeń po stronie AC. Wszelkie decyzje o rodzaju, jakości i ilości
zabezpieczeń powinny należeć do klienta ostatecznego, lub wykonawcy instalacji fotowoltaicznej. Belos-PLP
jako producent systemu montażowego nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie instalacji u klienta
ostatecznego jednak jesteśmy w stanie wskazać państwu odpowiednie normy, które należy w tym temacie
przestrzegać.
W przeciwieństwie do kolektorów dachowych, które nie mają jasno określonych przepisów ochrony przed
wyładowaniami atmosferycznymi, panele fotowoltaiczne w procesie projektowania powinny uwzględniać
następujące przepisy prawne:
✓ PN-EN 61173:2002 „Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy
elektrycznej – przewodnik”. Norma ta określa szczegółowe zasady jakie powinna spełniać instalacja
odgromowa systemów fotowoltaicznych;
✓ PN-EN 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne”. Podano w niej ogólne
wymagania, które należy spełnić w celu ochrony obiektu budowlanego zawierającego instalacje,
wyposażenie oraz osoby obsługi obiektu przed udarem piorunowym;
✓ PN-EN 62305-2:2012 „Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”. Obejmuje ona
procedurę przeznaczoną do obliczania ryzyka wyładowania w obiektach budowlanych lub w
instalacjach przez doziemne wyładowania piorunowe, która pozwala na dobór właściwych środków
ochrony, aby zredukować to ryzyko do poziomu nie przekraczającego wartości progowej;
✓ PN-EN 62305-3:2011 „Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia
życia”. Dokument ten określa wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych przed fizycznymi
uszkodzeniami za pomocą urządzeń piorunochronnych (LPS, ang. Lightning Protection System) i istot
żywych przed porażeniem napięciem dotykowym i krokowym w pobliżu LPS. Zawiera także
szczegółowe wymagania dotyczące minimalnych wymiarów poszczególnych elementów urządzenia
piorunochronnego w zależności od zastosowanego materiału;
✓ PN-EN 62305-4:2011 „Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach”. Zawiera ona informacje dotyczące projektowania, instalacji, sprawdzania, konserwacji i
badania urządzeń ochronnych LEMP systemu (LPMS) dotyczących urządzeń elektrycznych i
elektronicznych w obiektach budowlanych, zdolnych do obniżania ryzyka ciągłych uszkodzeń
spowodowanych piorunowym udarem elektromagnetycznym;
✓ PN-HD 60364-7-712:2007 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-712:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania”.
Dokument dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych układów zasilania, łącznie z modułami
prądu przemiennego.
✓ Dodatkowo elementy instalacji odgromowej powinny spełniać wymagania określone w normach od
PN-EN 62561-1:2012 do PN-EN 62561-7:2012 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS)”.
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Oprócz obowiązujących aktów prawnych, pewnymi wyznacznikami dla inwestorów mogą być także standardy
wypracowane w innych krajach, jak np. w Niemczech (oczywiście z zachowaniem obowiązującego prawa
danego kraju, w którym zlokalizowana będzie instalacja PV) oraz wymagania firm ubezpieczeniowych lub
banków.

Konserwacja
Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia instalacji fotowoltaicznej raz na pół roku lub po wystąpieniu
anomalii pogodowych na danym terenie. W ramach konserwacji należy sprawdzić jakość mocowań i połączeń
mechanicznych, stan przewodów elektrycznych i złączy, stan szyby i ram panelów PV.

Podziękowania
Życzymy Państwu bezproblemowego i długoletniego użytkowania systemu montażowego Belos-PLP.
Wierzymy, że nasze zestawy w skuteczny sposób przyczynią się do promocji korzystania z darmowej energii
płynącej ze słońca i skutecznie wpiszą się w trend ekologicznego podejścia do życia. Razem wchodzimy w XXI
wiek świadomi naszego wpływy na środowisko, bardziej niezależni i mądrzejsi. Jeszcze raz dziękujemy za
zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli.
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