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Strefy montażu paneli PV

Montaż zacisków w strefie zielonej umożliwia obciążenie panela PV do 5400Pa (550 kg/m²)

Montaż zacisków w strefie żółtej umożliwia obciążenie panela PV do 2400Pa (244 kg/m²) *

Montaż zacisków w strefie czerwonej niedopuszczalny
Uwaga!
Należy sprawdzić w instrukcji montażu strefy montażu panela PV.
W strefie montażu o tym samym kolorze powinny znajdować się minimum cztery zaciski, aby panel był atestowany 
na odpowiednie obciążenie. Jeśli panel jest zamontowany czterema zaciskami, ale umieszczonymi w dwóch różnych strefach, 
wówczas jest on atestowany do niższego obciążenia. 
Przy wyborze kierunku ułożenia paneli należy zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne obciążenie panela PV podane 
przez producenta, uzależnione od układu paneli (układ wertykalny lub układ horyzontalny) oraz różniące się w zależności 
od wysokości ramy panela PV.

* - Sprawdzić w karcie katalogowej panela PV , czy producent dopuszcza możliwość montażu na krótszym boku panela PV
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Symbolika konstrukcji do paneli PV

Konstrukcje PV

W
wolnostojące

DP
na dach płaski

DS
na dach skośny

H
horyzontalne

(poziome) 
ułożenie
paneli

V
wertykalne
(pionowe) 
ułożenie
paneli

N
niska 

konstrukcja
5-20°

T
trójkątna 

konstrukcja
stalowa 
25-35°

1, 2, 3, ...
liczba rzędów paneli

G
słupy 

podporowe 
kotwione
w gruncie

B
słupy 

podporowe 
zalewane 
betonem 

w otworze 
w gruncie

1
jedno-

podporowe

2
dwu-

podporowe

H
horyzontalne

(poziome) 
ułożenie
paneli

V
wertykalne
(pionowe) 
ułożenie
paneli

B
konstrukcja 
balastowa

K
konstrukcja
kotwiona

H
horyzontalne

(poziome) 
ułożenie
paneli

V
wertykalne
(pionowe) 
ułożenie
paneli

rodzaj poszycia dachu:

    1 - blachodachówka

    2 - rąbek płaski blaszany

    3 - dachówka bitumiczna

    4 ceramiczna - dachówka 

    5 - dachówka karpiówka

    6 - blacha  trapezowa:
          - a szyna wysoka
         -  b szyna niska
          - c uchwyt regulowany

E
wer.

ekonom.

N
wer. 

standard

E
wer.

ekonom.

Kolorem zaznaczona jest ścieżka przykładowego wyboru konstrukcji o małym kącie pochylenia paneli, montowanej na dachu płaskim o niskiej 

nośności z panelami ułożonymi poziomo, w wersji standardowej. Symbol konstrukcji to: DP-MHKN

DP-MHKNDach płaski

Mała nośność dachu Horyzontalne ułożenie paneli

Kotwiona konstrukcja

Wersja standardowa

K
słupy 

podporowe
kotwione

do 
fundamentu 
betonowego 

E - wersja ekonomiczna - podparcie 2 paneli na jednym uchwycie UPD... i UPG... lub profilu aluminiowym.
       

M
mała nośność dachu, 
np. płyta warstwowa

V
wertykalne
(pionowe) 
ułożenie
paneli

K
konstrukcja
kotwiona

N
wer. 

standard

H
horyzontalne

(poziome) 
ułożenie
paneli

N
wer. 

standard

TA
trójkątna 

konstrukcja
aluminiowa

25-35°
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Aplikacja do projektowania konstrukcji PV BAKS

Zapraszamy do skorzystania z aplikacji BAKS do projektowania konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczne.

Aplikacja dobiera konstrukcje według ustalonych przez użytkownika parametrów. Dobierane konstrukcje spełniają wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa dla wybranej lokalizacji.
Aplikacja dostępna jest zarówno dla użytkowników prywatnych jak i dla firm i jest bezpłatna, wystarczy zarejestrować się na stronie firmy 
BAKS pod adresem: http://www.baks.com.pl/konstrukcje_pv/

rys.1

rys.2 rys.3

Podczas pracy w aplikacji 
należy:

- określić lokalizację instalacji (rys.1)
- wybrać z bazy odpowiedni typ panelu  
  fotowoltaicznego
- wybrać typ konstrukcji: na dach 
  płaski, na dach skośny, wolnostojąca 
  (rys.2)
- określić l iczbę paneli i  rozkład  
  w poszczególnych rzędach

Aplikacja daje możliwość:

- usuwania oraz przesuwania paneli  
  przypadku dachów skośnych w celu 
  odsunięcia ich ze stref zacienienia 
  lub innych przeszkód (rys.3)
- ustalenia ilości oraz miejsca punktów 
  montażowych dla instalatora
- wygenerowania zestawienia produktów 
   potrzebnych do wykonania gotowej
  konstrukcji nośnej wraz z wagą całej 
  konstrukcji
- wygenerowania poglądowego 
  projektu instalacji dla poszczególnych 
  połaci dachowych

Działanie aplikacji jest intuicyjne, dzięki 
temu w łatwy i szybki sposób można 
dobrać odpowiednią konstrukcję, 
następnie dopasować ją do własnych 
potrzeb, a na końcu wygenerować 
projekt dla instalatora oraz zestawienie 
produktów niezbędnych do wykonania 
kompletnej instalacji.

Wygenerowane zestawienie produktów 
może stanowić zapytanie ofertowe
i znacząco przyspieszyć otrzymanie 
oferty cenowej od dystrybutora.
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SYMBOL 40 paneli

szt.

CWE100H50/3,6MC 7

BDFCH100/2,75MC 7

CWC40H40/1,2MC 7

CWC40H40/1,7MC 7

CWP40H22/3,5MC 6

LCPE11DMC 6

LCCMC 8

SGKFM10x20 176

CWC100H50/6,3MC 8

CWC100H50/4,2MC 8

LKTT45H70MC 12

BUF... 8

PUF 76

SAM8x35E 84

NKZM8E 84

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

Konstrukcja W-V2G1-30°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch 
rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis 

lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
 Aluminium, 

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja W-V2K1- słup podporowy kotwiony do fundamentu 
  betonowego

- konstrukcja W-V2B1- słup podporowy zalewany betonem 
  min. B20 w wykonanym otworze w gruncie

- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
  podporowego

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

wertykalnego paneli PV

Rysunek przedstawia przykładowe ułożenie stężeń konstrukcji

3000

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

100

1
5
5
0

2
0
5
0

CWC40H40/1,2MC

A

CWC40H40/1,7MCSGKFM10x20

BDFCH100/2,75MC

CWP40H22/...MC

CWE100H50/3,6MC

LCCMC

LCPE11DMC

CWC100H50/...MC

30°

SAM8x35E

BUF... lub PUF

SGKFM10x20

CWC100H50/...MC

NKZM8E

LKTT45H70MC

Szczegół A
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

Konstrukcja W-H3G1-30°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie trzech
rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis 
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 

 Aluminium  (EN AW-6063 lub EN AW-6005A), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

horyzontalnego paneli PV

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja W-H3K1 - słup podporowy kotwiony do fundamentu 
  betonowego

- konstrukcja W-H3B1- słup podporowy zalewany betonem 
  min. B20 w wykonanym otworze w gruncie

- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
  podporowego

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

Rysunek przedstawia przykładowe ułożenie stężeń konstrukcji

3250

1
5
0

0

992

2
1
0
0

A

BDFCH100/3,15MC

LCCMC
CWC40H40/1,2MC

CWC40H40/1,7MC
SGKFM10x20

LCPE11DMC

CWP40H40/...MC

CWE100H50/3,6MC
SYMBOL 45 paneli

szt.

CWE100H50/3,6MC 8

BDFCH100/3,15MC 8

CWC40H40/1,2MC 8

CWC40H40/1,7MC 8

CWP40H40/3,5MC 8

LCPE11DMC 8

LCCMC 8

CWT70H50/6,3MC 8

CWT70H50/4,2MC 12

LKTE43H50MC 16

BUF... 60

PUF 60

SAM8x35E 120

NKZM8E 120

SGKFM10x20 216

Szczegół A

30°

100

SAM8x35E

BUF.../PUF

SGKFM10x20

CWT70H50/..MC

NKZM8E

LKTE43H50MC
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

Konstrukcja W-H4G2-30°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie czterech
rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis  
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 

 Aluminium  (EN AW-6063 lub EN AW-6005A), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja W-H4K2 - słupy podporowe kotwione do fundamentu 
  betonowego

- konstrukcja W-H4B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie

- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
  podporowego

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

horyzontalnego paneli PV

Rysunek przedstawia przykładowe ułożenie stężeń konstrukcji

2900

SYMBOL 40 paneli

szt.

CT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFCH120/4,4MC 6

CWC40H40/1,5MC 6

CWP40H40/3MC 2

CWP40H40/3,5MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,3MC 10

CWC100H50/4,2MC 5

LKTT45H70MC 10

SGKFM10x20 140

BUF... 40

PUF 60

SAM8x35 100

NKZM8E 100

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

4200

2500

1
9
7
0

2
4
3
0

2
0
2
0

9
8
0

BDFCH120/4,4MC

CWC40H40/1,5MC

CT70H50/3MC 

A

LCPT11MC

CWT70H50/4,4MC
30°

120

SAM8x35E

BUF... lub PUF

SGKFM10x20

CWC100H50/...MC

NKZM8E

LKTT45H70MC

Szczegół A
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

Konstrukcja W-H5G2-30°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie pięciu
rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis  
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 

 Aluminium  (EN AW-6063 lub EN AW-6005A), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja W-H54K2 - słupy podporowe kotwione do fundamentu 
  betonowego

- konstrukcja W-H5B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie

- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
  podporowego

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

horyzontalnego paneli PV

Rysunek przedstawia przykładowe ułożenie stężeń konstrukcji

2900

SYMBOL 50 paneli

szt.

CT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFCH120/5,2MC 6

CWP40H22/1MC 6

CWP40H40/3,7MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,3MC 12

CWC100H50/4,2MC 6

LKTT45H70MC 12

SGKFM10x20 154

BUF... 40

PUF 80

SAM8x35E 120

NKZM8E 120

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

2630

5200

1
8
8
0

11
2
0

1
7
5
0

2
6
5
0

A

BDFCH120/5,2MC

LCPT11MC

CWP40H22/1MC

CT70H50/3MC 

CWT70H50/4,4MC

30°

120

CWP40H40/3,7MC

SAM8x35E

BUF... lub PUF

SGKFM10x20

CWC100H50/...MC

NKZM8E

LKTT45H70MC

Szczegół A
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

Konstrukcja W-H6G2-25°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie sześciu
rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis  
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 

 Aluminium  (EN AW-6063 lub EN AW-6005A), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja W-H6K2 - słupy podporowe kotwione do fundamentu 
  betonowego

- konstrukcja W-H6B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie

- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
  podporowego

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

horyzontalnego paneli PV

Rysunek przedstawia przykładowe ułożenie stężeń konstrukcji

SYMBOL 60 paneli

szt.

CWT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFTH120/6,2MC 6

CWC40H40/2MC 6

CWC40H40/3,7MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,3MC 14

CWC100H50/4,2MC 7

LKTT45H70MC 14

SGKFM10x20 178

BUF... 40

PUF 100

SAM8x35E 140

NKZM8E 140

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

2900

3355

A

BDFTH120/6,2MC

LCPT11MC

CWC40H40/2MCCWT70H50/3MC 

CWT70H50/4,4MC

Stężenie między 
kolejnymi podporami

CWC40H40/3,7MC

25°

2
6
6
5

1
9
2
0

1
7
3
5

1
0
8
0

SAM8x35E

BUF... lub PUF

SGKFM10x20

CWC100H50/...MC

NKZM8E

LKTT45H70MC

Szczegół A
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

Konstrukcja W-V2G2
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch 
rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis  
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 

 Aluminium  (EN AW-6063), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

wertykalnego paneli PV

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja W-V2K2 - słupy podporowe kotwione do fundamentu 
  betonowego

- konstrukcja W-V2B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie

- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
  podporowego

3000

SYMBOL 46 paneli

szt.

CT70H50/3MC 8

CT70H50/4MC 8

BDFCH100/2,75MC 8

CWP40H22/1MC 8

CWP40H40/3,5MC 4

LCPT11MC 8

CWC100H50/6,3MC 4

CWC100H50/4,2MC 4

CWC100H50/3,3MC 16

LKTT45H70MC 20

SGKFM10x20 216

BUF... 8

PUF 88

SAM8x35E 96

NKZM8E 96

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

1730

8
0
0

9
9
0

2
0
0
0

100

CT70H50/3MC 

BDFCH100/2,75MC

CWP40H22/1MC

CT70H50/4MC

A

LCPT11MC

30°

SAM8x35E

BUF... lub PUF

SGKFM10x20

CWC100H50/...MC

NKZM8E

LKTT45H70MC

Szczegół A
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

Konstrukcja W-V3G2-25°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie trzech 
rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis  
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 

 Aluminium  (EN AW-6063), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja W-V3K2 - słupy podporowe kotwione do fundamentu 
  betonowego

- konstrukcja W-V3B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie

- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
  podporowego

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

wertykalnego paneli PV

SYMBOL 60 panele

szt.

CWT70H50/3MC 7

CWT70H50/4,4MC 7

BDFCH120/4,4MC 7

CWC40H40/1MC 7

CWC40H40/3,7MC 2

LCPT11MC 7

CWC100H50/6,3MC 12

CWC100H50/4,2MC 12

LKTT45H70MC 18

SGKFM10x20 203

BUF... 12

PUF 114

SAM8x35E 126

NKZM8E 126

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

3150

1
0
8
0

25°

2
2
5
0

1
9
2
0

2
1
5
0

2500

CWT70H50/3MC 

BDFCH120/4,4MC

CWC40H40/1MC

CWT70H50/4,4MC

A LCPT11MC

SAM8x35E

BUF... lub PUF

SGKFM10x20

CWC100H50/...MC

NKZM8E

LKTT45H70MC

Szczegół A

CWC40H40/3,7MC
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Instalacja elektryczna poprowadzona 

w korytku pełnym KB...

Instalacja elektryczna poprowadzona 

w korytku perforowanym  KC...

Podpora korytka - wysięgnik WWS... 
przykręcany do ceownika (słupa podporowego)

Podpora korytka- wysięgnik zatrzaskowy WZS... 
zamocowany w perforacji ceownika (słupa podporowego)

Konstrukcje wolnostojące BAKS przystosowane są do montażu wysięgników i koryt kablowych BAKS. Wysięgniki zatrzaskowe zapewniają szybki montaż 
poprzez zatrzaśnięcie w perforację słupa podporowego konstrukcji PV. Wysięgniki mocowane do słupa podporowego przy użyciu śrub zamkowych, 
gwarantują większą wytrzymałość i dedykowane są do konstrukcji o zwiększonym rozstawie podpór, oraz w przypadku instalacji 
z wykorzystaniem falowników o dużej mocy. Korytka BAKS zapewniają doskonałe odprowadzenie ciepła i są odporne na bezpośrednie i rozproszone 
promieniowanie UV.  Umożliwiają błyskawiczny montaż przewodów. Wyposażone są w pokrywy co zabezpiecza przewody przed uszkodzeniem przez 
zwierzęta leśne oraz gryzonie. Produkty BAKS posiadają certyfikat ITB potwierdzający ciągłość elektryczną obwodu, gwarantujący brak
magazynowania się  ładunków elektrycznych w uziemionej konstrukcji. 
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Konstrukcja DS-V1N
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis 

lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
 Aluminium  (EN AW-6063), 

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym  blachodachówką lub blachą falistą 

SYMBOL
4 panele (DS-H1N) 4 panele (DS-V1N)

szt. szt.

PAL40H40/2,1 2 4

PAL40H40/3,15 3

PLPAN40 8 4

SWDM10x250E 14 8

AD11E 14 8

SSZ10x20E 14 8

NKZM10E 14 8

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Zestawienie elementów konstrukcji 

dla układu horyzontalnego (DS-H1N) 

i wertykalnego (DS-V1N) paneli PV.

(krokwie w rozstawie co 0,8 m, kotwienie

 co 1,60 m) 

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja DS-V3N - montaż paneli w układzie wertykalnym 
  do dachu pokrytego dachówką bitumiczną lub łupkową

- konstrukcja DS-V6cN - montaż paneli w układzie wertykalnym 
  do dachu pokrytego blachą trapezową

NKWMS8A

profil aluminiowy

SAM8x...E

           lub PUF

PAL40H40/...

+ NKZM10E
SSZ10x20E

           BUF...

SWDM12x300E

AD13E

Szczegół A

A

Układ horyzontalny - H
Układ wertykalny - V

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50
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Konstrukcja DS-H1E
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie horyzontalnym na dachu skośnym
(maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis 

lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
 Aluminium  (EN AW-6063), 

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachodachówką 

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

horyzontalnego paneli PV

(montaż w każdą kolejną 

krokiew)

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja DS-H3E - montaż paneli w układzie horyzontalnym 

do dachu pokrytego dachówką bitumiczną lub łupkową

- konstrukcja DS-H6cE - montaż paneli w układzie horyzontalnym 

do dachu pokrytego blachą trapezową

SYMBOL
4 panele

szt.

PAL40H40/3,3 3

SSZ10x20E 15

NKZM10E 15

SWDM10x250E 15

AD11E 15

BPFNE 8

PPFNE 4

BUF...* 8

PUF* 4

SAM8x...E* 10

NKWSM8A* 10

* ALTERNATYWNIE

BUFK... 8

PUFK 4

Układ horyzontalny - H

A

B

profil aluminiowy 

SAM8x...E

BUF... PAL40H40/...

NKZM10E

SSZ10x20E

SWDM12x300E

AD13E 

PLPAN40

Szczegół A

Szczegół B

NKWSM8A 
BPFNE

profil aluminiowy 

SAM8x...E

BUF... PAL40H40/...

NKZM10E

SSZ10x20E

SWDM12x300E

PLPAN40

NKWSM8A 
PPFNE

AD13E 

Profile aluminiowe PAL40H/... podparte na śrubach SWDM12x300E . Śruby 
SWDM12x300E wkręcane w krokwie, które stanowią konstrukcję dachu (należy 
wstępnie nawiercić otwory pod śruby w krokwiach).

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50
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Konstrukcja DS-V2N
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu skośnym
(maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis 

lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
 Aluminium  (EN AW-6063), 

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą łączoną na rąbek

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

SYMBOL
4 panele (DS-H2N) 4 panele (DS-V2N)

szt. szt.

PAL40H40/2,1 2 4

PAL40H40/3,15 3

PLPAN40 8 4

UBZRE 16 12

SSZ10x20E 16 12

NKZM10E 16 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Zestawienie elementów konstrukcji 

dla układu horyzontalnego (DS-H2N) 

i wertykalnego (DS-V2N) paneli PV

NKWMS8A

profil aluminiowy

SAM8x...E

           lub PUF

PAL40H40/...

+ NKZM10E
SSZ10x20E

           BUF...

UBZRE

Szczegół A

A

Układ horyzontalny - H
Układ wertykalny - V

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja DS-V4N
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

 Aluminium  (EN AW-6063), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną

A
B

Szczegół B
DUR40E 

(montaż do krokwi)

SGKM10x30E
(w kpl. z DUR40E)

Krokwie stanowiące 
konstrukcję dachu

Łaty Kontrłaty

NKWSM8A
profil aluminiowy PAL40H40/...

SAM8x...E

+ NKZM10E
SSZ10x20E

           BUF...
lub PUF

DUR40E

Szczegół A

DDW8x100

Układ horyzontalny - H
Układ wertykalny - V

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu 

horyzontalnego (DS-H4N)  i wertykalnego (DS-V4N) 

SYMBOL 4 panele DS-H4N 4 panele DS-V4N

szt. szt.

PAL40H40/2,1 2 4

PAL40H40/3,15 3

PLPAN40 8 4

DUR40E 14 8

DDW8x100 28 16

SSZ10x20E 14 8

NKZM10E 14 8

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja DS-V5N
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²). 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis 

lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
 Aluminium  (EN AW-6063), 

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką

SYMBOL
4 panele (DS-H5N) 4 panele (DS-V5N)

szt. szt.

PAL40H40/2,1 2 4

PAL40H40/3,15 3

PLPAN40 8 4

DUF75E 14 8

DDW8x100 28 16

SSZ10x20E 14 8

NKZM10E 14 8

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Zestawienie elementów konstrukcji 

dla układu horyzontalnego (DS-H5N) 

i wertykalnego (DS-V5N) paneli PV

(montaż w każdą kolejną krokiew)

A

DDW8x100

DUF75E

Profile aluminiowe PAL40H40/... podparte na uchwytach DUF75E.
Uchwyty DUF75E mocowane do krokwi przy użyciu kotew ciesielskich 
DDW8x100 wkręcanych w krokwie, które stanowią konstrukcję dachu. 

Szczegół A

DUF75E

NKZM10E

SSZ10x20E

profil aluminiowy
PAL40H80/...

PLPAN40

SAM8x...E
NKWSM8ABUF...

lub PUF

Układ horyzontalny - H
Układ wertykalny - V

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50
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Konstrukcja DS-V6aN
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

 Aluminium  (EN AW-6063), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Blacha trapezowa

SMDP6x25E

Szyna montażowa
SMA70/033

Szczegół A

A

Boczny uchwyt panela
BUF...

SYMBOL
4 panele (DS-H6aN) 4 panele (DS-V6aN)

szt. szt.

SMA70/033** 10 10

SMDP6,0x25E* 40 40

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Zestawienie elementów konstrukcji 

dla układu horyzontalnego (DS-H6aN) 

i wertykalnego (DS-V6aN) paneli PV

* - dla blachy o gr. poniżej 0,7 mm zaleca się
stosować nity aluminiowe  NITZP5,2x19,1A

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja DS-H6aN - montaż paneli w układzie horyzontalnym   

  do dachu pokrytego blachą trapezową

Panel PV

Układ horyzontalny - H
Układ wertykalny - V

NKWSM8A

**- dostępna jest również szyna o wys. 40 mm
       SMA40/03

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50



26

Konstrukcja DS-V6bN
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

 Aluminium  (EN AW-6063), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

SYMBOL
4 panele

szt.

SM400 10

BUFK... 4

PUFK 6

SMDP6,0x25E* 40

* ALTERNATYWNIE

NITZP2,5x19,1A 40

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja DS-H6bN - montaż paneli w układzie horyzontalnym  
  do dachu pokrytego blachą trapezową

SMDP6x5E

Szyna montażowa
SM400

Uchwyt 
pośredni
PUFK

Szczegół A

Blacha trapezowa

A

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

wertykalnego paneli PV

Panel PV

* - dla blachy o gr. poniżej 0,7 mm 
zaleca się stosować nity aluminiowe 
NITZP5,2x19,1A 

Układ wertykalny - V

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja DP-DNHBE-20°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli montowanych w układzie horyzontalnym pod kątem 5, 10, 
15 i 20° (maksymalne obciążenie modułu wynosi 244 kg/m²).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis 
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 

 Aluminium  (EN AW-6063), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

SYMBOL
4 paneli

szt.

CMP41H41/3MC 3

SBR350x450 12

PDOP450MC 12

BR37/1MC 12

SGKFM8x20 12

SGKFM10x20 12

SMM8x60F 12

PW8F 24

BUF... 8

PUF 4

UPGC20MC 6

OWPP20MC 4

UPDC20MC 6

NSNM8EA2 12

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

horyzontalnego paneli PV

20°

SGKFM8x20

SGKFM10x20

bloczki betonowe

SMM8x60F+BR37/1MC
CMP41H41/...MCSMM8x60F

+BR37/1MC

OWPP20MC

Guma wibroizolacyjna
podkładowa SBR350x450

UPGC20MC

NKZM8E

UPDC20MC

SAM8x...E

BUF... lub PUF

SAM8x...E
BUF... lub PUF

Podstawa PDOP450MC

System DP-DNHBE umożliwia montaż paneli bez naruszania 
poszycia dachu dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami 
betonowymi (należy zastosować bloczki wykonane z betonu B20, 
oraz zabezpieczyć je przed nasiąkaniem wodą opadową).
Montaż paneli możliwy jest pod kątem 5, 10, 15 i 20°. System ten 
umożliwia tworzenie konstrukcji typu wschód - zachód.

Tabela poniżej umożliwia dobranie kompletu uchwytów (dolny + górny) w celu uzyskania 
konstrukcji o odpowiednim kącie pochylenia  paneli 

kąt pochylenia paneli uchwyt dolny uchwyt górny

5° UPDCMC UPGC5MC

10° UPDCMC UPGC10MC

15° UPDCMC UPGC15MC

20° UPDC20MC UPGC20MC

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

NSNM8EA2
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja DP-MHKN-15°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 5, 10,15 i 20°.
(maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).
 Opis techniczny:

Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis 

lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
 Aluminium  (EN AW-6063), 

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

Zestawienie elementów 
konstrukcji dla układu 
horyzontalnego paneli PV

dźwigar dachu 

płyta warstwowa

BDFCH120/3,15MC

BUF... SAM8x...E

BUF...

SAM8x...E

SGKFM10x20

UPGB15MC

NKZM8E

SGKFM10x20

UPDMC

lub UPDB2MC

OWPP15MC

PDBH120

333.5

990

15°

~ 6°

kąt pochylenia 
paneli

uchwyt dolny uchwyt górny

5° UPDB2MC UPGB5MC

10° UPDB2MC UPGB10MC

15° UPDB2MC UPGB15MC

20° UPDB20MC UPGB20MC

Tabela poniżej umożliwia dobranie kompletu uchwytów (dolny + górny) w celu uzyskania 
konstrukcji o odpowiednim kącie pochylenia  paneli 

System DP-MHKN umożliwia montaż na dachu pokrytym m. in. blachą 
warstwową o niskiej nośności. Obciążenie przenoszone jest przez 
konstrukcję dachu znajdującą się pod stopami konstrukcji pod 
panele PV.  System ten pozwala na montaż paneli pod kątem 
5, 10,15 i 20°.

Szerokość uchwytów UPD... i UPG... umożliwia podparcie
2 paneli na jednym uchwycie (konstrukcja dla wer. ekonomicznej 
- na następnej stronie)

SYMBOL 2 panele

szt.

SBR200x200 4

BDFCH120/3,15MC 2

PDBH120 4

UPDB2...MC 4

UPGB15MC 4

SGKFM10x20 16

SGKFM8x20 8

BUF... 8

SAM8x35E 8

NKZM8E 8

OWPP15MC 2

NSNM8EA2 8

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja DP-MHKE-15°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 5, 10,15 i 20°.
(maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).
 Opis techniczny:

Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis 

lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
 Aluminium  (EN AW-6063), 

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja kotwiona przebadana pod kątem 
wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

Konstrukcja DP-MHKE umożliwia:

- montaż 4 paneli na 3 podporach - (litera „ „ na końcu symbolu) - podparcie 2 paneli na jednym  wersja ekonomiczna E
  uchwycie UPD... i UPG...

- montaż na dachu pokrytym m. in. blachą warstwową o niskiej nośności. Obciążenie przenoszone jest przez konstrukcję dachu
  znajdującą się pod stopami konstrukcji pod panele PV

- montaż paneli pod kątem 5, 10, 15 i 20°

SYMBOL
4 paneli

szt.

BDFCH120/3,15MC 3

PDBH120 6

SBR200x200 6

UPDB...MC 6

UPGB15.MC 6

SGKFM10x20 36

SGKFM8x20 12

BUF... 8

PUF 4

SAM8x35E 12

NKZM8E 12

OWPP15MC 4

NSNM8EA2 12

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

horyzontalnego paneli PV

dźwigar dachu 

płyta warstwowa

BDFCH120/3,15MC

BUF38... SAM8x...E

BUF...

SAM8x...E

SGKFM10x20

UPGB15MC

NKZM8E

SGKFM10x20

UPDMC 

lub UPDB2MC

OWPP15MC

PDBH120

333.5
990

15°

~6°

Tabela poniżej umożliwia dobranie kompletu uchwytów (dolny + górny) w celu uzyskania 
konstrukcji o odpowiednim kącie pochylenia  paneli 

kąt pochylenia 
paneli

uchwyt dolny uchwyt górny

5° UPDB2MC UPGB5MC

10° UPDB2MC UPGB10MC

15° UPDB2MC UPGB15MC

20° UPDB20MC UPGB20MC

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50
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1,5 m

Opcjonalnie konstrukcja może być 
zabudowana osłonami wiatrowymi 

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja DP-DTAVKN-30°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 30° w trzeciej strefie
śniegowej i w trzeciej strefie wiatrowej

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

Stal w powłoce Magnelis 
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 

 Aluminium  (EN AW-6063), 
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

Konstrukcja DP-DTAVKN umożliwia montaż paneli pod kątem 
25, 30 i 35°. Wariantem tej konstrukcji jest konstrukcja z montażem 
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 25, 30 i 35°.
Konstrukcja może być kotwiona bezpośrednio do dachu bądź
do płyt betonowych stanowiących balast konstrukcji - bez
naruszaniaposzycia dachu.           

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

wertykalnego paneli PV

KT1600A

PAL40H40/...

SSZ10x20E+NKZM10E

KT790A

Podstawa PSTMC

KT1100A

KT1200A

A

+SBR50x500
lub wkręty 
do drewna 
DDW...

śruby 
do betonu 
PSRM8x75F

90°

30
°

1600

1490

SYMBOL 5 paneli

szt.

PAL40H40/3,15 2

PAL40H40/2,1 2

PLPAN40 4

KT1600A 6

KT790A 6

KT1100A 2

KT1200A 2

SSZ10X20E 36

NKZM10E 36

BUF... 4

PUF 8

SAM8x...E 12

NKWSM8A 12

PSTMC* 12

SBR50x500 3

PSRM8x75F* 24

ALTERNATYWNIE dla dachu 
z poszyciem drewnianym

PSTPDMC 12

DDW6x60E 48

SBR200x200 12

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 50

szczegół A
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1,5 m

Opcjonalnie konstrukcja może być 
zabudowana osłonami wiatrowymi dzięki 
czemu można zredukować  o 20% wymagane 
obciążenie bloczkami betonowymi.

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja DP-DTVBN-30°
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 35°w trzeciej strefie
śniegowej i w trzeciej strefie wiatrowej

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis 

lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, 
 Aluminium  (EN AW-6063), 

Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy 
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy 
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

Konstrukcja DP-DTVBN umożliwia montaż paneli pod kątem 
25, 30 i 35°. Wariantem tej konstrukcji jest konstrukcja z montażem 
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 25, 30 i 35°.
Konstrukcja ta umożliwia montaż paneli bez naruszenia poszycia 
dachu dzięki obciążeniu bloczkami betonowymi (należy zastosować 
bloczki wykonane z betonu B20, oraz zabezpieczyć bloczki przed 
nasiąkaniem wodą opadową). Konstrukcja opcjonalnie może być 
kotwiona do dachu.

SYMBOL
4 panele

szt.

PAL40H40/2,1 4

PLPAN40 4

KTT50H50/1,5MC 4

KTT35H35/1,54MC 4

SBR50x500 24

CMC41H41/1,4MC 4

CMC41H41/0,8MC 4

BR36/1MC 12

CWP40H22/1,6MC 4

PMTNMC 4

SRM8x25F 4

SSZ10X20E 8

NKZM10E 8

SMM8x60F 16

PW8E 32

SGKFM8x14 8

SGKFM10x20 16

BUF...* 4

PUF* 6

SAM8x...E* 10

NKWSM8* 10

* ALTERNATYWNIE

BUFK... 4

PUFK 6

Zestawienie elementów 

konstrukcji dla układu 

wertykalnego paneli PV

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 32 - 49

Szczegół A

NKWSM8A

profil aluminiowy

SAM8x35E

           lub PUF

PAL40H40/...

+ NKZM10E
SSZ10x20E

BUF40

KTT35H35/1,54MC

SGKFM8x14

Bloczek betonowy

KTC50H50/1,5MC

Szczegół B

40

700

1655

30°

KTC50H50/1,5MC

CMC41H41/1,4MC

KTT35H35/1,54MC

PMTNMC

SGKFM8x14

B

A
CWP40H22/1,6MC




