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Strefy montażu paneli PV

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

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

Montaż zacisków w strefie czerwonej niedopuszczalny

* - Sprawdzić w karcie katalogowej panelu PV , czy producent dopuszcza możliwość montażu na krótszym boku panelu PV

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

info info

1, 2, 3, 4...
liczba rzędów 

paneli

Symbolika konstrukcji do paneli PV

Konstrukcje PV

W
wolnostojące
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na dach płaski
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1 - blachodachówka
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     blaszany
3 - dachówka 
     bitumiczna
4 - dachówka 
     ceramiczna
5 - dachówka 
     karpiówka
6 - blacha  trapezowa:
  -  a szyna wysoka
  -  b szyna niska
  c uchwyt regulowany - 
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wer. 

standard

W-H4G2konstrukcja wolnostojąca

horyzontalne ułożenie paneli słupy podporowe kotwione w gruncie
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Kolorem zaznaczona jest ścieżka przykładowego wyboru konstrukcji

info info

B
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np.: E-HKRN
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standard

np.: DS-H4N

Ciągłość elektryczna

Systemy tras kablowych spełniają wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż 
i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu trasy kablowej wraz 
z okablowaniem. 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i 
drabin kablowych, wysięgników, wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych 
Norma określa także metodologię badania ciągłości elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne 

jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem 

i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Uzyskany Certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany przez TÜV Rheinland Polska, oraz Certyfikat VDE odnoszący się do raportu z 
badań nr: 5018795-5430-0001/219753, potwierdzają spełnienie wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak 
i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Raporty z badań przedstawione są na stronie internetowej firmy BAKS.

Układy pomiarowe do badania ciągłości obwodu elektrycznego

Standardowe połączenie korytek Połączenie korytek klik

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe
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Połączenie korytek 
siatkowych

INFO

Ogólne warunki gwarancji

1.   BAKS , zwany dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
2.  Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją  Producenta. 
-  gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku, powłoki elementów  
  pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych z blachy nierdzewnej. 
-  gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie, wyginanie się  
  konstrukcji, łuszczenie się powłoki ochronnej, 
3.  Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
4.  Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wyrobu, na zasadach  
    określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt  wolny od wad. O sposobie usunięcia wady  
    decyduje Producent (nie odpowiada za jakość instalacji PV).
5.  Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty sprzedaży dla kategorii agresywności korozyjnej środowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, 
    że użytkownik instalacji PV będzie dokonywał przynajmniej raz do roku konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. 
6. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem   
    warunków przechowywania , eksploatacji i konserwacji produktów. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod 
    rygorem nieważności.
7.  Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją Producenta, warunkami 
    technicznymi i środowiskowymi.
8.  Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 
    powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny 
    od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
9.  Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 
10.  Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

Transport 
Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed 
przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać 
na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy 
wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Przechowywanie produktów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej      
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. 
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane 
opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami 
atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach 
(nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi).
Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów 
cynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej. W przypadku  zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak 
zwana biała korozja (biało - szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. Wyroby wykonane z 
blachy  nierdzewnej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć  po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie 
folii zabezpieczających na wyrobach z  blachy nierdzewnej lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i 
dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi  elementami.  W wyniku tej 
reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę 
przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi 
odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 
:2001 (więcej informacji na stronie 4 info).

Przechowywanie produktów wykonanych z aluminium     
Podczas magazynowania wyrobów aluminiowych spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku 
opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami).
Miejsce składowania wyrobów aluminiowych powinno być suche, o stałej temperaturze i wilgotności, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia 
powierzchni aluminium. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. W przypadku przechowywania wyrobów aluminiowych na hali 
produkcyjnej należy je również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, 
ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć.Należy unikać kontaktu wyrobów 
aluminiowych z jakimikolwiek substancjami chemicznymi typu środki czyszczące, smary, oleje, mogące wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie wyrobów aluminiowych z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. 
W wyrobach tych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą powierzchnie będą 
narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. 
Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Wyrobów z aluminium  nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania 
tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia. Wyroby aluminiowe, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie 
wypakowaći wysuszyć. Wyroby aluminiowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury 
mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie tych wyrobów bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny 
odczyn) dlatego podczas pracy przy wyrobach aluminiowych należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice muszą być czyste i suche, 
niezabrudzone olejami, smarami lub jakimikolwiek innymi środkami mogącymi wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Dostawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli sposobu składowania i montażu wyrobów aluminiowych,w magazynie dostawcy 
oraz na placu budowy, w godzinach pracy wyżej wymienionych, w celu weryfikacji przestrzegania warunków gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!
Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia!
       
Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu. 
- wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- w czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. 
- w przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować  
  osłonę zapewniającą przewiewność.  
- w przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy 
  ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem 
  czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia 
  elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości  jedno z dwóch rozwiązań:
rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii, 
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami 
  stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
• składować w pomieszczeniu suchym.
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Strefy montażu paneli PV

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

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

Montaż zacisków w strefie czerwonej niedopuszczalny

* - Sprawdzić w karcie katalogowej panelu PV , czy producent dopuszcza możliwość montażu na krótszym boku panelu PV

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

Systemy tras kablowych spełniają wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż 
i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu trasy kablowej wraz 
z okablowaniem. 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i 
drabin kablowych, wysięgników, wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych 
Norma określa także metodologię badania ciągłości elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne 

jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem 

i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Uzyskany Certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany przez TÜV Rheinland Polska, oraz Certyfikat VDE odnoszący się do raportu z 
badań nr: 5018795-5430-0001/219753, potwierdzają spełnienie wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak 
i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Raporty z badań przedstawione są na stronie internetowej firmy BAKS.

Układy pomiarowe do badania ciągłości obwodu elektrycznego

Standardowe połączenie korytek Połączenie korytek klik

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe
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Połączenie korytek 
siatkowych

INFO

Ogólne warunki gwarancji

1.   BAKS , zwany dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
2.  Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją  Producenta. 
-  gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku, powłoki elementów  
  pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych z blachy nierdzewnej. 
-  gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie, wyginanie się  
  konstrukcji, łuszczenie się powłoki ochronnej, 
3.  Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
4.  Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wyrobu, na zasadach  
    określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt  wolny od wad. O sposobie usunięcia wady  
    decyduje Producent (nie odpowiada za jakość instalacji PV).
5.  Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty sprzedaży dla kategorii agresywności korozyjnej środowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, 
    że użytkownik instalacji PV będzie dokonywał przynajmniej raz do roku konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. 
6. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem   
    warunków przechowywania , eksploatacji i konserwacji produktów. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod 
    rygorem nieważności.
7.  Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją Producenta, warunkami 
    technicznymi i środowiskowymi.
8.  Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 
    powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny 
    od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
9.  Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 
10.  Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

Transport 
Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed 
przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać 
na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy 
wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Przechowywanie produktów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej      
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. 
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane 
opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami 
atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach 
(nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi).
Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów 
cynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej. W przypadku  zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak 
zwana biała korozja (biało - szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. Wyroby wykonane z 
blachy  nierdzewnej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć  po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie 
folii zabezpieczających na wyrobach z  blachy nierdzewnej lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i 
dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi  elementami.  W wyniku tej 
reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę 
przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi 
odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 
:2001 (więcej informacji na stronie 4 info).

Przechowywanie produktów wykonanych z aluminium     
Podczas magazynowania wyrobów aluminiowych spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku 
opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami).
Miejsce składowania wyrobów aluminiowych powinno być suche, o stałej temperaturze i wilgotności, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia 
powierzchni aluminium. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. W przypadku przechowywania wyrobów aluminiowych na hali 
produkcyjnej należy je również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, 
ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć.Należy unikać kontaktu wyrobów 
aluminiowych z jakimikolwiek substancjami chemicznymi typu środki czyszczące, smary, oleje, mogące wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie wyrobów aluminiowych z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. 
W wyrobach tych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą powierzchnie będą 
narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. 
Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Wyrobów z aluminium  nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania 
tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia. Wyroby aluminiowe, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie 
wypakowaći wysuszyć. Wyroby aluminiowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury 
mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie tych wyrobów bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny 
odczyn) dlatego podczas pracy przy wyrobach aluminiowych należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice muszą być czyste i suche, 
niezabrudzone olejami, smarami lub jakimikolwiek innymi środkami mogącymi wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Dostawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli sposobu składowania i montażu wyrobów aluminiowych,w magazynie dostawcy 
oraz na placu budowy, w godzinach pracy wyżej wymienionych, w celu weryfikacji przestrzegania warunków gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!
Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia!
       
Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu. 
- wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- w czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. 
- w przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować  
  osłonę zapewniającą przewiewność.  
- w przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy 
  ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem 
  czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia 
  elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości  jedno z dwóch rozwiązań:
rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii, 
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami 
  stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
• składować w pomieszczeniu suchym.
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Strefy montażu paneli PV

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

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

Montaż zacisków w strefie czerwonej niedopuszczalny

* - Sprawdzić w karcie katalogowej panelu PV , czy producent dopuszcza możliwość montażu na krótszym boku panelu PV

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

info info

1, 2, 3, 4...
liczba rzędów 

paneli

Symbolika konstrukcji do paneli PV

Konstrukcje PV

W
wolnostojące

DP
na dach płaski
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na dach skośny
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     blaszany
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     bitumiczna
4 - dachówka 
     ceramiczna
5 - dachówka 
     karpiówka
6 - blacha  trapezowa:
  -  a szyna wysoka
  -  b szyna niska
  c uchwyt regulowany - 

E
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ekonom.
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W-H4G2konstrukcja wolnostojąca

horyzontalne ułożenie paneli słupy podporowe kotwione w gruncie
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stropodach

K
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do 
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Kolorem zaznaczona jest ścieżka przykładowego wyboru konstrukcji

info info

B
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K
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N
wer. 

standard

np.: W-H4G2 np.: DP-DNHBE

np.: E-HKRN

np.: B-VPN

T
wer. 

trójkątna

N
wer. 

standard

np.: DS-H4N

Ciągłość elektryczna

Systemy tras kablowych spełniają wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż 
i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu trasy kablowej wraz 
z okablowaniem. 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i 
drabin kablowych, wysięgników, wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych 
Norma określa także metodologię badania ciągłości elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne 

jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem 

i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Uzyskany Certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany przez TÜV Rheinland Polska, oraz Certyfikat VDE odnoszący się do raportu z 
badań nr: 5018795-5430-0001/219753, potwierdzają spełnienie wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak 
i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Raporty z badań przedstawione są na stronie internetowej firmy BAKS.

Układy pomiarowe do badania ciągłości obwodu elektrycznego

Standardowe połączenie korytek Połączenie korytek klik

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe
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Połączenie korytek 
siatkowych

INFO

Ogólne warunki gwarancji

1.   BAKS , zwany dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
2.  Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją  Producenta. 
-  gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku, powłoki elementów  
  pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych z blachy nierdzewnej. 
-  gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie, wyginanie się  
  konstrukcji, łuszczenie się powłoki ochronnej, 
3.  Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
4.  Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wyrobu, na zasadach  
    określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt  wolny od wad. O sposobie usunięcia wady  
    decyduje Producent (nie odpowiada za jakość instalacji PV).
5.  Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty sprzedaży dla kategorii agresywności korozyjnej środowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, 
    że użytkownik instalacji PV będzie dokonywał przynajmniej raz do roku konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. 
6. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem   
    warunków przechowywania , eksploatacji i konserwacji produktów. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod 
    rygorem nieważności.
7.  Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją Producenta, warunkami 
    technicznymi i środowiskowymi.
8.  Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 
    powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny 
    od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
9.  Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 
10.  Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

Transport 
Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed 
przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać 
na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy 
wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Przechowywanie produktów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej      
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. 
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane 
opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami 
atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach 
(nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi).
Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów 
cynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej. W przypadku  zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak 
zwana biała korozja (biało - szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. Wyroby wykonane z 
blachy  nierdzewnej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć  po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie 
folii zabezpieczających na wyrobach z  blachy nierdzewnej lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i 
dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi  elementami.  W wyniku tej 
reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę 
przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi 
odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 
:2001 (więcej informacji na stronie 4 info).

Przechowywanie produktów wykonanych z aluminium     
Podczas magazynowania wyrobów aluminiowych spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku 
opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami).
Miejsce składowania wyrobów aluminiowych powinno być suche, o stałej temperaturze i wilgotności, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia 
powierzchni aluminium. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. W przypadku przechowywania wyrobów aluminiowych na hali 
produkcyjnej należy je również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, 
ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć.Należy unikać kontaktu wyrobów 
aluminiowych z jakimikolwiek substancjami chemicznymi typu środki czyszczące, smary, oleje, mogące wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie wyrobów aluminiowych z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. 
W wyrobach tych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą powierzchnie będą 
narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. 
Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Wyrobów z aluminium  nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania 
tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia. Wyroby aluminiowe, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie 
wypakowaći wysuszyć. Wyroby aluminiowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury 
mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie tych wyrobów bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny 
odczyn) dlatego podczas pracy przy wyrobach aluminiowych należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice muszą być czyste i suche, 
niezabrudzone olejami, smarami lub jakimikolwiek innymi środkami mogącymi wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Dostawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli sposobu składowania i montażu wyrobów aluminiowych,w magazynie dostawcy 
oraz na placu budowy, w godzinach pracy wyżej wymienionych, w celu weryfikacji przestrzegania warunków gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!
Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia!
       
Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu. 
- wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- w czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. 
- w przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować  
  osłonę zapewniającą przewiewność.  
- w przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy 
  ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem 
  czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia 
  elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości  jedno z dwóch rozwiązań:
rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii, 
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami 
  stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
• składować w pomieszczeniu suchym.
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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 (rys.3)

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.

info info

Kalkulator balastu

Zaawansowany kalkulator do wyliczeń niezbędnego obciążenia balastowego do konstrukcji dedykowanych na dachy płaskie. Dzięki temu 
narzędziu jesteśmy w stanie szybko dobrać masę lub wielkość balastu niezbędnego do dociążenia konstrukcji w zależności od typu 
i wielkości paneli PV, wielkości i układu dachu oraz usytuowania konstrukcji na samym dachu.

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie doboru balastu należy kontaktować się ze wsparciem technicznym BAKS:

Marcin Sobolewski e-mail: marcin.sobolewski@baks.com.pl  tel. 669 501 308
Łukasz Winiarczyk e-mail: lukasz.winiarczyk@baks.com.pl  tel. 669 501 206

info info

Ciągłość elektryczna

Systemy tras kablowych spełniają wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż 
i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu trasy kablowej wraz 
z okablowaniem. 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i 
drabin kablowych, wysięgników, wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych 
Norma określa także metodologię badania ciągłości elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne 

jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem 

i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Uzyskany Certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany przez TÜV Rheinland Polska, oraz Certyfikat VDE odnoszący się do raportu z 
badań nr: 5018795-5430-0001/219753, potwierdzają spełnienie wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak 
i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Raporty z badań przedstawione są na stronie internetowej firmy BAKS.

Układy pomiarowe do badania ciągłości obwodu elektrycznego

Standardowe połączenie korytek Połączenie korytek klik

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe
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220V

Połączenie korytek 
siatkowych

INFO

Ogólne warunki gwarancji

1.   BAKS , zwany dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
2.  Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją  Producenta. 
-  gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku, powłoki elementów  
  pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych z blachy nierdzewnej. 
-  gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie, wyginanie się  
  konstrukcji, łuszczenie się powłoki ochronnej, 
3.  Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
4.  Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wyrobu, na zasadach  
    określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt  wolny od wad. O sposobie usunięcia wady  
    decyduje Producent (nie odpowiada za jakość instalacji PV).
5.  Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty sprzedaży dla kategorii agresywności korozyjnej środowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, 
    że użytkownik instalacji PV będzie dokonywał przynajmniej raz do roku konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. 
6. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem   
    warunków przechowywania , eksploatacji i konserwacji produktów. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod 
    rygorem nieważności.
7.  Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją Producenta, warunkami 
    technicznymi i środowiskowymi.
8.  Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 
    powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny 
    od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
9.  Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 
10.  Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

Transport 
Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed 
przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać 
na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy 
wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Przechowywanie produktów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej      
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. 
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane 
opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami 
atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach 
(nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi).
Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów 
cynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej. W przypadku  zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak 
zwana biała korozja (biało - szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. Wyroby wykonane z 
blachy  nierdzewnej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć  po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie 
folii zabezpieczających na wyrobach z  blachy nierdzewnej lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i 
dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi  elementami.  W wyniku tej 
reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę 
przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi 
odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 
:2001 (więcej informacji na stronie 4 info).

Przechowywanie produktów wykonanych z aluminium     
Podczas magazynowania wyrobów aluminiowych spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku 
opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami).
Miejsce składowania wyrobów aluminiowych powinno być suche, o stałej temperaturze i wilgotności, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia 
powierzchni aluminium. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. W przypadku przechowywania wyrobów aluminiowych na hali 
produkcyjnej należy je również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, 
ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć.Należy unikać kontaktu wyrobów 
aluminiowych z jakimikolwiek substancjami chemicznymi typu środki czyszczące, smary, oleje, mogące wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie wyrobów aluminiowych z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. 
W wyrobach tych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą powierzchnie będą 
narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. 
Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Wyrobów z aluminium  nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania 
tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia. Wyroby aluminiowe, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie 
wypakowaći wysuszyć. Wyroby aluminiowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury 
mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie tych wyrobów bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny 
odczyn) dlatego podczas pracy przy wyrobach aluminiowych należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice muszą być czyste i suche, 
niezabrudzone olejami, smarami lub jakimikolwiek innymi środkami mogącymi wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Dostawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli sposobu składowania i montażu wyrobów aluminiowych,w magazynie dostawcy 
oraz na placu budowy, w godzinach pracy wyżej wymienionych, w celu weryfikacji przestrzegania warunków gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!
Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia!
       
Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu. 
- wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- w czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. 
- w przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować  
  osłonę zapewniającą przewiewność.  
- w przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy 
  ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem 
  czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia 
  elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości  jedno z dwóch rozwiązań:
rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii, 
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami 
  stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
• składować w pomieszczeniu suchym.
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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
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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 (rys.3)

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.

info info

Kalkulator balastu

Zaawansowany kalkulator do wyliczeń niezbędnego obciążenia balastowego do konstrukcji dedykowanych na dachy płaskie. Dzięki temu 
narzędziu jesteśmy w stanie szybko dobrać masę lub wielkość balastu niezbędnego do dociążenia konstrukcji w zależności od typu 
i wielkości paneli PV, wielkości i układu dachu oraz usytuowania konstrukcji na samym dachu.

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie doboru balastu należy kontaktować się ze wsparciem technicznym BAKS:

Marcin Sobolewski e-mail: marcin.sobolewski@baks.com.pl  tel. 669 501 308
Łukasz Winiarczyk e-mail: lukasz.winiarczyk@baks.com.pl  tel. 669 501 206

info info

Ciągłość elektryczna

Systemy tras kablowych spełniają wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż 
i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu trasy kablowej wraz 
z okablowaniem. 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i 
drabin kablowych, wysięgników, wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych 
Norma określa także metodologię badania ciągłości elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne 

jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem 

i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Uzyskany Certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany przez TÜV Rheinland Polska, oraz Certyfikat VDE odnoszący się do raportu z 
badań nr: 5018795-5430-0001/219753, potwierdzają spełnienie wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak 
i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Raporty z badań przedstawione są na stronie internetowej firmy BAKS.

Układy pomiarowe do badania ciągłości obwodu elektrycznego

Standardowe połączenie korytek Połączenie korytek klik

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe

1

2

3

4

5

5

220V

1

2

3

4

5

5

220V

1

2

3

4

5

5

220V

Połączenie korytek 
siatkowych

INFO

Ogólne warunki gwarancji

1.   BAKS , zwany dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
2.  Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją  Producenta. 
-  gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku, powłoki elementów  
  pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych z blachy nierdzewnej. 
-  gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie, wyginanie się  
  konstrukcji, łuszczenie się powłoki ochronnej, 
3.  Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
4.  Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wyrobu, na zasadach  
    określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt  wolny od wad. O sposobie usunięcia wady  
    decyduje Producent (nie odpowiada za jakość instalacji PV).
5.  Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty sprzedaży dla kategorii agresywności korozyjnej środowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, 
    że użytkownik instalacji PV będzie dokonywał przynajmniej raz do roku konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. 
6. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem   
    warunków przechowywania , eksploatacji i konserwacji produktów. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod 
    rygorem nieważności.
7.  Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją Producenta, warunkami 
    technicznymi i środowiskowymi.
8.  Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 
    powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny 
    od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
9.  Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 
10.  Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

Transport 
Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed 
przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać 
na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy 
wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Przechowywanie produktów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej      
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. 
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane 
opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami 
atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach 
(nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi).
Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów 
cynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej. W przypadku  zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak 
zwana biała korozja (biało - szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. Wyroby wykonane z 
blachy  nierdzewnej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć  po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie 
folii zabezpieczających na wyrobach z  blachy nierdzewnej lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i 
dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi  elementami.  W wyniku tej 
reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę 
przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi 
odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 
:2001 (więcej informacji na stronie 4 info).

Przechowywanie produktów wykonanych z aluminium     
Podczas magazynowania wyrobów aluminiowych spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku 
opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami).
Miejsce składowania wyrobów aluminiowych powinno być suche, o stałej temperaturze i wilgotności, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia 
powierzchni aluminium. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. W przypadku przechowywania wyrobów aluminiowych na hali 
produkcyjnej należy je również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, 
ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć.Należy unikać kontaktu wyrobów 
aluminiowych z jakimikolwiek substancjami chemicznymi typu środki czyszczące, smary, oleje, mogące wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie wyrobów aluminiowych z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. 
W wyrobach tych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą powierzchnie będą 
narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. 
Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Wyrobów z aluminium  nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania 
tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia. Wyroby aluminiowe, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie 
wypakowaći wysuszyć. Wyroby aluminiowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury 
mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie tych wyrobów bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny 
odczyn) dlatego podczas pracy przy wyrobach aluminiowych należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice muszą być czyste i suche, 
niezabrudzone olejami, smarami lub jakimikolwiek innymi środkami mogącymi wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Dostawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli sposobu składowania i montażu wyrobów aluminiowych,w magazynie dostawcy 
oraz na placu budowy, w godzinach pracy wyżej wymienionych, w celu weryfikacji przestrzegania warunków gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!
Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia!
       
Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu. 
- wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- w czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. 
- w przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować  
  osłonę zapewniającą przewiewność.  
- w przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy 
  ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem 
  czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia 
  elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości  jedno z dwóch rozwiązań:
rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii, 
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami 
  stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
• składować w pomieszczeniu suchym.
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Konstrukcje wolnostojące do montażu paneli fotowoltaicznych 
  

Profil 
BDFC100...MC

Profil 
BDFCH120...MC

Systemy konstrukcji wolnostojących:  
- System: W-V2G1 (2 panele ułożone pionowo na 1 słupie podporowym)
- System: W-V2G1-WZ (2 panele ułożone pionowo na 1 słupie podporowym, 
                                       2 konstrukcje zorientowane panelami w kierunku wschodnim i zachodnim)
- System: W-V2G2 (2 panele ułożone pionowo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H3G1 (3 panele ułożone poziomo na 1 słupie podporowym)
- System: W-V3G2 (3 panele ułożone pionowo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H4G2 (4 panele ułożone poziomo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H4G2-BI (4 panele ułożone poziomo na 2 słupach podporowych z panelami bifacial)
- System: W-H5G2 (5 paneli ułożonych poziomo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H6G2 (6 paneli ułożonych poziomo na 2 słupach podporowych)

Przykładowe elementy systemu:

Łącznik ceownika 
LKTT45H70MC

Łącznik ceownika 
LCPT11MC 

Podstawa
 WPCWE...

Łącznik ceownika 
LCPE11DMC

Ceownik wzmocniony 
CWC100H50...MC  

  

Pośredni i boczny
uchwyt panelu

PUF i BUF...

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Zalety konstrukcji wolnostojących do montażu 
paneli fotowoltaicznych 

  

- gęsta perforacja profili zapewnia szeroki zakres regulacji bez konieczności wiercenia 

- wzdłużna perforacja profili pozwala na płynną regulację kąta nachylenia konstrukcji

- możliwość montażu konstrukcji za pomocą tylko jednego rodzaju śrub SGKFM10x20

- perforacja profili zmniejsza ciężar konstrukcji, jednocześnie nie obniżając ich właściwości wytrzymałościowych. Dzięki 

  temu instalatorzy nie muszą nosić ciężkich profili i ich praca jest wydajniejsza

- gęsta perforacja pozwala na montaż paneli w dowolnym miejscu bez konieczności wiercenia

- w przypadku braku możliwości standardowego montażu klemy do profilu, istnieje możliwość zastosowania uchwytu 

  UPPMC i zaczepienia się o krawędź prafilu CMC100H50, dzięki czemu uzyskujemy stabilne mocowanie panelu do 

  konstrukcji

- poprzez zastosowanie profilu typu C, mamy możliwość bezpiecznego ułożenia w nim kabli

- górna perforacja profilu CWC100H50 pozwala zarówno na montaż klem typu klik jak i typowych klem śrubowych

- podłużna perforacja profili podporowych pozwala na szybki montaż wysięgników i koryt kablowych, w celu bezpiecznego 

  prowadzenia kabli i montaż konstrukcji pod inwertery

- możliwość wykonania nóg z różnych grubości blachy (3 i 4 mm) w zależności od jakości gruntu

- produkcja profili odbywa się na najwyższej klasy maszynach  perforujących, co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność 

  produktów. Zakończenia profili praktycznie pozbawione są ostrych krawędzi, co znacząco ogranicza możliwość 

  skaleczenia instalatora

- profile wykonane z blachy w powłoce Magnelis® gwarantujące wieloletnią odporność na korozję

- produkty wyprodukowane w Polsce!

Systemy:

W-V3G2-30° W-H6G2-30° W-V2G2-30°

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

W-H5G2-30° W-H4G2-30° W-H4G2-BI-30°

W-H3G1-30° W-V2G1-30° W-V2G1-WZ-10°
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Grunt

CT70H50/...MC
CWT70H50/...MC
CWE100H50...MC

CT70H50/...MC
CWT70H50/...MC
CWE100H50...MC

Grunt Beton

WPCWT70H50/...MC
WPCWE100H50/...MC

Grunt

Płyta 
Betonowa

WPCWT70H50/...MC
WPCWE100H50/...MC

Grunt GSW76x...

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zalecane sposoby montażu konstrukcji 
wolnostojących do podłoża

Warianty montażowe konstrukcji:

G - konstrukcja wbijana w grunt: 
- słupy podporowe wbijane w grunt za pomocą kafarów 
(D - Głębokość wbicia słupa ustalana jest indywidualnie 
od zależności jakości gruntu w miejscu  instalacji oraz 
od warunków wiatrowych i śniegowych)

K - konstrukcja kotwiona: 
- słupy podporowe kotwione do fundamentu 
betonowego
- możliwość stosowania kotew mechanicznych 
lub chemicznych

B - konstrukcja zalewana betonem:
- słupy podporowe zalewane betonem min. B20 
w wykonanych otworach w gruncie,
(wymiary otworów ustalane są indywidualnie  
w zależności od typu stosowanej konstrukcji 
oraz warunków wiatrowych i śniegowych, 
w których planowana jest instalacja),

S - konstrukcja śrubowa:
- śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa 
podporowego
- śruba wkręcana ręcznie za pomocą odpowiednich 
przedłużek lub przy użyciu ręcznych albo samojezdnych 
urządzeń do wkręcania śrub gruntowych

~
1
,0

 -
1
,4

 m

D
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Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System: W-V2G1-30° (opcjonalnie 25°)

Zestawienie elementów dla 
W-V2G1-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Szczegół A

SYMBOL 40 paneli
(~1700/1000mm)

szt.

CWE100H50/3,6MC 7

BDFCH100/2,75MC 7

CMP41H41/1,2MC 7

CMP41H41/1,7MC 7

CMP41H21/3,5MC 6

LCPE11DMC 7

LCCNMC 8

SGKFM10x20 176

CWC100H50/6,6MC 8

CWC100H50/4,4MC 8

LKTT45H70MC 12

BUF... 8

PUF 76

SAM8x...E 84

NKZM8E 84

CMP41H41/1,2MC

CMP41H41/1,7MC

BDFCH100/2,75MC

CMP41H21/3,5MC

CWE100H50/3,6MC
LCCNMC

LCPE11DMC

100

CWC100H50/...MC

3
0
°

A

1500

700

BDFCH100/...MC

SGKFM10x20

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

NKZM8E

SAM8x...E

BUF... / PUF

Grunt

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-V2G1 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2K1- słup podporowy kotwiony 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-V2B1- słup podporowy zalewany betonem 
  min. B20 ,w wykonanym otworze w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2S1 - na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

3000

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

2100
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10°8
0
0

Grunt

CMP41H41/1,7MC

LCPE11DMC
1000

CWC100H50/...MC

BDFCH120/3,2MC

CWE100H50/3MC

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System: W-V2G1-WZ-10° (wschód-zachód)

A

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-V2G1-WZ wbijana w grunt 
  (głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2K1-WZ- słup podporowy kotwiony 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-V2B1-WZ- słup podporowy zalewany betonem 
  min. B20 ,w wykonanym otworze w gruncie 
  (wielkość fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2S1-WZ- na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
W-V2G1-WZ-10°

SYMBOL 80 paneli
(~2000/1000 mm)

szt.

CWE100H50/3MC 14

BDFCH100/3,2MC 14

CMP41H41/1,2MC 14

CMP41H41/1,7MC 14

CMP41H21/3,5MC 12

LCPE11DMC 14

LCCNMC 16

SGKFM10x20 352

CWC100H50/6,6MC 16

CWC100H50/4,4MC 16

LKTT45H70MC 24

BUF... 16

PUF 152

SAM8x...E 168

NKZM8E 168

Szczegół A

BDFCH120/...MC

SGKFM10x20

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

NKZM8E

SAM8x...E

BUF... / PUF

~4000

2000

CMP41H41/3,5MC

CMP41H41/1,2MC
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Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System: W-H3G1-30° (opcjonalnie 25°)

Zestawienie elementów dla 
W-H3G1-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

SYMBOL 45 paneli
(~1700/1000 mm)

szt.

CWE100H50/3,6MC 8

BDFCH100/3,2MC 8

CMP41H41/1,2MC 8

CMP41H41/1,7MC 8

CMP41H41/3,5MC 8

LCPE11DMC 8

LCCNMC 8

CWC100H50/6,6MC 8

CWC100H50/4,4MC 12

LKTT45H70MC 16

BUF... 60

PUF 60

SAM8x...E 120

NKZM8E 120

SGKFM10x20 216

3100

BDFCH100/3,2MC

LCCNMC

CMP41H41/1,2MC

CMP41H41/1,7MC

CMP41H41/3,5MC

CWE100H50/3,6MC

A

7
0
0

LCPE11DMC

1500

30°

100

Grunt

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H3G1 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H3K1 - słup podporowy kotwiony 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H3B1- słup podporowy zalewany betonem 
  min. B20 w wykonanym otworze w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H3S1- na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
trzech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20

BDFCH100/3,2MC

2100
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Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zestawienie elementów dla 
W-H4G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H4G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H4K2 - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H4B2 - słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H4S2 - na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

2900

SYMBOL
40 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFCH120/4,4MC 6

CMP41H41/1,5MC 6

CMP41H41/3MC 2

CMP41H41/3,5MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,6MC 10

CWC100H50/4,4MC 5

LKTT45H70MC 10

SGKFM10x20 140

BUF... 40

PUF 60

SAM8x...E 100

NKZM8E 100

BDFCH120/4,4MC

CMP41H41/1,5MC

CT70H50/3MC 

CMP41H41/3,0MC

CMP41H41/3,5MC

980

LCPT11MC

CWT70H50/4,4MC
2430

30°
820

A

Grunt

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-H4G2-30°

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
czterech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H 

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20

BDFCH120/4,4MC 120

1970

2500

2020
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Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H4G2-BI - wbijana w grunt 
  (głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H4K2-BI - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H4B2-BI - słupy podporowe zalewane 
  betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie 
  (wielkość fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H4S2-BI - na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Konstrukcja do montażu dwustronnych paneli fotowoltaicznych (Bifacial)   
- wolnostojąca

System: (opcjonalnie 25°)W-H4G2-BI-30° 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli 
dwustronnych (Bifacial), które wykorzystują odbite od gruntu 
promienie słoneczne 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części 
montowanych nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja poglądowa. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H 

Dzięki zastosowania konstrukcji wsporczej tylko w miejscach ram paneli oraz dzięki obniżeniu stężeń poniżej poziomu dolnego 
rzędu paneli mamy możliwość pełnego wykorzystania efektywności modułów dwustronnych (Bifacial).

Profile  tylko  
w  miejscach  
ram  paneli
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2900

SYMBOL
50 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFCH120/5,4MC 6

CMP41H21/1MC 6

CMP41H41/3,7MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,6MC 12

CWC100H50/4,4MC 6

LKTT45H70MC 12

SGKFM10x20 154

BUF... 40

PUF 80

SAM8x...E 120

NKZM8E 120

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zestawienie elementów dla 
W-H5G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H5G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H5K2 - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H5B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H5S2- na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20 

BDFCH120/5,4MC

BDFCH120/5,4MC

CMP41H21/1MC

CT70H50/3MC 
CWT70H50/4,4MC

CMP41H41/3,7MC

800

A LCPT11MC

2650

Grunt

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-H5G2-30°

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
pięciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

120

30°

1125

1
7

5
0

2630

1
8
7
5
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2900

CMP41H41/3,7MC

2665

A

1090

30°
700

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
sześciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

Zestawienie elementów dla 
W-H6G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H6G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H6K2 - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H6B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
 konstrukcja W-H6S2 na zamówienie śruba wkręcana · 

  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20 

BDFTH120/6,4MC

BDFTH120/6,4MC

CMP41H41/2MC

CWT70H50/3MC 

CWT70H50/4,4MC

LCPT11MC

SYMBOL
60 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CWT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFTH120/6,4MC 6

CMP41H41/2MC 6

CMP41H41/3,7MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,6MC 14

CWC100H50/4,4MC 7

LKTT45H70MC 14

SGKFM10x20 178

BUF... 40

PUF 100

SAM8x...E 140

NKZM8E 140

Grunt

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-H6G2-30°

120

1
9

1
0

3355

1
7

3
5
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CMP41H41/...MC

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
W-V2G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-V2G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2K2 - słupy podporowe kotwione do 
  fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-V2B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
 konstrukcja W-V2S2 na zamówienie śruba wkręcana w grunt · 

  do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...E

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20 

BDFCH100/2,75MC

BDFCH100/2,75MC

CMP41H21/1MC

CT70H50/3MC 

CT70H50/4MC

LCPT11MC

Grunt

3000

SYMBOL
46 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CT70H50/3MC 8

CT70H50/4MC 8

BDFCH100/2,75MC 8

CMP41H21/1MC 8

CMP41H41/3,5MC 4

LCPT11MC 8

CWC100H50/6,6MC 4

CWC100H50/4,4MC 4

CWC100H50/3,3MC 16

LKTT45H70MC 20

SGKFM10x20 216

BUF... 8

PUF 88

SAM8x...E 96

NKZM8E 96

A

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-V2G2-30°

30°

1
0
0
0

1
9
0
0

820

100

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

1734

2
0
0
0

2
1
0
0
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3150

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
trzech rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
W-V3G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja  wbijana w grunt (głębokość kotwienia W-V3G2 -
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V3K2 - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
 · konstrukcja W-V3B2- słupy podporowe zalewane betonem 

  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
 konstrukcja W-V3S2- na zamówienie śruba wkręcana w grunt · 

  do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...E

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20

BDFCH120/...MC

BDFCH120/4,4MC

CMP41H41/1MC

CWT70H50/3MC LCPT11MC

Grunt

SYMBOL
60 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CWT70H50/3MC 7

CWT70H50/4,4MC 7

BDFCH120/4,4MC 7

CMP41H41/1MC 7

CMP41H41/3,7MC 2

LCPT11MC 7

CWC100H50/6,6MC 12

CWC100H50/4,4MC 12

LKTT45H70MC 18

SGKFM10x20 203

BUF... 12

PUF 114

SAM8x...E 126

NKZM8E 126

CWT70H50/4,4MC

2
2
5
0

7
0
0

CMP41H41/3,7MC

A

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-V3G2-30°
1
0
8
0

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

1
9
2
0

2
1
5
0

2500

30°
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Instalacja elektryczna  poprowadzona  w korytku pełnym KB...

Instalacja elektryczna poprowadzona w korytku perforowanym KG...

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

Konstrukcje wolnostojące BAKS przystosowane są do montażu wysięgników i koryt kablowych BAKS. 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. 

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym 

Profil aluminiowy
PAL40H40

Szyna montażowa
aluminiowa
SMA40/033

Systemy konstrukcji na dach skośny przystosowane są do różnych rodzajów pokryć:  
- blachodachówka lub blacha falista, System: DS-V1N, DS-H1N
- blacha na rąbek, System: DS-V2N, DS-H2N 
- dachówka bitumiczna, System: DS-V3N, DS-H3N 
- dachówka ceramiczna, System: DS-V4N, DS-H4N
- dachówka karpiówka, System: DS-V5N, DS-H5N
- blacha trapezowa, System: DS-V6aN, DS-H6aN, DS-V6bN, DS-H6bN, DS-V6cN, DS-H6cN

Przykładowe elementy systemu:

Pośredni i boczny
uchwyt panelu

PUF i BUF...

Uchwyt dachowy
DUF60E 

Uchwyt dachowy
regulowany

DUR40E
Uchwyt dachowy

DUF75E 

Uchwyt do blachy 
z rąbkiem stojącym

UBZRE...

Szyna montażowa
aluminiowa

SM400
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Zalety konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym

  

- płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż 

  konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności

- specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocna połączenie z konstrukcją 

  lub poszyciem dachu

- wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce 

  ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd 

- elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają 

  dodatkowego kompletowania

- produkty wyprodukowane w Polsce

Systemy:

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

DS-V1N DS-V2N DS-V3N

DS-V5N DS-V6aN DS-V6bN

DS-V4N
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą 

System: DS-V1N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H1N) i (DS-V1N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż śrub dwugwintowych do krokwi dachowych. 
Zalecany rozstaw pomiędzy śrubami 0,8 - 1 m.  

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

Zalety:
·  duży zakres regulacji wysokości profili aluminiowych 
  względem dachu dzięki długiej gwintowanej części śruby
·  dodatkowa regulacja położenia profili aluminiowych dzięki 
  podłużnemu otworowi w adapterze AD…E
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
·  śruby dwugwintowe wyposażone w gumę zapewniającą 
  podstawowe uszczelnienie otworu w blachodachówce

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H1N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V1N)
szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

SWDM10x250E 18 12

AD11E 18 12

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

           BUF... / PUF

AD11E

SWDM10x250E

A

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40

SSZ10x20E
+ NKZM10E
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą na rąbek

System: DS-V2N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H2N) i (DS-V2N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą na rąbek.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Uchwyty należy montować do pierwszych trzech rąbków licząc
od krawędzi każdego rzędu paneli, a następnie co drugi rąbek. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 
 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H2N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V2N)
szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

UBZR... 16 12

SSZ10x20E 16 12

NKZM10E 16 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

SSZ10x20E
+ NKZM10E

           BUF... / PUF

UBZR...

A

Zalety:
·  montaż konstrukcji do rąbka bez ingerencji w strukturę 
  pokrycia dachowego 
·  szybki montaż uchwytów bez konieczności lokalizacji krokwi 
  dachowych
·  różne wersje uchwytów do blachy zapewniające stabilny 
  montaż przy większości systemów blach łączonych na rąbek
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem 

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym gontem bitumicznym

System: DS-V3N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H3N) i (DS-V3N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym gontem bitumicznym 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 
 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H3N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V3N)

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 0

LPAN40 8 4

DUF60E 18 12

DDW6x60E 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

           BUF... / PUF

A

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

+ NKZM10E
SSZ10x20E

DUF60E

DDW6x60E

Zalety:
·  kształt uchwytów montażowych zapewniający wysoką 
  stabilność konstrukcji
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odpornośc antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną

System: DS-V4N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H4N) i (DS-V4N) 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

DS-H4N

4 panele
(~1700/1000 mm) 

DS-V4N

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

DUR40E 18 12

DDW8x100 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym dachówką ceramiczą 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

Szczegół A

DDW8x100

SGKM10x20E
(w kpl. z DUR40E)

NKWSM8A

PAL40H40...

SAM8x...E

SSZ10x20E
+ NKZM10E

BUF... / PUF

DUR40E

A

Zalety:
·  duży zakres regulacji uchwytów dzięki podłużnym otworom 
  w każdym z 3 elementów uchwytu
·  gęste otworowanie w części bezpośrednio przylegającej 
  do więźby dachowej zapewnia możliwość regulacji uchwytu 
  i prawidłowe ustawienie względem dachówek tak aby hak 
  znajdował się na środku dachówki montowanej poniżej 
·  wydłużone środkowe ramię uchwytów pozwala na montaż 
  haków do większości dachówek ceramicznych i betonowych 
  dostępnych na rynku
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką

System: DS-V5N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H5N) i (DS-V5N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym dachówką karpiówką

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m.

Układ modułów:
·  · poziomy/horyzontalny-H                  pionowy/wertykalny-V 
 

BUF... / PUF

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H5N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V5N)

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

DUF75E 18 12

DDW8x100 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

DUF75E

NKZM10E

SSZ10x20E

PAL40H40/...

LPAN40

SAM8x...E

NKWSM8A

Szczegół A

A

DDW8x100

DUF75E

Zalety:
·  wydłużone  ramię uchwytów pozwala na montaż haków do 
  większości dachówek ceramicznych i betonowych dostępnych 
  na rynku
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna wysoka

System: DS-V6aN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                  ·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
(DS-H6aN) i (DS-V6aN) 

* - dla blachy o gr. poniżej 0,7 mm zaleca się stosować nity 
  aluminiowe NITZP5,2x17,5A
**- dostępna jest również szyna o wys. 40 mm SMA40/033 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H6aN)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V6aN)

szt. szt.

SMA70/033** 10 10

SMDP6,0x25E* 40 40

BUFK... 4 4

PUFK 6 6

A

Szczegół A

SMA70/033

BUFK.../ PUFK

SMDP6,0x25E

Zalety:
·  szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących 
  bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności 
  lokalizacji krokwi
·  bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów 
  składowych
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Blacha trapezowa

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna niska

System: DS-V6bN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H6bN) i (DS-V6bN) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Zalety:
·  szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących 
  bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności 
  lokalizacji krokwi
·  bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów 
  składowych
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

* - dla blachy o gr. poniżej 0,7 mm zaleca się stosować nity 
  aluminiowe NITZP5,2x17,5A
- szyny SM400 nie są wyposażone w gumę EPDM...
  do montażu proponowana guma EPDMW2x40, 

SMDP6,0x25E

SM400

BUFK.../PUFK

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm)

(DS-H6bN)

4 panele
(~1700/1000 mm)

(DS-V6bN)

szt. szt.

SM400 10 10

BUFK... 4 4

PUFK 6 6

SMDP6,0x25E* 40 40

* ALTERNATYWNIE

NITZP5,2x17,5A 40 40

Szczegół A

A

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

blacha trapezowa

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich, elewacjach i balustradach

Kątownik 
aluminiowy

KT...A
Uchwyt panelu dolny

UPDCNMC

Systemy konstrukcji na dachy płaskie, elewacje i balustrady:  
- dach płaski, System:  DP-DNHBE, DP-DNHKE
- dach płaski, System:  DP-DNHBE-WZ, DP-DNHKE-WZ
- dach płaski, System:  DP-DTVKN, DP-DTVBN
- dach płaski, System:  DP-DTAVKN, DP-DTAVBN
- elewacja, System:  E-VKRN, E-VKTN, E-HKRN
- balustrada, System:  B-VPN, B-HPN

Przykładowe elementy systemu:

Pośredni i boczny
uchwyt panelu

PUF i BUF...

Podstawa balastowa
PDOP300MC

Osłona wiatrowa
OWP...NMC

Guma wibroizolacyjna 
podkładowa

SBR...

Uchwyt panelu górny
UPGC...NMC

Ceownik montażowy
CMP41H41...MC

  

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zalety systemów na 
dachy płaskie, elewacje i balustrady

- konstrukcje dostępne ze stali w powłoce Magnelis® oraz aluminium

- uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia 

  dachowego lub zastosować jako konstrukcje balastowe

- płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż 

  konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności

- perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim 

  zamontowaniu paneli fotowoltaicznych

- specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do 

  konstrukcji, a po zastosowaniu dodatkowych blach dociskowych nawet silny wiatr nie 

  powoduje rezonansu

- wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich 

  montaż nie wymaga wiercenia. 

- konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych  

  w powłoce Magnelis® oraz do profili aluminiowych

- produkty wyprodukowane w Polsce!

Systemy:

DP-DNHBE
DP-DNHBE-WZ 

(wschód-zachód) DP-DTVKN-30° DP-DTAVKN-30°

B-VPNE-VKRN E-VKTN
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kąt pochylenia 
paneli

uchwyt dolny uchwyt górny

10° UPDCNMC UPGC10NMC

15° UPDCNMC UPGC15NMC

20° UPDCNMC UPGC20NMC

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

15°

SGKFM8x20

SGKFM10x20

Bloczek betonowy*

CMP41H41/...MC

OWP...15NMC

SBR250x350

UPGC15NMC

NKZM8E

UPDCNMC

SAM8x...E

BUF... / PUF

SAM8x...E

BUF... / PUF

PDOP300MC

PDOW15NMC

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

System: DP-DNHBE

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DP-DNHBE) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli 
w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20° .na dachu płaskim
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).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych i podstaw balastowych)

SYMBOL
4 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CMP41H41/1,2MC 5

UPDCNMC 5

UPGC15NMC 5

SRM10x30F 10

PDOP300MC 10

SGKFM10x20 20

SBR250x350 10

SGKFM8x20 10

OWP...15NMC 4

PDOW15NMC 5

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NKZM8E 10

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

1200

*Do obciążenia konstrukcji należy użyć 75 kg balastu na panel dla paneli zlokalizowanych na skraju 
 dachu., dla pozostałych paneli 50 kg na panel (podane obciążenia dotyczą instalacji w 1 i 3 strefie 
 wiatrowej do 300 m n.p.m.)

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zalety:
• szybki montaż i niska cena,
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje
  bardzo wysoką odporność na korozję
• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego
  przy pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli fotowoltaicznych dające
  możliwość regulacji podczas montażu uchwytów paneli
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
  10°, 15° i 20°
• możliwość montażu paneli o długości ~ 2 m

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SRM10x30F
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kąt pochylenia 
paneli

uchwyt dolny uchwyt górny

10° UPDCNMC UPGC10NMC

15° UPDCNMC UPGC15NMC

20° UPDCNMC UPGC20NMC

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

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

System: DP-DNHBE-WZ (wschód-zachód)

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DP-DNHBE-WZ) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli 
w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20° na dachu płaskim.
System DP-DNHBE (W-Z) 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). 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych i podstaw balastowych)

Zalety:
• szybki montaż i niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje
  bardzo wysoką odporność na korozję
• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego
  przy pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli fotowoltaicznych dające
  możliwość regulacji podczas montażu uchwytów paneli
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
  10°, 15° i 20°
• możliwość montażu paneli o długości ~ 2 m

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SYMBOL

4 paneli
(~1700/1000 mm)

szt.

CMP41H41/2,2MC 3

UPDCNMC 6

UPGC15NMC 6

SRM10x30F 12

PDOP300MC 6

SGKFM10x20 12

SBR250x350 6

SBR50x500 3

SGKFM8x20 6

BUFK... 8

PUFK 4

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

SBR250x350

UPDCNMC

CMP41H41/2,2MC

BUFK.../PUFK

BUFK.../PUFK

SGKFM8x20

SRM10x30F

SGKFM10x20

Bloczek betonowy*

PDOP300MC

UPGC15NMC

2200

15°

SBR50x500

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

System: DP-DTVKN-30°

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DP-DTVKN ) -30°

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25°, 30° lub 35°
na dachu płaskim. Konstrukcja kotwiona.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych 
   i podstaw balastowych)

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• duża stabilność konstrukcji
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje bardzo
  wysoką odporność na korozję
• możliwość montażu paneli na profilach aluminiowych
  i stalowych w powłoce Magnelis®
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°
• możliwość montażu paneli o długości ~ 2 m

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SYMBOL
4 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CMP41H41/2,2MC 4

LC41H41MC 2

CC50H35/1MC 3

CC50H35/1,7MC 4

CC55H50/2MC 3

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NRM8F 10

SGKFM10x20 34

SBR50x500 12

BUF... / PUF

SAM8...E

NRM8F

CMP41H41/...MC

CC50H35/1,7MC

SGKFM10x20

CC50H35/1,7MC

CC55H50/2MC

SGKFM10x20

SBR50x500

CC50H35/1MC

CC50H35/1,7MC

A

Szczegół A

2000

30°

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

*Do obciążenia konstrukcji należy użyć minimum 195 kg balastu na panel (w zależności od strefy wiatrowej)
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

System: DP-DTAVKN-30°

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25°, 30° lub 35°
na dachu płaskim. Konstrukcja kotwiona.  

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych 
   i podstaw balastowych)

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• duża stabilność konstrukcji
• wykonanie z aluminium gwarantuje wysoką odporność
   na korozję, zmniejsza wagę konstrukcji wsporczej
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°
• konstrukcje lekkie, dedykowane do dachów o niskiej 
  nośności
• możliwość montażu paneli o długości ~ 2 m

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
(DP-DTAVKN- ) 30°

SYMBOL 4 paneli
(~1700/1000 mm)

szt.

PAL40H40/2,1 4

PLPAN40 4

KT1000A 5

KT1700A 5

KT2000A 5

KTST1700A 1

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NKWSM8A 10

SSZ10x20E 17

NKZM10E 17

SBR50x500 12

BUF... / PUF

SAM8...E +
NKWSM8A

PAL40H40...

SSZ10x20E +
NKZM10E

KT1700A

KT1700A

KT2000A

SSZ10x20E
+ NKZM10E

SBR50x500

KTST1700A

KT1000A

A

Szczegół A

2000

30°

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

*Do obciążenia konstrukcji należy użyć minimum 195 kg balastu na panel (w zależności od strefy wiatrowej)
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na ścianie

System: E-VKRN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
System wsporczy umożliwiający szybki montaż paneli PV 
do elewacji budynków.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona za pomocą kotew do betonu
• kotwiona za pomocą kotew chemicznych do betonu
• kotwiona na przestrzał za pomocą prętów gwintowanych
  (płyta warstwowa)

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje bardzo
  wysoką odporność na korozję

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Układ modułów:
·    · poziomy/horyzontalny-H                         pionowy/wertykalny-V 

A

BUF... / PUF

SAM8x...E +
NRM8F

CMP41H41/...MC

Kotwa dedykowana
do materiału podłoża

Szczegół A

Zestawienie elementów dla 
(E-HKRN) i (E-VKRN) 

SYMBOL

4 paneli
(~1700/1000 mm)

(E-HKRN)

4 paneli
(~1700/1000 mm)

(E-VKRN)

szt. szt.

CMP41H41/3,0MC 2 -

CMP41H41/2,2MC 4 4

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NRM8F 10 10

*Kotwa dobierana 
do materiału podłoża 8 * 8 *

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

* ilość uzależniona od materiału podłoża
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na ścianie

System: E-VKTN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
System wsporczy umożliwiający szybki montaż paneli PV 
do elewacji budynków.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona za pomocą kotew do betonu
• kotwiona za pomocą kotew chemicznych do betonu
• kotwiona na przestrzał za pomocą prętów gwintowanych
  (płyta warstwowa)

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• regulowany kąt odchylenia
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje bardzo
  wysoką odporność na korozję

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Układ modułów:
pionowy/wertykalny-V ·  

Zestawienie elementów dla 
(E-VKTN) 

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

SYMBOL
4 paneli

(~1700/1000 mm)

(E-VKTN)

szt.

CMP41H41/2,2MC 4

LC41H41MC 2

CC50H35/...MC 3

CC50H35/...MC 3

CC55H50/...MC 3

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NRM8F 10

SGKFM10x20 32

*Kotwa dobierana 
do materiału podłoża

8

Szczegół A

α°*

Kotwa dedykowana
do materiału podłoża

*Kąt odchylenia regulowany w zależności od warunków naświetlenia.
Zmiana kąta odchylenia wiąże się ze zmianą długości profili.
  

β°*
γ°*

* ilość uzależniona od materiału podłoża

α°*
β°*

γ°*

A

BUF... / PUF

SAM8x...E +
NRM8F

CMP41H41/2,2MC

CC50H35/...MC

CC55H50/...MC
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na balustradzie

System: B-VPN 

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
System wsporczy umożliwiający prosty montaż paneli PV 
do balustrad.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® lub cynkowana 
metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• przykręcane za pomocą cybantów do balustrad o przekroju 
  okrągłym lub kwadratowym,  

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje bardzo
  wysoką odporność na korozję

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Układ modułów:
·    · poziomy/horyzontalny-H                         pionowy/wertykalny-V 

A

SAM8...E +
NRM8F

BUF... / PUF

NSM8E

PW8E

Szczegół A

Zestawienie elementów dla 
(B-HPN) i (B-VPN) 

SYMBOL

4 paneli
(~1700/1000 mm)

(B-HPN)

4 paneli
(~1700/1000 mm)

(B-VPN)

szt. szt.

CMP41H41/3,0MC 2 -

CMP41H41/2,2MC 4 4

LC41H41MC 4 2

SGKFM10x20 16 8

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NRM8F 10 10

CY... 10 10

PW8E 20 20

NSM8E 20 20

CMP41H41/...MC

CY...

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Owal Kwadrat
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Strefy montażu paneli PV

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

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

Montaż zacisków w strefie czerwonej niedopuszczalny

* - Sprawdzić w karcie katalogowej panelu PV , czy producent dopuszcza możliwość montażu na krótszym boku panelu PV

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

info info

1, 2, 3, 4...
liczba rzędów 

paneli

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
10 -20°

T
trójkątna 

konstrukcja
stalowa 
25-35°

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  
     blaszany
3 - dachówka 
     bitumiczna
4 - dachówka 
     ceramiczna
5 - dachówka 
     karpiówka
6 - blacha  trapezowa:
  -  a szyna wysoka
  -  b szyna niska
  c uchwyt regulowany - 

E
wer.

ekonom.

N
wer. 

standard

W-H4G2konstrukcja wolnostojąca

horyzontalne ułożenie paneli słupy podporowe kotwione w gruncie

konstrukcja dwupodporowa

S
śruby

wkręcane 
w

grunt  

E
wer. 

ekonomiczna

TA
trójkątna 

konstrukcja
aluminiowa 

25-35°

cztery panele w rzędzie

H
horyzontalne

(poziome) 
ułożenie
paneli

K
konstrukcja 
kotwiona

E
elewacyjne

V
wertykalne
(pionowe) 
ułożenie
paneli

H
horyzontalne

(poziome) 
ułożenie
paneli

B
balustradowe

V
wertykalne
(pionowe) 
ułożenie
paneli

R
wer. 

równoległa

N
wer. 

standard

P
konstrukcja 
przykręcana

D
duża nośność dachu
np. strop żelbetowy,

stropodach

K
słupy 

podporowe
kotwione

do 
fundamentu 
betonowego 

Kolorem zaznaczona jest ścieżka przykładowego wyboru konstrukcji

info info

B
konstrukcja 
balastowa

K
konstrukcja
kotwiona

N
wer. 

standard

np.: W-H4G2 np.: DP-DNHBE

np.: E-HKRN

np.: B-VPN

T
wer. 

trójkątna

N
wer. 

standard

np.: DS-H4N

Ciągłość elektryczna

Systemy tras kablowych spełniają wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż 
i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu trasy kablowej wraz 
z okablowaniem. 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i 
drabin kablowych, wysięgników, wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych 
Norma określa także metodologię badania ciągłości elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne 

jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem 

i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Uzyskany Certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany przez TÜV Rheinland Polska, oraz Certyfikat VDE odnoszący się do raportu z 
badań nr: 5018795-5430-0001/219753, potwierdzają spełnienie wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak 
i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Raporty z badań przedstawione są na stronie internetowej firmy BAKS.

Układy pomiarowe do badania ciągłości obwodu elektrycznego

Standardowe połączenie korytek Połączenie korytek klik

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe

1

2

3

4

5

5

220V

1

2

3

4

5

5

220V

1

2

3

4

5

5

220V

Połączenie korytek 
siatkowych

INFO

Ogólne warunki gwarancji

1.   BAKS , zwany dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
2.  Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją  Producenta. 
-  gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku, powłoki elementów  
  pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych z blachy nierdzewnej. 
-  gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie, wyginanie się  
  konstrukcji, łuszczenie się powłoki ochronnej, 
3.  Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
4.  Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wyrobu, na zasadach  
    określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt  wolny od wad. O sposobie usunięcia wady  
    decyduje Producent (nie odpowiada za jakość instalacji PV).
5.  Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty sprzedaży dla kategorii agresywności korozyjnej środowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, 
    że użytkownik instalacji PV będzie dokonywał przynajmniej raz do roku konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. 
6. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem   
    warunków przechowywania , eksploatacji i konserwacji produktów. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod 
    rygorem nieważności.
7.  Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją Producenta, warunkami 
    technicznymi i środowiskowymi.
8.  Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 
    powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny 
    od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
9.  Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 
10.  Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

Transport 
Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed 
przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać 
na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy 
wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Przechowywanie produktów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej      
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. 
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane 
opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami 
atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach 
(nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi).
Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów 
cynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej. W przypadku  zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak 
zwana biała korozja (biało - szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. Wyroby wykonane z 
blachy  nierdzewnej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć  po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie 
folii zabezpieczających na wyrobach z  blachy nierdzewnej lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i 
dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi  elementami.  W wyniku tej 
reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę 
przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi 
odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 
:2001 (więcej informacji na stronie 4 info).

Przechowywanie produktów wykonanych z aluminium     
Podczas magazynowania wyrobów aluminiowych spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku 
opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami).
Miejsce składowania wyrobów aluminiowych powinno być suche, o stałej temperaturze i wilgotności, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia 
powierzchni aluminium. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. W przypadku przechowywania wyrobów aluminiowych na hali 
produkcyjnej należy je również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, 
ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć.Należy unikać kontaktu wyrobów 
aluminiowych z jakimikolwiek substancjami chemicznymi typu środki czyszczące, smary, oleje, mogące wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie wyrobów aluminiowych z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. 
W wyrobach tych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą powierzchnie będą 
narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. 
Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Wyrobów z aluminium  nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania 
tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia. Wyroby aluminiowe, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie 
wypakowaći wysuszyć. Wyroby aluminiowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury 
mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie tych wyrobów bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny 
odczyn) dlatego podczas pracy przy wyrobach aluminiowych należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice muszą być czyste i suche, 
niezabrudzone olejami, smarami lub jakimikolwiek innymi środkami mogącymi wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Dostawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli sposobu składowania i montażu wyrobów aluminiowych,w magazynie dostawcy 
oraz na placu budowy, w godzinach pracy wyżej wymienionych, w celu weryfikacji przestrzegania warunków gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!
Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia!
       
Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu. 
- wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- w czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. 
- w przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować  
  osłonę zapewniającą przewiewność.  
- w przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy 
  ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem 
  czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia 
  elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości  jedno z dwóch rozwiązań:
rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii, 
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami 
  stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
• składować w pomieszczeniu suchym.
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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 (rys.3)

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.

info info

Kalkulator balastu

Zaawansowany kalkulator do wyliczeń niezbędnego obciążenia balastowego do konstrukcji dedykowanych na dachy płaskie. Dzięki temu 
narzędziu jesteśmy w stanie szybko dobrać masę lub wielkość balastu niezbędnego do dociążenia konstrukcji w zależności od typu 
i wielkości paneli PV, wielkości i układu dachu oraz usytuowania konstrukcji na samym dachu.

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie doboru balastu należy kontaktować się ze wsparciem technicznym BAKS:

Marcin Sobolewski e-mail: marcin.sobolewski@baks.com.pl  tel. 669 501 308
Łukasz Winiarczyk e-mail: lukasz.winiarczyk@baks.com.pl  tel. 669 501 206

info info

Ciągłość elektryczna

Systemy tras kablowych spełniają wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż 
i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu trasy kablowej wraz 
z okablowaniem. 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i 
drabin kablowych, wysięgników, wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych 
Norma określa także metodologię badania ciągłości elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne 

jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem 

i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Uzyskany Certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany przez TÜV Rheinland Polska, oraz Certyfikat VDE odnoszący się do raportu z 
badań nr: 5018795-5430-0001/219753, potwierdzają spełnienie wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak 
i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Raporty z badań przedstawione są na stronie internetowej firmy BAKS.

Układy pomiarowe do badania ciągłości obwodu elektrycznego

Standardowe połączenie korytek Połączenie korytek klik

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe

1

2

3

4

5

5

220V

1

2

3

4

5

5

220V

1

2

3

4

5

5

220V

Połączenie korytek 
siatkowych

INFO

Ogólne warunki gwarancji

1.   BAKS , zwany dalej Producentem udziela Nabywcy gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
2.  Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze specyfikacją  Producenta. 
-  gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odporność korozyjną powłoki cynku, powłoki elementów  
  pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i elementów wykonanych z blachy nierdzewnej. 
-  gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie, wyginanie się  
  konstrukcji, łuszczenie się powłoki ochronnej, 
3.  Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Producenta.
4.  Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i wyrobu, na zasadach  
    określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na produkt  wolny od wad. O sposobie usunięcia wady  
    decyduje Producent (nie odpowiada za jakość instalacji PV).
5.  Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty sprzedaży dla kategorii agresywności korozyjnej środowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, 
    że użytkownik instalacji PV będzie dokonywał przynajmniej raz do roku konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. 
6. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym uzgodnieniu z Producentem   
    warunków przechowywania , eksploatacji i konserwacji produktów. Przedłużenie okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod 
    rygorem nieważności.
7.  Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją Producenta, warunkami 
    technicznymi i środowiskowymi.
8.  Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 
    powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny 
    od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
9.  Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 
10.  Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków:

Transport 
Transport produktów powinien odbywać się  suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed 
przesuwaniem się,  uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać 
na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy 
wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

Przechowywanie produktów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej      
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. 
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i  zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane 
opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami 
atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach 
(nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie lub ziemi).
Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów 
cynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy nierdzewnej. W przypadku  zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak 
zwana biała korozja (biało - szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. Wyroby wykonane z 
blachy  nierdzewnej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć  po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie 
folii zabezpieczających na wyrobach z  blachy nierdzewnej lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i 
dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi  elementami.  W wyniku tej 
reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę 
przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi  alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi 
odbywać się w środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944 
:2001 (więcej informacji na stronie 4 info).

Przechowywanie produktów wykonanych z aluminium     
Podczas magazynowania wyrobów aluminiowych spakowanych w opakowania kartonowe, należy otworzyć powierzchnie czołowe, a w przypadku 
opakowań foliowych – rozciąć folię i przechowywać w stanie swobodnym (profile tylko separowane przed ewentualnymi uszkodzeniami).
Miejsce składowania wyrobów aluminiowych powinno być suche, o stałej temperaturze i wilgotności, bez możliwości zakurzenia lub zapylenia 
powierzchni aluminium. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. W przypadku przechowywania wyrobów aluminiowych na hali 
produkcyjnej należy je również chronić przed rozpryskami towarzyszącymi szlifowaniu i spawaniu, pracom remontowym lub budowlanym, 
ponieważ w kontakcie z innymi substancjami mogą pozostawić drobne odbarwienia, które trudno usunąć.Należy unikać kontaktu wyrobów 
aluminiowych z jakimikolwiek substancjami chemicznymi typu środki czyszczące, smary, oleje, mogące wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie wyrobów aluminiowych z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. 
W wyrobach tych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą powierzchnie będą 
narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. 
Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Wyrobów z aluminium  nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania 
tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia. Wyroby aluminiowe, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie 
wypakowaći wysuszyć. Wyroby aluminiowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury 
mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie tych wyrobów bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny 
odczyn) dlatego podczas pracy przy wyrobach aluminiowych należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice muszą być czyste i suche, 
niezabrudzone olejami, smarami lub jakimikolwiek innymi środkami mogącymi wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Dostawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli sposobu składowania i montażu wyrobów aluminiowych,w magazynie dostawcy 
oraz na placu budowy, w godzinach pracy wyżej wymienionych, w celu weryfikacji przestrzegania warunków gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!
Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia!
       
Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu. 
- wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- w czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. 
- w przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować  
  osłonę zapewniającą przewiewność.  
- w przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy 
  ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem 
  czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia 
  elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości  jedno z dwóch rozwiązań:
rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii, 
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami 
  stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
• składować w pomieszczeniu suchym.
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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 (rys.3)

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.

info info

Kalkulator balastu

Zaawansowany kalkulator do wyliczeń niezbędnego obciążenia balastowego do konstrukcji dedykowanych na dachy płaskie. Dzięki temu 
narzędziu jesteśmy w stanie szybko dobrać masę lub wielkość balastu niezbędnego do dociążenia konstrukcji w zależności od typu 
i wielkości paneli PV, wielkości i układu dachu oraz usytuowania konstrukcji na samym dachu.

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie doboru balastu należy kontaktować się ze wsparciem technicznym BAKS:

Marcin Sobolewski e-mail: marcin.sobolewski@baks.com.pl  tel. 669 501 308
Łukasz Winiarczyk e-mail: lukasz.winiarczyk@baks.com.pl  tel. 669 501 206

info info

Ciągłość elektryczna

Systemy tras kablowych spełniają wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż 
i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu trasy kablowej wraz 
z okablowaniem. 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i 
drabin kablowych, wysięgników, wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych 
Norma określa także metodologię badania ciągłości elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne 

jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem 

i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Uzyskany Certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany przez TÜV Rheinland Polska, oraz Certyfikat VDE odnoszący się do raportu z 
badań nr: 5018795-5430-0001/219753, potwierdzają spełnienie wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak 
i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Raporty z badań przedstawione są na stronie internetowej firmy BAKS.

Układy pomiarowe do badania ciągłości obwodu elektrycznego

Standardowe połączenie korytek Połączenie korytek klik

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe
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Zmiany korozyjne mogą wystąpić w kontakcie wyrobów aluminiowych z wilgocią lub substancjami o odczynach kwaśnych lub zasadowych. 
W wyrobach tych może dojść do korozji szczelinowej, jeśli podczas przechowywania i transportu stykające się ze sobą powierzchnie będą 
narażone na działanie deszczu lub kondensację wilgoci. Grozi to powstaniem przebarwień powierzchni oraz trudnych do usunięcia skaz. 
Nie ma to natomiast wpływu na wytrzymałość. Wyrobów z aluminium  nie należy przechowywać na wolnym powietrzu. Pod wpływem działania 
tlenu lub wilgoci może dojść do ich odbarwienia. Wyroby aluminiowe, które zostały narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie 
wypakowaći wysuszyć. Wyroby aluminiowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do wahań temperatury 
mogących sprzyjać zjawisku kondensacji. Dotykanie tych wyrobów bez rękawic może prowadzić do korozji wywołanej działaniem potu (kwaśny 
odczyn) dlatego podczas pracy przy wyrobach aluminiowych należy zawsze używać rękawic ochronnych. Rękawice muszą być czyste i suche, 
niezabrudzone olejami, smarami lub jakimikolwiek innymi środkami mogącymi wejść w reakcję chemiczną z aluminium.
Dostawca zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli sposobu składowania i montażu wyrobów aluminiowych,w magazynie dostawcy 
oraz na placu budowy, w godzinach pracy wyżej wymienionych, w celu weryfikacji przestrzegania warunków gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!
Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia!
       
Zabezpieczenie i konserwacja  elementów pokrytych cynkiem
Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok cynkowych jest nieumiejętne obchodzenie się z wyrobem podczas składowania i montażu. 
- wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- w czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. 
- w przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować  
  osłonę zapewniającą przewiewność.  
- w przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje redukcji warstwy 
  ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów. Jednak z upływem 
  czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia 
  elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy postępować wybierając w zależności od możliwości  jedno z dwóch rozwiązań:
rozwiązanie 1
• bezzwłocznie wypakować z folii, 
• ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy (przekładając warstwy wąskimi profilami 
  stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
• jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
• wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
• składować w pomieszczeniu suchym.
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Konstrukcje wolnostojące do montażu paneli fotowoltaicznych 
  

Profil 
BDFC100...MC

Profil 
BDFCH120...MC

Systemy konstrukcji wolnostojących:  
- System: W-V2G1 (2 panele ułożone pionowo na 1 słupie podporowym)
- System: W-V2G1-WZ (2 panele ułożone pionowo na 1 słupie podporowym, 
                                       2 konstrukcje zorientowane panelami w kierunku wschodnim i zachodnim)
- System: W-V2G2 (2 panele ułożone pionowo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H3G1 (3 panele ułożone poziomo na 1 słupie podporowym)
- System: W-V3G2 (3 panele ułożone pionowo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H4G2 (4 panele ułożone poziomo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H4G2-BI (4 panele ułożone poziomo na 2 słupach podporowych z panelami bifacial)
- System: W-H5G2 (5 paneli ułożonych poziomo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H6G2 (6 paneli ułożonych poziomo na 2 słupach podporowych)

Przykładowe elementy systemu:

Łącznik ceownika 
LKTT45H70MC

Łącznik ceownika 
LCPT11MC 

Podstawa
 WPCWE...

Łącznik ceownika 
LCPE11DMC

Ceownik wzmocniony 
CWC100H50...MC  

  

Pośredni i boczny
uchwyt panelu

PUF i BUF...

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Zalety konstrukcji wolnostojących do montażu 
paneli fotowoltaicznych 

  

- gęsta perforacja profili zapewnia szeroki zakres regulacji bez konieczności wiercenia 

- wzdłużna perforacja profili pozwala na płynną regulację kąta nachylenia konstrukcji

- możliwość montażu konstrukcji za pomocą tylko jednego rodzaju śrub SGKFM10x20

- perforacja profili zmniejsza ciężar konstrukcji, jednocześnie nie obniżając ich właściwości wytrzymałościowych. Dzięki 

  temu instalatorzy nie muszą nosić ciężkich profili i ich praca jest wydajniejsza

- gęsta perforacja pozwala na montaż paneli w dowolnym miejscu bez konieczności wiercenia

- w przypadku braku możliwości standardowego montażu klemy do profilu, istnieje możliwość zastosowania uchwytu 

  UPPMC i zaczepienia się o krawędź prafilu CMC100H50, dzięki czemu uzyskujemy stabilne mocowanie panelu do 

  konstrukcji

- poprzez zastosowanie profilu typu C, mamy możliwość bezpiecznego ułożenia w nim kabli

- górna perforacja profilu CWC100H50 pozwala zarówno na montaż klem typu klik jak i typowych klem śrubowych

- podłużna perforacja profili podporowych pozwala na szybki montaż wysięgników i koryt kablowych, w celu bezpiecznego 

  prowadzenia kabli i montaż konstrukcji pod inwertery

- możliwość wykonania nóg z różnych grubości blachy (3 i 4 mm) w zależności od jakości gruntu

- produkcja profili odbywa się na najwyższej klasy maszynach  perforujących, co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność 

  produktów. Zakończenia profili praktycznie pozbawione są ostrych krawędzi, co znacząco ogranicza możliwość 

  skaleczenia instalatora

- profile wykonane z blachy w powłoce Magnelis® gwarantujące wieloletnią odporność na korozję

- produkty wyprodukowane w Polsce!

Systemy:

W-V3G2-30° W-H6G2-30° W-V2G2-30°

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

W-H5G2-30° W-H4G2-30° W-H4G2-BI-30°

W-H3G1-30° W-V2G1-30° W-V2G1-WZ-10°
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Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System: W-V2G1-30° (opcjonalnie 25°)

Zestawienie elementów dla 
W-V2G1-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Szczegół A

SYMBOL 40 paneli
(~1700/1000mm)

szt.

CWE100H50/3,6MC 7

BDFCH100/2,75MC 7

CMP41H41/1,2MC 7

CMP41H41/1,7MC 7

CMP41H21/3,5MC 6

LCPE11DMC 7

LCCNMC 8

SGKFM10x20 176

CWC100H50/6,6MC 8

CWC100H50/4,4MC 8

LKTT45H70MC 12

BUF... 8

PUF 76

SAM8x...E 84

NKZM8E 84

CMP41H41/1,2MC

CMP41H41/1,7MC

BDFCH100/2,75MC

CMP41H21/3,5MC

CWE100H50/3,6MC
LCCNMC

LCPE11DMC

100

CWC100H50/...MC

3
0
°

A

1500

700

BDFCH100/...MC

SGKFM10x20

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

NKZM8E

SAM8x...E

BUF... / PUF

Grunt

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-V2G1 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2K1- słup podporowy kotwiony 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-V2B1- słup podporowy zalewany betonem 
  min. B20 ,w wykonanym otworze w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2S1 - na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

3000

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

2100
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10°8
0
0

Grunt

CMP41H41/1,7MC

LCPE11DMC
1000

CWC100H50/...MC

BDFCH120/3,2MC

CWE100H50/3MC

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System: W-V2G1-WZ-10° (wschód-zachód)

A

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-V2G1-WZ wbijana w grunt 
  (głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2K1-WZ- słup podporowy kotwiony 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-V2B1-WZ- słup podporowy zalewany betonem 
  min. B20 ,w wykonanym otworze w gruncie 
  (wielkość fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2S1-WZ- na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
W-V2G1-WZ-10°

SYMBOL 80 paneli
(~2000/1000 mm)

szt.

CWE100H50/3MC 14

BDFCH100/3,2MC 14

CMP41H41/1,2MC 14

CMP41H41/1,7MC 14

CMP41H21/3,5MC 12

LCPE11DMC 14

LCCNMC 16

SGKFM10x20 352

CWC100H50/6,6MC 16

CWC100H50/4,4MC 16

LKTT45H70MC 24

BUF... 16

PUF 152

SAM8x...E 168

NKZM8E 168

Szczegół A

BDFCH120/...MC

SGKFM10x20

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

NKZM8E

SAM8x...E

BUF... / PUF

~4000

2000

CMP41H41/3,5MC

CMP41H41/1,2MC
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Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System: W-H3G1-30° (opcjonalnie 25°)

Zestawienie elementów dla 
W-H3G1-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

SYMBOL 45 paneli
(~1700/1000 mm)

szt.

CWE100H50/3,6MC 8

BDFCH100/3,2MC 8

CMP41H41/1,2MC 8

CMP41H41/1,7MC 8

CMP41H41/3,5MC 8

LCPE11DMC 8

LCCNMC 8

CWC100H50/6,6MC 8

CWC100H50/4,4MC 12

LKTT45H70MC 16

BUF... 60

PUF 60

SAM8x...E 120

NKZM8E 120

SGKFM10x20 216

3100

BDFCH100/3,2MC

LCCNMC

CMP41H41/1,2MC

CMP41H41/1,7MC

CMP41H41/3,5MC

CWE100H50/3,6MC

A

7
0
0

LCPE11DMC

1500

30°

100

Grunt

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H3G1 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H3K1 - słup podporowy kotwiony 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H3B1- słup podporowy zalewany betonem 
  min. B20 w wykonanym otworze w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H3S1- na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
trzech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20

BDFCH100/3,2MC

2100
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Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zestawienie elementów dla 
W-H4G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H4G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H4K2 - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H4B2 - słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H4S2 - na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

2900

SYMBOL
40 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFCH120/4,4MC 6

CMP41H41/1,5MC 6

CMP41H41/3MC 2

CMP41H41/3,5MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,6MC 10

CWC100H50/4,4MC 5

LKTT45H70MC 10

SGKFM10x20 140

BUF... 40

PUF 60

SAM8x...E 100

NKZM8E 100

BDFCH120/4,4MC

CMP41H41/1,5MC

CT70H50/3MC 

CMP41H41/3,0MC

CMP41H41/3,5MC

980

LCPT11MC

CWT70H50/4,4MC
2430

30°
820

A

Grunt

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-H4G2-30°

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
czterech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H 

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20

BDFCH120/4,4MC 120

1970

2500

2020
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Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H4G2-BI - wbijana w grunt 
  (głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H4K2-BI - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H4B2-BI - słupy podporowe zalewane 
  betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie 
  (wielkość fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H4S2-BI - na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Konstrukcja do montażu dwustronnych paneli fotowoltaicznych (Bifacial)   
- wolnostojąca

System: (opcjonalnie 25°)W-H4G2-BI-30° 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli 
dwustronnych (Bifacial), które wykorzystują odbite od gruntu 
promienie słoneczne 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części 
montowanych nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja poglądowa. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H 

Dzięki zastosowania konstrukcji wsporczej tylko w miejscach ram paneli oraz dzięki obniżeniu stężeń poniżej poziomu dolnego 
rzędu paneli mamy możliwość pełnego wykorzystania efektywności modułów dwustronnych (Bifacial).

Profile  tylko  
w  miejscach  
ram  paneli
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2900

SYMBOL
50 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFCH120/5,4MC 6

CMP41H21/1MC 6

CMP41H41/3,7MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,6MC 12

CWC100H50/4,4MC 6

LKTT45H70MC 12

SGKFM10x20 154

BUF... 40

PUF 80

SAM8x...E 120

NKZM8E 120

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zestawienie elementów dla 
W-H5G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H5G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H5K2 - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H5B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H5S2- na zamówienie śruba wkręcana 
  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20 

BDFCH120/5,4MC

BDFCH120/5,4MC

CMP41H21/1MC

CT70H50/3MC 
CWT70H50/4,4MC

CMP41H41/3,7MC

800

A LCPT11MC

2650

Grunt

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-H5G2-30°

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
pięciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

120

30°

1125

1
7

5
0

2630

1
8
7
5
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2900

CMP41H41/3,7MC

2665

A

1090

30°
700

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
sześciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

Zestawienie elementów dla 
W-H6G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-H6G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-H6K2 - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-H6B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
 konstrukcja W-H6S2 na zamówienie śruba wkręcana · 

  w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20 

BDFTH120/6,4MC

BDFTH120/6,4MC

CMP41H41/2MC

CWT70H50/3MC 

CWT70H50/4,4MC

LCPT11MC

SYMBOL
60 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CWT70H50/3MC 6

CWT70H50/4,4MC 6

BDFTH120/6,4MC 6

CMP41H41/2MC 6

CMP41H41/3,7MC 2

LCPT11MC 6

CWC100H50/6,6MC 14

CWC100H50/4,4MC 7

LKTT45H70MC 14

SGKFM10x20 178

BUF... 40

PUF 100

SAM8x...E 140

NKZM8E 140

Grunt

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-H6G2-30°

120

1
9

1
0

3355

1
7

3
5
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CMP41H41/...MC

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
W-V2G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja W-V2G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V2K2 - słupy podporowe kotwione do 
  fundamentu betonowego
·  konstrukcja W-V2B2- słupy podporowe zalewane betonem 
  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
 konstrukcja W-V2S2 na zamówienie śruba wkręcana w grunt · 

  do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...E

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20 

BDFCH100/2,75MC

BDFCH100/2,75MC

CMP41H21/1MC

CT70H50/3MC 

CT70H50/4MC

LCPT11MC

Grunt

3000

SYMBOL
46 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CT70H50/3MC 8

CT70H50/4MC 8

BDFCH100/2,75MC 8

CMP41H21/1MC 8

CMP41H41/3,5MC 4

LCPT11MC 8

CWC100H50/6,6MC 4

CWC100H50/4,4MC 4

CWC100H50/3,3MC 16

LKTT45H70MC 20

SGKFM10x20 216

BUF... 8

PUF 88

SAM8x...E 96

NKZM8E 96

A

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-V2G2-30°

30°

1
0
0
0

1
9
0
0

820

100

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

1734

2
0
0
0

2
1
0
0
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3150

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
trzech rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce 
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych 
nad ziemią ZM310 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
W-V3G2-30°

Rysunek przedstawia przykładowe 
ułożenie stężeń konstrukcji

Warunki gruntowe: 
·  grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
·  konstrukcja  wbijana w grunt (głębokość kotwienia W-V3G2 -
  uzależniona od warunków gruntowych)
·  konstrukcja W-V3K2 - słupy podporowe kotwione 
  do fundamentu betonowego
 · konstrukcja W-V3B2- słupy podporowe zalewane betonem 

  min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość 
  fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
 konstrukcja W-V3S2- na zamówienie śruba wkręcana w grunt · 

  do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Szczegół A
BUF... / PUF

SAM8x...E

NKZM8E

LKTT45H70MC

CWC100H50/...MC

SGKFM10x20

BDFCH120/...MC

BDFCH120/4,4MC

CMP41H41/1MC

CWT70H50/3MC LCPT11MC

Grunt

SYMBOL
60 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CWT70H50/3MC 7

CWT70H50/4,4MC 7

BDFCH120/4,4MC 7

CMP41H41/1MC 7

CMP41H41/3,7MC 2

LCPT11MC 7

CWC100H50/6,6MC 12

CWC100H50/4,4MC 12

LKTT45H70MC 18

SGKFM10x20 203

BUF... 12

PUF 114

SAM8x...E 126

NKZM8E 126

CWT70H50/4,4MC

2
2
5
0

7
0
0

CMP41H41/3,7MC

A

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
- wolnostojąca

System:  (opcjonalnie 25°)W-V3G2-30°
1
0
8
0

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

1
9
2
0

2
1
5
0

2500

30°
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Instalacja elektryczna  poprowadzona  w korytku pełnym KB...

Instalacja elektryczna poprowadzona w korytku perforowanym KG...

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

Konstrukcje wolnostojące BAKS przystosowane są do montażu wysięgników i koryt kablowych BAKS. 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. 

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym 

Profil aluminiowy
PAL40H40

Szyna montażowa
aluminiowa
SMA40/033

Systemy konstrukcji na dach skośny przystosowane są do różnych rodzajów pokryć:  
- blachodachówka lub blacha falista, System: DS-V1N, DS-H1N
- blacha na rąbek, System: DS-V2N, DS-H2N 
- dachówka bitumiczna, System: DS-V3N, DS-H3N 
- dachówka ceramiczna, System: DS-V4N, DS-H4N
- dachówka karpiówka, System: DS-V5N, DS-H5N
- blacha trapezowa, System: DS-V6aN, DS-H6aN, DS-V6bN, DS-H6bN, DS-V6cN, DS-H6cN

Przykładowe elementy systemu:

Pośredni i boczny
uchwyt panelu

PUF i BUF...

Uchwyt dachowy
DUF60E 

Uchwyt dachowy
regulowany

DUR40E
Uchwyt dachowy

DUF75E 

Uchwyt do blachy 
z rąbkiem stojącym

UBZRE...

Szyna montażowa
aluminiowa

SM400
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Zalety konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym

  

- płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż 

  konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności

- specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocna połączenie z konstrukcją 

  lub poszyciem dachu

- wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce 

  ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd 

- elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają 

  dodatkowego kompletowania

- produkty wyprodukowane w Polsce

Systemy:

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

DS-V1N DS-V2N DS-V3N

DS-V5N DS-V6aN DS-V6bN

DS-V4N
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą 

System: DS-V1N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H1N) i (DS-V1N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż śrub dwugwintowych do krokwi dachowych. 
Zalecany rozstaw pomiędzy śrubami 0,8 - 1 m.  

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

Zalety:
·  duży zakres regulacji wysokości profili aluminiowych 
  względem dachu dzięki długiej gwintowanej części śruby
·  dodatkowa regulacja położenia profili aluminiowych dzięki 
  podłużnemu otworowi w adapterze AD…E
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
·  śruby dwugwintowe wyposażone w gumę zapewniającą 
  podstawowe uszczelnienie otworu w blachodachówce

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H1N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V1N)
szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

SWDM10x250E 18 12

AD11E 18 12

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

           BUF... / PUF

AD11E

SWDM10x250E

A

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40

SSZ10x20E
+ NKZM10E
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą na rąbek

System: DS-V2N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H2N) i (DS-V2N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą na rąbek.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Uchwyty należy montować do pierwszych trzech rąbków licząc
od krawędzi każdego rzędu paneli, a następnie co drugi rąbek. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 
 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H2N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V2N)
szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

UBZR... 16 12

SSZ10x20E 16 12

NKZM10E 16 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

SSZ10x20E
+ NKZM10E

           BUF... / PUF

UBZR...

A

Zalety:
·  montaż konstrukcji do rąbka bez ingerencji w strukturę 
  pokrycia dachowego 
·  szybki montaż uchwytów bez konieczności lokalizacji krokwi 
  dachowych
·  różne wersje uchwytów do blachy zapewniające stabilny 
  montaż przy większości systemów blach łączonych na rąbek
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem 

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym gontem bitumicznym

System: DS-V3N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H3N) i (DS-V3N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym gontem bitumicznym 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 
 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H3N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V3N)

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 0

LPAN40 8 4

DUF60E 18 12

DDW6x60E 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

           BUF... / PUF

A

Szczegół A

NKWSM8A

SAM8x...E

PAL40H40/...

+ NKZM10E
SSZ10x20E

DUF60E

DDW6x60E

Zalety:
·  kształt uchwytów montażowych zapewniający wysoką 
  stabilność konstrukcji
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odpornośc antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną

System: DS-V4N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H4N) i (DS-V4N) 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

DS-H4N

4 panele
(~1700/1000 mm) 

DS-V4N

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

DUR40E 18 12

DDW8x100 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie 
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym dachówką ceramiczą 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

Szczegół A

DDW8x100

SGKM10x20E
(w kpl. z DUR40E)

NKWSM8A

PAL40H40...

SAM8x...E

SSZ10x20E
+ NKZM10E

BUF... / PUF

DUR40E

A

Zalety:
·  duży zakres regulacji uchwytów dzięki podłużnym otworom 
  w każdym z 3 elementów uchwytu
·  gęste otworowanie w części bezpośrednio przylegającej 
  do więźby dachowej zapewnia możliwość regulacji uchwytu 
  i prawidłowe ustawienie względem dachówek tak aby hak 
  znajdował się na środku dachówki montowanej poniżej 
·  wydłużone środkowe ramię uchwytów pozwala na montaż 
  haków do większości dachówek ceramicznych i betonowych 
  dostępnych na rynku
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

LPAN40
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką

System: DS-V5N

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H5N) i (DS-V5N) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym dachówką karpiówką

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych. Zalecany rozstaw
pomiędzy uchwytami 0,8 - 1 m.

Układ modułów:
·  · poziomy/horyzontalny-H                  pionowy/wertykalny-V 
 

BUF... / PUF

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H5N)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V5N)

szt. szt.

PAL40H40/2,2 2 4

PAL40H40/3,3 3 -

LPAN40 8 4

DUF75E 18 12

DDW8x100 36 24

SSZ10x20E 18 12

NKZM10E 18 12

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NKWSM8A 10 10

DUF75E

NKZM10E

SSZ10x20E

PAL40H40/...

LPAN40

SAM8x...E

NKWSM8A

Szczegół A

A

DDW8x100

DUF75E

Zalety:
·  wydłużone  ramię uchwytów pozwala na montaż haków do 
  większości dachówek ceramicznych i betonowych dostępnych 
  na rynku
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Krokiew

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna wysoka

System: DS-V6aN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                  ·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
(DS-H6aN) i (DS-V6aN) 

* - dla blachy o gr. poniżej 0,7 mm zaleca się stosować nity 
  aluminiowe NITZP5,2x17,5A
**- dostępna jest również szyna o wys. 40 mm SMA40/033 

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-H6aN)

4 panele
(~1700/1000 mm) 

(DS-V6aN)

szt. szt.

SMA70/033** 10 10

SMDP6,0x25E* 40 40

BUFK... 4 4

PUFK 6 6

A

Szczegół A

SMA70/033

BUFK.../ PUFK

SMDP6,0x25E

Zalety:
·  szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących 
  bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności 
  lokalizacji krokwi
·  bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów 
  składowych
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Blacha trapezowa

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna niska

System: DS-V6bN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DS-H6bN) i (DS-V6bN) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu 
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Zalety:
·  szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących 
  bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności 
  lokalizacji krokwi
·  bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów 
  składowych
·  wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium 
  gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
·  duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu 
  aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

* - dla blachy o gr. poniżej 0,7 mm zaleca się stosować nity 
  aluminiowe NITZP5,2x17,5A
- szyny SM400 nie są wyposażone w gumę EPDM...
  do montażu proponowana guma EPDMW2x40, 

SMDP6,0x25E

SM400

BUFK.../PUFK

SYMBOL

4 panele
(~1700/1000 mm)

(DS-H6bN)

4 panele
(~1700/1000 mm)

(DS-V6bN)

szt. szt.

SM400 10 10

BUFK... 4 4

PUFK 6 6

SMDP6,0x25E* 40 40

* ALTERNATYWNIE

NITZP5,2x17,5A 40 40

Szczegół A

A

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H                 ·  pionowy/wertykalny-V 

blacha trapezowa

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich, elewacjach i balustradach

Kątownik 
aluminiowy

KT...A
Uchwyt panelu dolny

UPDCNMC

Systemy konstrukcji na dachy płaskie, elewacje i balustrady:  
- dach płaski, System:  DP-DNHBE, DP-DNHKE
- dach płaski, System:  DP-DNHBE-WZ, DP-DNHKE-WZ
- dach płaski, System:  DP-DTVKN, DP-DTVBN
- dach płaski, System:  DP-DTAVKN, DP-DTAVBN
- elewacja, System:  E-VKRN, E-VKTN, E-HKRN
- balustrada, System:  B-VPN, B-HPN

Przykładowe elementy systemu:

Pośredni i boczny
uchwyt panelu

PUF i BUF...

Podstawa balastowa
PDOP300MC

Osłona wiatrowa
OWP...NMC

Guma wibroizolacyjna 
podkładowa

SBR...

Uchwyt panelu górny
UPGC...NMC

Ceownik montażowy
CMP41H41...MC

  

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zalety systemów na 
dachy płaskie, elewacje i balustrady

- konstrukcje dostępne ze stali w powłoce Magnelis® oraz aluminium

- uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia 

  dachowego lub zastosować jako konstrukcje balastowe

- płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż 

  konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności

- perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim 

  zamontowaniu paneli fotowoltaicznych

- specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do 

  konstrukcji, a po zastosowaniu dodatkowych blach dociskowych nawet silny wiatr nie 

  powoduje rezonansu

- wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich 

  montaż nie wymaga wiercenia. 

- konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych  

  w powłoce Magnelis® oraz do profili aluminiowych

- produkty wyprodukowane w Polsce!

Systemy:

DP-DNHBE
DP-DNHBE-WZ 

(wschód-zachód) DP-DTVKN-30° DP-DTAVKN-30°

B-VPNE-VKRN E-VKTN
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kąt pochylenia 
paneli

uchwyt dolny uchwyt górny

10° UPDCNMC UPGC10NMC

15° UPDCNMC UPGC15NMC

20° UPDCNMC UPGC20NMC

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

15°

SGKFM8x20

SGKFM10x20

Bloczek betonowy*

CMP41H41/...MC

OWP...15NMC

SBR250x350

UPGC15NMC

NKZM8E

UPDCNMC

SAM8x...E

BUF... / PUF

SAM8x...E

BUF... / PUF

PDOP300MC

PDOW15NMC

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

System: DP-DNHBE

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DP-DNHBE) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli 
w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20° .na dachu płaskim
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).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®

- Aluminium A
- Stal nierdzewnaE

F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych i podstaw balastowych)

SYMBOL
4 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CMP41H41/1,2MC 5

UPDCNMC 5

UPGC15NMC 5

SRM10x30F 10

PDOP300MC 10

SGKFM10x20 20

SBR250x350 10

SGKFM8x20 10

OWP...15NMC 4

PDOW15NMC 5

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NKZM8E 10

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

1200

*Do obciążenia konstrukcji należy użyć 75 kg balastu na panel dla paneli zlokalizowanych na skraju 
 dachu., dla pozostałych paneli 50 kg na panel (podane obciążenia dotyczą instalacji w 1 i 3 strefie 
 wiatrowej do 300 m n.p.m.)

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zalety:
• szybki montaż i niska cena,
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje
  bardzo wysoką odporność na korozję
• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego
  przy pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli fotowoltaicznych dające
  możliwość regulacji podczas montażu uchwytów paneli
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
  10°, 15° i 20°
• możliwość montażu paneli o długości ~ 2 m

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SRM10x30F
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kąt pochylenia 
paneli

uchwyt dolny uchwyt górny

10° UPDCNMC UPGC10NMC

15° UPDCNMC UPGC15NMC

20° UPDCNMC UPGC20NMC

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

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

System: DP-DNHBE-WZ (wschód-zachód)

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DP-DNHBE-WZ) 

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli 
w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20° na dachu płaskim.
System DP-DNHBE (W-Z) 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). 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym. 

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych i podstaw balastowych)

Zalety:
• szybki montaż i niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje
  bardzo wysoką odporność na korozję
• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego
  przy pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli fotowoltaicznych dające
  możliwość regulacji podczas montażu uchwytów paneli
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
  10°, 15° i 20°
• możliwość montażu paneli o długości ~ 2 m

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SYMBOL

4 paneli
(~1700/1000 mm)

szt.

CMP41H41/2,2MC 3

UPDCNMC 6

UPGC15NMC 6

SRM10x30F 12

PDOP300MC 6

SGKFM10x20 12

SBR250x350 6

SBR50x500 3

SGKFM8x20 6

BUFK... 8

PUFK 4

Układ modułów:
·  poziomy/horyzontalny-H

SBR250x350

UPDCNMC

CMP41H41/2,2MC

BUFK.../PUFK

BUFK.../PUFK

SGKFM8x20

SRM10x30F

SGKFM10x20

Bloczek betonowy*

PDOP300MC

UPGC15NMC

2200

15°

SBR50x500

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

System: DP-DTVKN-30°

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Zestawienie elementów dla 
(DP-DTVKN ) -30°

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25°, 30° lub 35°
na dachu płaskim. Konstrukcja kotwiona.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych 
   i podstaw balastowych)

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• duża stabilność konstrukcji
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje bardzo
  wysoką odporność na korozję
• możliwość montażu paneli na profilach aluminiowych
  i stalowych w powłoce Magnelis®
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°
• możliwość montażu paneli o długości ~ 2 m

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

SYMBOL
4 paneli

(~1700/1000 mm)

szt.

CMP41H41/2,2MC 4

LC41H41MC 2

CC50H35/1MC 3

CC50H35/1,7MC 4

CC55H50/2MC 3

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NRM8F 10

SGKFM10x20 34

SBR50x500 12

BUF... / PUF

SAM8...E

NRM8F

CMP41H41/...MC

CC50H35/1,7MC

SGKFM10x20

CC50H35/1,7MC

CC55H50/2MC

SGKFM10x20

SBR50x500

CC50H35/1MC

CC50H35/1,7MC

A

Szczegół A

2000

30°

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

*Do obciążenia konstrukcji należy użyć minimum 195 kg balastu na panel (w zależności od strefy wiatrowej)
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich

System: DP-DTAVKN-30°

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie  
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25°, 30° lub 35°
na dachu płaskim. Konstrukcja kotwiona.  

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych 
   i podstaw balastowych)

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• duża stabilność konstrukcji
• wykonanie z aluminium gwarantuje wysoką odporność
   na korozję, zmniejsza wagę konstrukcji wsporczej
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°
• konstrukcje lekkie, dedykowane do dachów o niskiej 
  nośności
• możliwość montażu paneli o długości ~ 2 m

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Układ modułów:
·  pionowy/wertykalny-V 

Zestawienie elementów dla 
(DP-DTAVKN- ) 30°

SYMBOL 4 paneli
(~1700/1000 mm)

szt.

PAL40H40/2,1 4

PLPAN40 4

KT1000A 5

KT1700A 5

KT2000A 5

KTST1700A 1

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NKWSM8A 10

SSZ10x20E 17

NKZM10E 17

SBR50x500 12

BUF... / PUF

SAM8...E +
NKWSM8A

PAL40H40...

SSZ10x20E +
NKZM10E

KT1700A

KT1700A

KT2000A

SSZ10x20E
+ NKZM10E

SBR50x500

KTST1700A

KT1000A

A

Szczegół A

2000

30°

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

*Do obciążenia konstrukcji należy użyć minimum 195 kg balastu na panel (w zależności od strefy wiatrowej)



44

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na ścianie

System: E-VKRN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
System wsporczy umożliwiający szybki montaż paneli PV 
do elewacji budynków.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona za pomocą kotew do betonu
• kotwiona za pomocą kotew chemicznych do betonu
• kotwiona na przestrzał za pomocą prętów gwintowanych
  (płyta warstwowa)

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje bardzo
  wysoką odporność na korozję

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Układ modułów:
·    · poziomy/horyzontalny-H                         pionowy/wertykalny-V 

A

BUF... / PUF

SAM8x...E +
NRM8F

CMP41H41/...MC

Kotwa dedykowana
do materiału podłoża

Szczegół A

Zestawienie elementów dla 
(E-HKRN) i (E-VKRN) 

SYMBOL

4 paneli
(~1700/1000 mm)

(E-HKRN)

4 paneli
(~1700/1000 mm)

(E-VKRN)

szt. szt.

CMP41H41/3,0MC 2 -

CMP41H41/2,2MC 4 4

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NRM8F 10 10

*Kotwa dobierana 
do materiału podłoża 8 * 8 *

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

* ilość uzależniona od materiału podłoża
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na ścianie

System: E-VKTN

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
System wsporczy umożliwiający szybki montaż paneli PV 
do elewacji budynków.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona za pomocą kotew do betonu
• kotwiona za pomocą kotew chemicznych do betonu
• kotwiona na przestrzał za pomocą prętów gwintowanych
  (płyta warstwowa)

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• regulowany kąt odchylenia
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje bardzo
  wysoką odporność na korozję

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Układ modułów:
pionowy/wertykalny-V ·  

Zestawienie elementów dla 
(E-VKTN) 

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

SYMBOL
4 paneli

(~1700/1000 mm)

(E-VKTN)

szt.

CMP41H41/2,2MC 4

LC41H41MC 2

CC50H35/...MC 3

CC50H35/...MC 3

CC55H50/...MC 3

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NRM8F 10

SGKFM10x20 32

*Kotwa dobierana 
do materiału podłoża

8

Szczegół A

α°*

Kotwa dedykowana
do materiału podłoża

*Kąt odchylenia regulowany w zależności od warunków naświetlenia.
Zmiana kąta odchylenia wiąże się ze zmianą długości profili.
  

β°*
γ°*

* ilość uzależniona od materiału podłoża

α°*
β°*

γ°*

A

BUF... / PUF

SAM8x...E +
NRM8F

CMP41H41/2,2MC

CC50H35/...MC

CC55H50/...MC
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Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na balustradzie

System: B-VPN 

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów znajdują się na stronach 47-75

Opis konstrukcji
System wsporczy umożliwiający prosty montaż paneli PV 
do balustrad.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis® lub cynkowana 
metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• przykręcane za pomocą cybantów do balustrad o przekroju 
  okrągłym lub kwadratowym,  

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis® gwarantuje bardzo
  wysoką odporność na korozję

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym 
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, 
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.

Układ modułów:
·    · poziomy/horyzontalny-H                         pionowy/wertykalny-V 

A

SAM8...E +
NRM8F

BUF... / PUF

NSM8E

PW8E

Szczegół A

Zestawienie elementów dla 
(B-HPN) i (B-VPN) 

SYMBOL

4 paneli
(~1700/1000 mm)

(B-HPN)

4 paneli
(~1700/1000 mm)

(B-VPN)

szt. szt.

CMP41H41/3,0MC 2 -

CMP41H41/2,2MC 4 4

LC41H41MC 4 2

SGKFM10x20 16 8

BUF... 4 4

PUF 6 6

SAM8x...E 10 10

NRM8F 10 10

CY... 10 10

PW8E 20 20

NSM8E 20 20

CMP41H41/...MC

CY...

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Owal Kwadrat


