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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


