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maGazyn Baks katowice
al. roŹdzieŃskieGo 190B 
40-203 katowice
Czynny w godzinach
pon. - pt.      8:00 – 16:00
T.: +48 32 781 01 31
F: +48 32 781 01 32
e-mail: magazyn.katowice@baks.com.pl

maGazyn Baks łódŹ 
ul. pojezierska 95 
91-341 łódŹ
Czynny w godzinach
pon. - pt.    8:00 – 16:00
t.: +48 42 611 17 32
F: +48 42 611 29 09
e-mail: magazyn.lodz@baks.com.pl

FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS
ul. jaGodne 5
05-480 karczew 
Czynne w godzinach: 
pon. - czw.    7:00 - 21:00
             pt.    7:00 - 20:00
          sob.    7:00 - 12:00
t.: +48 22 710 81 00
F: +48 22 710 81 01
e-mail: baks@baks.com.pl
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we wszystkich maGazynach Baks
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Firma BAKS powstała w 1986 roku i jest wiodącym w Polsce oraz Europie producentem systemów nośnych dla przemysłu energetycznego, telekomunikacyjnego oraz 
dla kabli pneumatycznych, wodnych itp.
W związku z coraz większym zapotrzebowaniem w branży OZE, firma BAKS posiada w swojej ofercie również szereg rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych, 
zarówno w wersji wolnostojącej, jak i na dachy płaskie oraz skośne. Dostępne są również systemy montowane bezpośrednio do elewacji budynku oraz balustrad bal-
konowych. Zastosowanie najnowszych technologii, doświadczony zespół fachowców oraz inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia (wykrawarki, linie profilujące, 
roboty spawalnicze, specjalistyczne maszyny do cięcia laserowego, prasy krawędziowe, lakiernia proszkowa, cynkownia ogniowa), pozwoliły na osiągnięcie najwyższych 
standardów.

Firma BAKS dysponuje poniższymi raportami i certyfikatami:
• ● Certyfikat systemów montażowych paneli fotowoltaicznych nr: Tm61000362.001 wydany przez TÜV Rheinland
• ● Certyfikat TÜV dot. Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN-1090 zgodnie z systemem 2+
• ● Certyfikat wyrobów zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland, dotyczy bezpieczeństwa  produktów i wytrzymałości systemów tras kablowych

podanych w katalogu (wytrzymałości podane w katalogu zawierają współczynnik bezpieczeństwa 70%, co oznacza, że są  wytrzymalsze o 70% od wartości
wytrzymałości podanych w katalogu). 
Potwierdza również zachowanie ciągłości elektrycznej systemu tras kablowych. Norma ta jest zharmonizowana z Dyrektywą UE niskonapięciową do 1 kV. 

• ● Raporty z obliczeń wytrzymałościowych dostępnych konstrukcji PV wykonane przez uprawnione biura konstrukcyjne
• ● Certyfikaty VDE potwierdzające ciągłość elektryczną systemów BAKS
• ● Certyfikat TÜV ISO 9001:2015 potwierdzający że firma „BAKS” produkuje i projektuje w oparciu o system jakości zgodny z normą ISO 9001:2015.
• ● Certyfikat potwierdzający wprowadzenie systemu  zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2015

Jesteśmy uznanym i cenionym partnerem w swojej dziedzinie. Wystarczającym dowodem jest udział w  różnorodnych projektach 
w Polsce:
• ● Farmy PV na terenie całej Polski w ramach jednej inwestycji – 33x1MW
• ● Farmy PV na terenie całej Polski w ramach jednej inwestycji – 31x1MW
• ● Farma PV w Kamiennej Górze – 3MW
• ● Farma PV w Bierutowie – 2MW
• ● Farma PV w Krośnie – 1MW
• ● Farma PV w Skorowitach – 1MW
• ● Farma PV w Jarostach (na potrzeby centrum logistycznego IKEA) – 0,8 MW
• ● Farma PV w Osiemborowie – 0,8MW
• ● Farma PV w Kosutach – 0,8MW
• ● Instalacje PV na dachach płaskich i skośnych w całej Polsce o łącznej mocy 200 MW
• ● Instalacje PV na dachy skośne, między innymi dostawy konstrukcji na projekty realizowane przez sieć sklepów IKEA
• ● Inwestycje zrealizowane za pośrednictwem współpracujących z nami hurtowni elektrycznych na terenie całego kraju;

i zagranicą:
• ● Farma PV w Nowoukraince (Ukraina) – 5MW
• ● Farma PV Marjamma (Estonia) – 3,7 MW
• ● Farma PV Pussi (Estonia) – 7,62 MW
• ● Farma PV Vagari Yingli (Estonia) –  5,88 MW
• ● Farma PV Pussi II (Estonia) – 1,24 MW
• ● Farma PV Rapla (Estonia) – 5,27 MW
• ● Farma PV Vagari (Estonia) – 2,78 MW
• ● Farma PV Rabase (Estonia) – 4,51 MW
• ● Farma PV Janikese Hundi (Estonia) – 0,56 MW
• ● Farma PV Joeveere (Estonia) – 1,12 MW

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, unowocześniona została linia produkcyjna, przez co możliwa jest realizacja Państwa indywidualnych projektów według do-
starczonej dokumentacji. Dbanie o potrzeby klienta poprzez dostarczanie produktów najwyższej jakości, utrzymywanie niskich cen, jak również profesjonalna logistyka 
sprawiły, że firma BAKS zdobyła zaufanie odbiorców.

Produkty konstrukcji systemów fotowoltaicznych BAKS dostępne są w hurtowniach elektrycznych na terenie całego kraju.
Zapraszamy do zakupu systemów fotowoltaicznych naszej produkcji. 

Kazimierz Sielski
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KonStruKcje wolnoStojące BAKS - nowe reAliZAcje

świeBodZin, moc 2mw, tyP KonStruKcji: dP-dnHBe- 150, dP-dnHwe- 150

mSZcZonÓw, moc 1mw, tyP KonStruKcji: dP-dnHBe- wZ- 100

mSZcZonÓw, moc 1mw, tyP KonStruKcji: dP-dnHBe- wZ- 100

BASZyn, moc 1mw, tyP KonStruKcji: w-H4G2

PodeBŁocie, moc 1mw, tyP KonStruKcji: w-H4G2neKlA, moc 4mw, tyP KonStruKcji: w-H4G2



jeSteśmy nA rynKu od 35 lat 

konstrukcje BAks 
do montażu paneli 
fotowoltaicznych

NOWOŚCI

 nowości - KonStruKcje

• zmiany w konstrukcjach wolnostojących 

• konstrukcja H4G2 BI  

• konstrukcja V2G2 BI 

• rozwiązanie do montażu inwerterów 

• bezinwazyjny system mocowania konstrukcji  
na dachach płaskich pokrytych membraną lub papą  

• carporty
• 
• system tras kablowych wykonanych ze stali  

w powłoce Magnelis®
 

inFormAcje oGÓlne

• certyfikat TUV ZKP wg. systemu 2+ 

• cennik nowości
• 
• zmiany produktów i ich zamienniki 

• konstrukcje wolnostojące BAKS 
- nowe inwestycje

• nowa aplikacja PV dostępna w październiku 2021

 nowości - Produkty

•	 płyty	SPM1	i	SPM2	do	wklejania	na	dachach	płaskich	pokrytych	papą	lub	
membraną	

•	 nakrętki	rombowe	NRM8PV	do	szybkiego	montażu	paneli	
								fotowoltaicznych

•	 nowy	uchwyt	RUBTE	do	blachy	trapezowej	

•	 uchwyt	regulowany	do	gontu	bitumicznego	DUFR60E

•	 płaski	uchwyt	do	karpiówki	DUFPE	wykonany	z	blachy		
w	powłoce	Magnelis	

•	 nowy	profil	aluminiowy	PAL30H32	wraz	z	dedykowanym	łącznikiem	-	wer-
sja	ekonomiczna	

•	 spinka	SPV	do	zabezpieczania	kabli	przed	wypadnięciem		
z	profilu	CWC100H50...NMC	

•	 nowe	podstawy	montażowe	PCB...	i	PCS...	do	montażu	konstrukcji	wolno-
stojących	

•	 szablony	do	ustalania	otworów	montażowych		
w	konstrukcjach	wolnostojących	

•	 daszki	DI,	BDI,	LDI	do	zabezpieczania	inwerterów

•	 uniwersalna	osłona	wiatrowa	z	regulacją	długości		OWN…NMC	

•	 podstawa	ceownika	z	gumą	wibroizolacyjną		PCSBV

•	 CWP35H35	Ceownik	wzmocniony,	LCW35H35	Łącznik	ceownika	

•	 powiększona	podstawa	balastowa		PDOPD300MC	

•	 uchwyt	do	blachy	z	rąbkiem	stojącym	UBZRPE,	UBZRE

•	 pośredni	uchwyt	panelu	do	konstrukcji	wolnostojących	UPP..MC	

•	 podkładka	uziemiająca	do	ram	paneli	fotowoltaicznych	PUP	i	PUPK

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    
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WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
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HAjnÓwKA, moc 4mw, tyP KonStruKcji: w-H4G2-Bi
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat Certyfikat zgodnośCi zkP zgodnie z systemem 2+ - nowości

certyFiKAt

Certyfikat zgodności ZKP zgodnie z systemem 2+ 

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE
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KonStruKcje wolnoStojące

Konstrukcje wolnostojące do montażu paneli 
fotowoltaicznych

W-V2G1-30°-N

W-V2G1-WZ-10°-N

W-H3G1-30°-N 

W-H4G2-30°-N

W-H4G2-BI-30°-N

W-H5G2-30°-N 

W-H6G2-25°-N

W-V2G2-30°-N

W-V2G2-BI-30°-N

W-V3G2-30°-N 

  Zalety ...........................................................................................................

•	 gęsta	perforacja	profili	zapewnia	szeroki	zakres	regulacji	bez
•	 konieczności	wiercenia		

•	 wzdłużna	perforacja	profili	pozwala	na	płynną	regulację	kąta		
nachylenia	konstrukcji	względem	podłoża	w	zakresie	20-35	stopni	

•	 możliwość	montażu	konstrukcji	za	pomocą	tylko	jednego	rodzaju	
śrub	zamkowych	SGKFM10x20,	które	nie	wymagają	przytrzymywania	
kluczem,	dzięki	czemu	montaż	konstrukcji	jest	szybszy	i	wymaga	
mniejszej	ilości	narzędzi	

•	 perforacja	profili	zmniejsza	ciężar	konstrukcji,	jednocześnie		
nie	obniżając	ich	właściwości	wytrzymałościowych	dzięki	temu	
instalatorzy	nie	muszą	nosić	ciężkich	profili,	a	ich	praca	jest		
wydajniejsza

•	 prostokątna	perforacja	zapewnia	lepsze	blokowanie	się	śrub	zam-
kowych	SGKFM10x20	oraz	wydłuża	zakres	regulacji	śruby		
w	otworze	

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

•	 poprzez	zastosowanie	profilu	typu	CW,	mamy	możliwość		
bezpiecznego	ułożenia	w	nim	kabli	

•	 dzięki	zastosowaniu	spinki	SPV	wykonanej	z	nierdzewnego		
materiału	o	okrągłym	przekroju	możemy	zabezpieczyć	kable	ułożo-
ne	w	profilu	CWC100H50..NMC	przed	wypadnięciem	oraz	rezygna-
cję	ze	stosowania	nieestetycznych	i	nietrwałych	„trytytek”	

•	 górna	perforacja	w	profilu	CWC100H50...NMC	pozwala	na	szybki	
montaż	klem	przy	zastosowaniu	nakrętek	rombowych	NRM8PV	

•	 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	i	profilujących,	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®	gwarantują	
wieloletnią	odporność	na	korozję	

•	 zastosowanie	szablonów	montażowych	pozwala	na	szybką		
lokalizacje	otworów	do	przykręcenia	kolejnych	elementów		
konstrukcji	oraz	klem	montażowych	

•	 produkty	wyprodukowane	w	Polsce!

St

St

St Standardowy produkt (na zamówienie)

 KONSTRUKCJE wolnoStojące - nowości
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat 

Konstrukcja do montażu dwustronnych 
paneli fotowoltaicznych (Bifacial) 
zoptymalizowana konstrukcja w układzie poziomym

  
  Opis konstrukcji ..........................................................................................

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

•	 Zmiana	tylnych	stężeń	z	ceowników	41x41	na	pręty	gwintowane		
PGM6E	–	dzięki	temu	więcej	promieni	słonecznych	odbitych		
od	podłoża	dociera	do	tylnej	aktywnej	powierzchni	paneli	i	powiększa	
w	sposób	istotny	produktywność	

  Zalety ............................................................................................................

•	 Maksymalne	ograniczenie	zacienienia	paneli	z	tyłu	konstrukcji	dzięki	
zastosowaniu	profili	nośnych	tylko	w	miejscach	ram	paneli		
(lub	w	połowie	długości	paneli)

•	 Wydłużone	otwory	perforacji	na	całej	długości	profili	dają	bardzo	dużą	
możliwość	regulacji	podczas	montażu	konstrukcji

•	 perforacja	w	profilach	CWC100H50...NMC	pozwala	na	szybki	montaż	
paneli	za	pomocą	nakrętek	rombowych	NRM8PV	

  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	

•	 Warunki	gruntowe:	grunt	o	dobrej/wysokiej	nośności	
	

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

•	 Układ	modułów:	
poziomy/horyzontalny-H	
	
	
	

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

w-H4G2-Bi-30°-n (opcjonalnie 25°) n-nowe 
wykonanie profili

KONSTRUKCJE wolnoStojące - nowości

BIfaCIal 

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    
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w-v2G2-Bi-30°-n (opcjonalnie 25°) n-nowe 
wykonanie profili

Konstrukcja do montażu dwustronnych 
paneli fotowoltaicznych (Bifacial) 
zoptymalizowana konstrukcja w układzie pionowym

  
  Opis konstrukcji .........................................................................................

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

•	 Zmiana	 tylnych	 stężeń	 z	 ceowników	 41x41	 na	 pręty	 gwintowane		
PGM6E	–	dzięki	temu	więcej	promieni	słonecznych	odbitych	od	podłoża		
dociera	 do	 tylnej	 aktywnej	 powierzchni	 paneli	 i	 powiększa	 w	 sposób	
istotny	produktywność

•	 Przykładowe	ułożenie	stężeń	konstrukcji	

  Zalety ............................................................................................................

•	 Maksymalne	ograniczenie	zacienienia	paneli	z	tyłu	konstrukcji	dzięki	
zastosowaniu	profili	nośnych	tylko	w	miejscach	ram	paneli		
(lub	w	połowie	długości	paneli)

•	 Wydłużone	otwory	perforacji	na	całej	długości	profili	dają	bardzo	dużą	
możliwość	regulacji	podczas	montażu	konstrukcji

•	 perforacja	w	profilach	CWC100H50...NMC	pozwala	na	szybki	montaż	
paneli	za	pomocą	nakrętek	rombowych	NRM8PV

•	
  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	

•	 Warunki	gruntowe:	grunt	o	dobrej/wysokiej	nośności	
	

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

•	 Układ	modułów:	
pionowy/wertykalny-V		

•	 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 wolnoStojące - nowości

BIfaCIal 

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS

ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat AKCESORIA DO PROWADZENIA INSTAlACJI ElEKTRYCZNEJ - nowości

St StMSyStem KonStruKcji do mocowAniA 
inwerterÓw wrAZ Z ZAdASZeniAmi

Rozwiązania do montażu inwerterów
Daszek inwertera chroni inwerter przed deszczem, śniegiem 
oraz uszkodzeniami mechanicznymi

  Zalety ............................................................................................................     
       
Zalety konstrukcji do montażu inwerterów
• możliwość montażu profili poziomych do tylnych słupów podporowych  

w dowolnym rozstawie, dopasowanym do wymiarów inwertera
• zastosowanie pionowych profili zapewnia stabilność mocowania nawet 

najcięższych inwerterów zgodnie z wytycznymi producentów
• możliwość montażu do konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne oraz 

do niezależnej konstrukcji umieszczonej z boku instalacji 

Zalety systemu daszków
• ochrona inwertera przed deszczem, śniegiem oraz uderzeniami mecha-

nicznymi
• wysokie parametry wytrzymałościowe
• łatwy i szybki montaż
• możliwość rozbudowania osłony o następne moduły tworząc  dowolną 

szerokość dostosowaną do inwetera 
• wykonanie z materiału w powłoce Magnelis® o bardzo wysokiej  

odporności na korozję  
• symetryczne wykonanie boków daszku umożliwia montaż jednego typu 

elementu z prawej i lewej strony 

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 Materiały	systemu	wsporczego:	Stal	S250GD	w	powłoce	Magnelis®

A Mocowanie inwerterów wraz z systemem daszków do istniejącej 
    konstrukcji wolnostojącej pod panele fotowoltaiczne 

B Mocowanie inwerterów wraz z systemem daszków do niezależnej
    konstrukcji wolnostojącej - dedykowane do paneli typu bifacial

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

St

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

Standardowy produkt (na zamówienie)

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    
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AKCESORIA DO PROWADZENIA INSTAlACJI ElEKTRYCZNEJ - nowości

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

SYSTEMY TRAS KABlOWYCH WYKONANYCH Z BlACHY W POWłOCE MAGNElIS  

KFL...MC  

Koryta kablowe KFL...MC z połączeniem „klik” 
wykonane z blachy w powłoce magnelis do prowadzenie 
przewodów elektrycznych w instalacjach fotowoltaicznych 
(Podpora korytka - wysięgnik wzmocniony WSZ...NMC) 
zatrzaskiwany w ceowniku (słupa podporowego)

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 Konstrukcje	 wolnostojące	 BAKS	 przystosowane	 są	 do	 montażu		
wysięgników	 i	 koryt	 kablowych	 BAKS.	 Zatrzaskowy	 montaż	 wysię-
gników	 WSZ...NMC	 (bez	 użycia	 narzędzi)	 do	 słupów	 podporowych	
znacznie	skraca	czas	instalacji	korytka	BAKS.	Zapewnia	dobre	odpro-
wadzenie	 ciepła	 oraz	 ochronę	 przed	 bezpośrednim	 i	 rozproszonym		
promieniowaniem	 UV.	 Umożliwiają	 błyskawiczny	 montaż	 przewodów.	
Wyposażone	są	w	pokrywy	co	zabezpiecza	przewody	przed	uszkodze-
niem	 przez	 zwierzęta	 leśne	 oraz	 gryzonie.	 Produkty	 BAKS	 posiadają	
certyfikaty	VDE,	TUV	 i	 ITB	potwierdzające	ciągłość	elektryczną	obwo-
du,	 gwarantujący	 brak	 magazynowania	 się	 ładunków	 elektrycznych		
w	uziemionej	konstrukcji.	

•	 Perforacja	wzdłużna	w	 konstrukcjach	wolnostojacych	Baks	 umożliwia	
szybki	montaż	tras	kablowych	do	konstrukcji	wolnostojacej	za	pomocą	
wysięgników	zatrzaskowych	WSZ....NMC

•	 Koryta	 KFL...MC	 mogą	 być	 	 z	 powodzeniem	 stosowane	 do	 pro-
wadzenia	 przewodów	 elektrycznych	 na	 dachach	 płaskich	 oraz		
w	innych	zewnętrznych	instalacjach	elektrycznych

•	 Koryta	 KFL..MC	 z	 połączeniem	 „klik”	 posiadają	 certyfikaty	 TUV,	 VDE	
oraz	ITB	potwierdzające	zachowanie	ciągłości	elektrycznej	układu

StM

StM

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

KBL...MC 

Instalacja elektryczna  poprowadzona w korytku  
pełnym KBL...MC

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 Konstrukcje	 wolnostojące	 BAKS	 przystosowane	 są	 do	 montażu	 wy-
sięgników	 i	 koryt	kablowych	BAKS.	Zatrzaskowy	montaż	wysięgników	
WSZ...NMC	 (bez	 użycia	 narzędzi)	 do	 słupów	 podporowych	 znacznie	
skraca	czas	 instalacji	 korytka	BAKS.	Zapewnia	dobre	odprowadzenie	
ciepła	oraz	ochronę	przed	bezpośrednim	 i	 rozproszonym		promienio-
waniem	UV.		Korytka	mogą	być	wyposażone	w	pokrywy	co	zabezpiecza	
przewody	 przed	 uszkodzeniem	 przez	 zwierzęta	 leśne	 oraz	 gryzonie.	
Produkty	 BAKS	 posiadają	 certyfikaty	 VDE,	 TUV	 i	 ITB	 potwierdzające	
ciągłość	 elektryczną	 obwodu,	 gwarantujący	 brak	magazynowania	 się	
ładunków	elektrycznych	w	uziemionej	konstrukcji.	

•	 Perforacja	wzdłużna	w	 konstrukcjach	wolnostojących	Baks	 umożliwia	
szybki	montaż	tras	kablowych	do	konstrukcji	wolnostojącej	za	pomocą	
wysięgników	zatrzaskowych	WSZ....NMC

•	 Koryta	KBL...MC	mogą	być	z	powodzeniem	stosowane	do	prowadzenia	
przewodów	elektrycznych	na	dachach	płaskich	orazw	innych	zewnętrz-
nych	instalacjach	elektrycznych

•	 Koryta	 	 KBL...MC	 z	 posiadają	 certyfikaty	 TUV,	 VDE	 oraz	 ITB	
potwierdzające	zachowanie	ciągłości	elektrycznej	układu

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS

ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat KONSTRUKCJE  PV - nowości

Carporty 

Dostępne w 2022 r.
  

Nowoczesne carporty wykonane z profili zamkniętych z zadaszniem z blachy trapezowej wyposażone w konstrukcję nośna pod panele 
fotowoltaiczne. Istnieje możliwość skierowania paneli w kierunku południowym lub zbudowanie konstrukcji typu wschód-zachód .

Planowane konfiguracje CARPORT-ów:
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Profesjonalne Systemy 
Tras Kablowych
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KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE
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 KONSTRUKCJE - dAcHy PŁASKie - nowości

dP-dnHwe 

Zestawienie elementów dla DP-DNHWE

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

15°

SGKFM8x20

BUF... / PUF
SAM8x...E

OWN15MC
UPGC15NMC
NKZM8E

SBV...
UPDCNMC

CMP41H41/...MC

SAM8x...E
BUF... / PUF

PDOW15NMC

1200

SRM10x30F

SPM2

SymBol
4 panele

(~1700/1000 mm)

szt.

CMP41H41/1,2MC 5

UPDCNMC 5

UPGC15NMC 5

SRM10x30F 10

SPM2 5

SBV... 10

SGKFM8x20 10

SymBol
4 panele

(~1700/1000 mm)

szt.

OWN15MC 4

PDOW15NMC 5

BUF... 4

PUF 6

SAM8x...E 10

NKZM8E 10

kąt pochylenia paneli uchwyt dolny uchwyt górny

10° UPDCNMC UPGC10NMC

15° UPDCNMC UPGC15NMC

20° UPDCNMC UPGC20NMC

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich pokrytych papą lub membraną

  Zalety ............................................................................................................

•	 brak	ingerencji	w	poszycie	dachu
•	 dzięki	wyeliminowaniu	balastu	brak	dodatkowego	obciążenia	dachu	
•	 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	w	uchwytach	UPDC...MC	oraz	

UPGC..MC	poszerzają	tolerancje	montażu	paneli	do	zamontowanej		
na	dachu	konstrukcji

•	 uchwyt	dolny	uniwersalny	do	ustawienia	trzech	kątów:	10°,	15°	lub	20°
•	 możliwość	montażu	paneli	o	długości	~	2	m
•	 rozwiązanie	dedykowane	na	dachy	płaskie	o	niskiej	nośności	konstrukcji	

	

  Opis techniczny ..........................................................................................

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

Konstrukcja	przebadana	pod	kątem	wytrzymałościowym

Kompletny	system	wsporczy	umożliwiający	zamocowanie	paneli	
w	układzie	horyzontalnym	pod	kątem	10,	15	i	20°na	dachu	płaskim
pokrytym	papą	lub	membraną	bez	ingerencji	w	poszycie	dachu	
i	bez	zastosowania	dodatkowego	balastu.

•	 Warianty	montażowe	konstrukcji:
v wklejana	o	kącie	pochylenia	10°,	15°	lub	20°

•	 Układ	modułów:	
	poziomy/horyzontalny-H

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

•	 Instrukcja	montażu	dostępna	na	stronie	internetowej
http://www.baks.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/DP-DNHBE.pdf

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS

ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat PRODUKTY - dAcHy PŁASKie - nowości

own10nmc i own15nmc own20nmc

2. Przed założeniem i dokręceniem osłon do uchwytów
rozsuwamy je na wymierzoną wcześniej długość
w punkcie 1. Zakres regulacji długości osłon wynosi
1200 - 2165 mm

5. Skręcone osłony nakładamy na cztery poluzowane 
śruby zamontowane wcześniej do uchwytów 
UPGC...NMC

3. Płaskim śrubokrętem wyłamujemy otwory 
na początkui na końcu osłon OWN...MC oraz dwa 
otwory w miejscach nakładających się na siebie 
w osłonach

6. Do już zamontowanych osłon wiatrowych 
zakładamy dodatkowo płaskowniki dociskowe 
PDOW...NMC i dokręcamy je za pomocą 
nakrętek

  I n s t r u k c j a  m o n t a ż u  o s ł o n  w I a t r o w y c h

1. Wymierzamy zewnętrzną odległość między
uchwytami UPGC...NMC do których jest
montowany panel.

4. W otworach które nakładają się na siebie skręcamy
osłony 4 śrubami SGKF8x14

StM

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

own…nmc

Uniwersalna osłona wiatrowa z regulacją długości          
Montaż do konstrukcji na dachy płaskie o nachyleniu paneli 10,15 i 20° w celu 
poprawy właściwości aerodynamicznych konstrukcji i obniżenia masy balastu

  Zalety ............................................................................................................

•	 duży	zakres	regulacji	długości	1200-2330	mm
•	 gęsta	perforacja	umożliwiająca	dostosowanie	długości	osłony		

do	różnych	paneli
•	 specjalnie	zaprojektowane	wycięcia	umożliwiające	wyłamanie	zaślepki	

otworu	nie	pozostawiając	ostrych	krawędzi	w	produkcie
•	 wykonanie	z	materiału	w	powłoce	Magnelis®	o	bardzo	wysokiej		

odporności	na	korozję
•	 montaż	do	konstrukcji	pozwala	na	zmniejszenie	wymaganego		

do	obciążenia	konstrukcji	balastu
•	 specjalne	wycięcia	pozwalają	na	założenie	osłony	przez	1	osobę		

bez	m	konieczności	przekładania	i	przytrzymywania	śrub	od	drugiej	
strony	

  Opis techniczny ........................................................................................... 

•	 Materiał	Stal	S250GD	w	powłoce	Magnelis®
•	 Do	montażu	należy	użyć	6	-	8	kpl.	SGKFM8x14	1	kpl.	składa	się		

z	2	elementów	o	długości	1115	mm

238 lub 320

11
15

11
15

409238 lub 320

11
15

11
15

409
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PRODUKTY - dAcHy PŁASKie - nowości

2. Odmierzamy odległości między płytami SPM2,
zaznaczamy punkty, a następnie za pomocą szczotki 
drucianej czyścimy powierzchnię 500 x 1200 mm 
papy, znajdującej się na dachu

  I n s t r u k c j a  m o n t a ż u  p ły t  d o  pa p y:

1. Przed rozpoczęciem montażu płyt SPM2, 
wycinamy papę o wymiarach minimalnych 
500 x 1200 mm, następnie wycinamy otwory 
w miejscach śrub o średnicy Ø9 mm

3. W wyznaczonym miejscu rozgrzewamy 
powierzchnię o wymiarach SPM2 lub nieznacznie 
palnikiem

6. Poprawnie zamontowana konstrukcja przy pomocy
płyty SPM2 oraz systemu montażowego DP-DNHWE

5. Rozgrzewamy bok papy i powierzchnię 
i równocześnie dociskamy papę wałkiem  
dekarskim, czynność powtarzamy dla każdego 
boku do pełnego przytwierdzenia płyty  
do poczycia dachowego

4. Płytę SPM2 układamy w miejscach rozgrzanych,
dociskamy do przygotowanej powierzchni, wysta-
jące gwinty zabezpieczamy nakładką ochronną 
NOP50

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

 SPm1,  SPm2 StM

Stalowa płyta mocująca na dach płaski 
Montaż do dachu płaskiego pokrytego papą lub membraną

  Zalety ............................................................................................................

•	 bezinwazyjny	montaż	do	dachu	pokrytego	papą	lub	membraną
•	 geometria	oraz	nosność	dopasowana	do	konstrukcji	BAKS
•	 niska	waga,	która	nie	powoduje	nadmiernego	obciążania	dachu
•	 SPM1	komplet	zawiera	podkładkę	powiększoną,	podkładkę		

sprężystą	i	nakrętkę	ze	stali	nierdzewnej
•	 SPM2	komplet	zawiera	2	podkładki	powiększone,	2	podkładki		

sprężyste	i	2	nakrętki	ze	stali	nierdzewnej	
	

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 materiał:	Stal	S350GD	w	powłoce	Magnelis®	
•	 SPM1	-	należy	stosować	dwie	płyty	do	montażu	profilu		

w	konstrukcjach	typu	wschód-zachód	
SPM2	-	należy	stosować	jedną	płytę	do	montażu	profilu		
w	konstrukcjach	skierowanych	na	południe

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS

ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat 

PdoPd300mc  

Powiększona podstawa balastowa
Podstawa umożliwia ułożenie większej ilości balastu pod jednym panelem bez 
konieczności piętrowania bloczków betonowych jeden na drugim.

  Zalety ................................................................................................

•	 możliwość	ułożenia	dwóch	bloczków	betonowych	obok	siebie
•	 specjalna	perforacja	pozwalająca	na	montaż	podstaw	do	różnych	

typów	konstrukcji
•	 wykonania	z	materiału	w	powłoce	Magnelis	o	bardzo	wysokiej	odpor-

ności	na	korozję	

  Opis techniczny ..............................................................................

•	 materiał:	Stal	S350GD	w	powłoce	Magnelis®
•	 Do	montażu	należy	użyć	po	dwa	komplety	śrub	SGKFM10x20

PcSBv

Podstawa ceownika z gumą wibroizolacyjną
Podstawka odseparowuje profil nośny konstrukcji na dach płaski  
od poszycia dachowego zapobiegając uszkodzeniom poszycia pod-
czas montażu i eksploatacji konstrukcji

  Zalety ................................................................................................

•	 łatwy	i	bezśrubowy	montaż
•	 podstawka	w	komplecie	wyposażona	jest	w	gumą	wibroizolacyjną
•	 wykonanie	ze	stali	w	powłoce	Magnelis	o	bardzo	wysokiej	odporności	

antykorozyjnej	
	

  Opis techniczny .............................................................................. 

•	 Materiał	Stal	S250GD	w	powłoce	Magnelis®
•	 Montaż	bezśrubowy	na	zasadzie	połączenia	zatrzaskowego

PRODUKTY - dAcHy PŁASKie - nowości

50

120

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    
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  PRODUKTY -  dAcHy SKośne - nowości

cwP35H35, lcw35H35 

nr35m8 

35

35

15 85

101

13

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS

ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

10
0

32

3°30

32

lcw35H35 

CWP35H35 Ceownik wzmocniony
LCW35H35 Łącznik ceownika
Nowy profil do konstrukcji fotowoltaicznych na dachy skośne, który może być 
stosowany jako alternatywa dla profili aluminiowych

  Zalety ............................................................................................................

•	 duża,	gęsta	perforacja	umożliwia	montaż	paneli	bez	konieczności	
wiercenia	za	pomocą	nakrętek	rombowych

•	 łączenie	ceowników	za	pomocą	łączników	wciskanych	–	szybki	bez-
śrubowy	montaż

•	 wykonanie	ze	stali	w	powłoce	Magnelis	o	bardzo	wysokiej	odporności	
antykorozyjnej	
	

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 Materiał	Stal	S250GD	w	powłoce	Magnelis®
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat 

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

StM

PRODUKTY -  dAcHy SKośne - nowości

100 45

H

10x45

100 45

H

10x45

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

uBZre

uBZrPe...

Uchwyt do blachy z rąbkiem stojącym 
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego blachą  
na rąbek

StM

  Zalety ............................................................................................................

•	 bezinwazyjny	montaż	do	dachu	(mocowanie	do	rąbków	stojących)
•	 szybki	montaż	bez	konieczności	szukania	elementów	więźby	dachowej
•	 wysokie	parametry	wytrzymałościowe
•	 wysoka	jakość	i	estetyka	wykonania
•	 element	dociskowy	uchwytu	posiada	przetłoczenie	wzmacniające	

  Opis techniczny ...........................................................................................

•	 Stal	nierdzewna
•	 Tabela	z	producentami	blach	z	rąbkiem	stojącym,	do	których	pasują	

uchwyty	UBZRPE25	i	UBZRPE32

 

Symbol Producent Blachy Wysokość rąbka [mm]

UBZRPE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (przed złożeniem) 
28 (po złożeniu)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRPE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

Symbol Producent Blachy Wysokość rąbka [mm]

UBZRE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (przed złożeniem) 
28 (po złożeniu)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

Uchwyt do blachy z rąbkiem stojącym 
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego blachą na rąbek

  Zalety ................................................................................................

•	 bezinwazyjny	montaż	do	dachu	(	mocowanie	do	rąbków	stojących)
•	 szybki	montaż	bez	konieczności	szukania	elementów	więźby	dachowej
•	 wysokie	parametry	wytrzymałościowe
•	 wysoka	jakość	i	estetyka	wykonania	

  Opis techniczny ..............................................................................

•	 Materiał:	Stal	nierdzewna	
•	 Tabela	z	producentami	blach	z	rąbkiem	stojącym,	do	których	

pasują	uchwyty	UBZRE25	i	UBZRE32

 

Symbol Producent Blachy Wysokość rąbka [mm]

UBZRPE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (przed złożeniem) 
28 (po złożeniu)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRPE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

Symbol Producent Blachy Wysokość rąbka [mm]

UBZRE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (przed złożeniem) 
28 (po złożeniu)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32
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  PRODUKTY -  KONSTRUKCJE WOlNOSTOJąCE; dAcHy SKośne - nowości

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

  Zalety ............................................................................................................

•	 wykonanie	z	materiału	w	powłoce	Magnelis®	o	bardzo	wysokiej		
odporności	na	korozję

•	 umożliwia	montaż	bez	konieczności	wiercenia	w	przypadku	gdy	nie	ma	
otworów	pod	montaż	klem

•	 płynna	regulacja	ustawienia
•	 montaż	na	krawędzi	profilu	do	grubości	3,0	mm
•	 gwintowany	otwór	M8	w	opcji	UPPM8MC	

	

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 Materiał	Stal	S250GD	w	powłoce	Magnelis®
•	 Do	montażu	UPPMC	należy	użyć	1	śruby	SAM8x...E	i	nakrętki	NKZM8E	

Do	montażu	UPPM8MC	należy	użyć	śruby	SAM8x...E

  Zalety ................................................................................................

•	 brak	konieczności	stosowania	połączeń	uziemiających		
(wyrównawczych)	w	postaci	linek

•	 przyspieszenie	czasu	montażu	instalacji
•	 umożliwia	zastosowanie	zwykłych	pośrednich	uchwytów	panelu
•	 poprawa	bezpieczeństwa
•	 zapewnia	ciągłość	elektryczną	

  Opis techniczny ..............................................................................

•	 Materiał:	Stal	nierdzewna
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BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS

ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

uPP..mc

Pośredni uchwyt panelu do konstrukcji wolnostojących
Mocowanie paneli PV do ceowników, bez konieczności wiercenia otworów  
w profilu, w przypadku, gdy miejsca montażu klem nie pokrywają się 
z fabryczną perforacją profilu

PuP, PuPK  

Podkładka uziemiająca do ram paneli fotowoltaicznych 
Montaż w miejscu styku ram paneli z konstrukcją nośną w celu zapewnienia 
ciągłości elektrycznej

StM

StM

PuP PuPK



-18-

1

43,3

12
,5

3512,5

M8

2 3

jeSteśmy nA rynKu od 35 lat 

nrm8Pv StM

Nakrętka rombowa 
Montaż paneli PV do profili CWC100H50...NMC

  Zalety ............................................................................................................

•	 szybki	montaż	klem	mocujących	panele	bez	konieczności	przytrzymy-
wania	przy	dokręcaniu	nakrętek	od	spodu	konstrukcji.

•	 geometria	umożliwiająca	blokowanie	się	nakrętki	w	profilu	
CWC100H50	podczas	dokręcania

•	 wykonanie	z	materiału	w	powłoce	Magnelis®	o	bardzo	wysokiej	odpor-
ności	na	korozję	

  Opis techniczny ...........................................................................................

•	 Materiał:	Stal	S250GD	w	powłoce	Magnelis®	
Na	zamówienie:	E	-	stal	nierdzewna	

•	 przykład	montażu	paneli	do	ceowników		
CWC100H50...NMC	za	pomocą	nakrętki	rombowej	NRM8PV	oraz	klem		
	
1.	Nakręconą	nakrętkę	NRM8PV	na	śrubę	SAM8...E	wkładamy	z	góry	
prowadząc	ją	równolegle	do	otworów	w	profilu	
2.	Podczas	dokręcania	śruby	SAM8...E	kluczem	imbusowym	następuje	
blokada	nakrętki	NRM8PV	w	profilu	CWC100H50...NMC	
3.	Poprawnie	zamontowana	nakrętka

9x33
30

22

EPDM
Ø1111

20 55

65

11x37

10
0

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

ruBte StM

Uchwyt regulowany do blachy trapezowej
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego blachę tra-
pezową

  Zalety ................................................................................................

•	 szeroki	zakres	regulacji	umożliwiający	stosowanie	do	różnych		
blach	trapezowych

•	 uchwyt	wyposażony	w	gumę	uszczelniającą	EPDM		przyklejoną		
od	spodu

•	 wykonanie	ze	stali	nierdzewnej	o	wysokiej	odporności	na	korozję
•	 możliwość	regulacji	odległości	od	dachu	ułatwia	montaż	i	niwelację	

nierówności	dachu	
	

  Opis techniczny ..............................................................................

•	 Materiał:	Stal	nierdzewna	
•	 Do	montażu	należy	użyć	4	wkręty	SMDP6x25E

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

PRODUKTY - dAcHy SKośne - nowości

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    
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  PRODUKTY -  dAcHy SKośne - nowości

duFr60e 

9x45

30

Ø7,2

230

75
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09

StM

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

Uchwyt dachowy regulowany 
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego gontem bitumicznym

  Zalety ............................................................................................................

•	 regulacja	wysokości	górnego	elementu	w	zakresie	75-109	mm	umożli-
wiająca	wypoziomowanie	uchwytów	i	niwelację	nierówności	dachów

•	 podłużny	otwór	umożliwiający	regulację	położenia	profilu	aluminiowego
•	 wydłużone	dłuższe	ramię	tak	aby	ułatwić	wkręcanie	wkrętów
•	 wykonanie	ze	stali	nierdzewnej	o	wysokiej	odporności	na	korozję	

	

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 Materiał:	Stal	nierdzewna	
•	 Do	montażu	należy	użyć	2	wkręty	DDW6x60E

duFPe   
St

11x30

94

Ø9

160 294

59

St Standardowy produkt (na zamówienie)

Uchwyt do karpiówki 
Montaż elementów konstrukcji PV do dachu pokrytego dachówką karpiówką.

  Zalety ................................................................................................

•	 długość	dopasowana	do	większości	rodzajów	dachówek
•	 podłużny	otwór	umożliwiający	regulację	położenia	profilu	aluminiowego
•	 wykonanie	z	materiału	w	powłoce	Magnelis®	o	bardzo	wysokiej		

odporności	na	korozję
•	 dodatkowe	wzmocnienie	zapewnia	mocny	i	stabilny	montaż	profili	

aluminiowych	

  Opis techniczny ..............................................................................

•	 materiał:	Stal	S350GD	w	powłoce	Magnelis®
•	 uchwyt	składa	się	z	2	elementów	złożonych	dzięki	specjalnemu		

połączeniu	kształtowemu	-	zastosowanie	dodatkowego	elementu		
w	dolnej	części	uchwytu	zapewnia	bardzo	wysokie	parametry		
wytrzymałościowe

•	 do	montażu	należy	użyć	2	wkręty	DDW6x60E

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS

ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat PRODUKTY -  dAcHy SKośne - nowości

PAl30H32... StM

lPAn30 
StM
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StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

Profil aluminiowy
Podparcie paneli w konstrukcjach na dachy skośne oraz dachy płaskie, 
montaż paneli do konstrukcji wsporczej

  Zalety ............................................................................................................

• niska cena
• stabilne podparcie paneli w konstrukcjach na dachy skośne oraz dachy 

płaskie
• szerokość gniazd w profilu zapobiega obracaniu się śrub i nakrętek  

sześciokątnych (M8 dla górnego gniazda oraz M10  
dla dolnego gniazda)

• specjalny przekrój profilu zwiększający jego wytrzymałość 

  opis techniczny ..........................................................................................

• Aluminium (EN AW-6063)  
Na zamówienie: 
l- lakierowanie w kolorze RAl9005 

• profile dostępne w magazynie 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
uwaga! 
nowy profil do montażu paneli wykonanego  
ze stali w powłoce magnelis

Łącznik profilu aluminiowego
Łączenie profili aluminiowych

  Zalety ............................................................................................................

• ścięcia na końcach ułatwiające wstępne umieszczenie łącznika  
w profilu

• kształt łącznika zapewnia bardzo stabilne połączenie profili
• ograniczniki głębokości wbicia łącznika w profil
• wykonanie z materiału w powłoce Magnelis® o bardzo wysokiej  

odporności antykorozyjnej
• wysokie parametry wytrzymałościowe połączenia,  

  opis techniczny ..........................................................................................

• materiał: Stal S250GD w powłoce Magnelis®

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    
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 PRODUKTY -  kONSTRUKCJE wolnoStojące - nowości

SPv 
 

StM

96

344

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

Spinka
Zabezpieczenie przed wypadnięciem kabli prowadzonych wewnątrz 
ceownika CWC100H50...NMC

  Zalety ............................................................................................................

•	 bardzo	szybki	montaż	i	demontaż	spinki,	umożliwiający	dołożenie	kabli	
w	dowolnym	momencie	

•	 okrągły	przekrój	spinki	chroni	kable	przed	uszkodzeniem
•	 niska	waga	umożliwiająca	przenoszenie	dużej	liczby	sztuk	przez		

jednego	instalatora
•	 wykonanie	z	nierdzewnego	materiału	o	bardzo	dobrych	właściwościach	

antykorozyjnych	i	dużej	wytrzymałości	mechanicznej
•	 możliwość	zamontowania	w	dowolnym	miejscu	w	profilu	CWC100H50...

NMC		

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 Materiał:	Stal	nierdzewna	

BAKS.com.Pl/KonStruKcje_Pv    

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS

ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat PRODUKTY - KONSTRUKCJE wolnoStojące - nowości
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StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

Podstawa montażowa
PCS70 Montaż pionowego profilu CT70H50... NMC oraz  CWT70H50... NMC 
jako słupa podporowego do śruby gruntowej GSW76x...N
PCS100 Montaż pionowego profilu CWE100H50... NMC jako słupa 
podporowego konstrukcji do śruby gruntowej GSW76x...N

  Zalety ...........................................................................................................

•	 podwyższona	wytrzymałość	dzięki	specjalnie	wyprofilowanym		
zagięciom	wzmacniającym

•	 otwory	w	podstawowej	umożliwiające	regulację	położenia	podczas	
montażu

•	 gęsta	perforacja	w	części	pionowej	umożliwia	regulację	wysokości	
montażu	słupa	podporowego	
	

  Opis techniczny ..........................................................................................

•	 Materiał:	Stal	S235	cynkowana	metodą	zanurzeniową		
PN-EN	ISO	1461:2011

•	 Do	montażu	należy	użyć	4	kpl.	SMM10x30F

PcB70, PcB100 

  Zalety ................................................................................................

•	 podwyższona	wytrzymałość	dzięki	specjalnie	wyprofilowanym		
zagięciom	wzmacniającym

•	 otwory	w	podstawie	umożliwiające	regulację	położenia	podczas	
montażu

•	 gęsta	perforacja	w	części	pionowej	umożliwia	regulację	wysokości	
montażu	słupa	podporowego

•	 duża	stabilność	mocowania	dzięki	powiększonej	płaszczyźnie		
podstawy	

  Opis techniczny .........................................................................................

•	 Materiał:	Stal	S235	cynkowana	metodą	zanurzeniową		
PN-EN	ISO	1461:2011

•	 Do	montażu	do	podłoża	betonowego	należy	użyć	4	kotwy		
PSRM10x90F	

Podstawa montażowa
PCB70 Montaż pionowego profilu CT70H50... NMC oraz CWT70H50... NMC 
do podłoża betonowego jako słupa podporowego konstrukcji
PCB100 Montaż pionowego profilu CWE100H50... NMC 
do podłoża betonowego jako słupa podporowego konstrukcji 
 

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
W CAłEJ POlSCE
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szablony do konstrukCji wolnostojąCyCh- nowości

1. Stosowanie przymiaru położenia krokwi BDFCH120NMC względem przedniego słupa  
podporowego CT70H50NMC lub CWT70H50NMC

Przymiar stosuje się w celu szybkiego i poprawnego wyznaczenia położenia krokwi BDFCH120NMC względem przedniej  
podpory CT70H50NMC lub CWT70H50NMC. Przymiar należy położyć do czoła profilu BDFCH120NMC. Położenie przymiaru 
jest jednoznacznie ustalane dzięki zagięciom na jego końcach blokujących go na czole profilu i w fasolce. Dokładne położenie 
słupa podporowego określone jest przez umieszczoną na przymiarze strzałkę. Przymiaru należy używać wyłącznie na pierwszej 
oraz ostatniej podporze w każdym stole. Położenie pozostałych profili BDFCH120NMC należy określić rozciągając linkę między  
wcześniej zamontowanymi skrajnymi krokwiami.

2. Zastosowanie przymiaru określającego rozstaw płatwi CWC100H50NMC

Montaż profili zaczynamy od przykręcenia profilu CWC100H50NMC w skrajnym dolnym otworze profilu BDFCH120NMC.  
Do wyznaczenia pozostałych płatwi układamy przymiar na kolejnych dwóch krokwiach BDFCH120NMC tak by opierał się  
o zamontowany na dole CWC100H50NMC, następnie na półce układamy kolejny rząd CWC100H50NMC i przykręcamy do krokwi 
BDFCH120NMC.Czynność powtarzać do zamontowania wszystkich rzędów CWC100H50NMC.

3. Zastosowanie przymiaru określającego położenie klem mocujących BUF.../PUF

Szablon wyznaczający miejsce montażu klem należy ułożyć na profilu CWC100H50NMC zaczynając od jego prawej krawędzi. 
Opis znajdujący się na przymiarze (np. W1S2 1 OTWÓR) oznacza, iż pierwsze wycięcie w szablonie oraz montaż pierwszej  
klemy zaczyna się od pierwszego wycięcia/otworu w profilu CWC100H50NMC. Kolejne 2 klemy mocujemy w kolejnych wycięciach 
szablonu. W celu określenia miejsc montażowych dla kolejnych klem (4,5 itd.) szablon należy przełożyć tak by pierwsze wcięcie  
w szablonie było umieszczone w miejscu ostatniej włożonej klemy. Dzięki temu ustalone zostaną kolejne dwa otwory, w których 
należy umieścić klemy. Czynność należy powtórzyć do końca stołu. Klemy w kolejnych rzędach płatwi CWC100H50NMC monto-
wać w linii wyznaczonej przez dolną klemę po ułożeniu kolejnych paneli.

Szablony do ustalania otworów montażowych w konstrukcjach wolnostojących
(dostarczane w przypadku instalacji o mocy 0,5MW i większych) 

przymiar

BDFCH120NMC

CWC100H50NMC

CWC100H50NMC

przymiar

BDFCH120NMC

przedni słup podporowy 
CT70H50NMC lub 
CWT70H50NMC

1

1

2

2

3
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jeSteśmy nA rynKu od 35 lat PRODUKTY - KONSTRUKCJE wolnoStojące - nowości
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StM Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)

di, Bdi, ldi

Daszek inwertera DI
Bok daszku inwertera BDI
Łacznik daszku inwertera LDI
Osłona inwertera przed deszczem, śniegiem, uderzeniami mechanicznymi itp.

  Zalety ............................................................................................................

•	 ochrona	inwertera	przed	deszczem,	śniegiem	oraz	uderzeniami	
•	 wysokie	parametry	wytrzymałościowe
•	 łatwy	i	szybki	montaż
•	 możliwość	rozbudowania	osłony	o	następne	moduły	tworząc		dowolną	

szerokość	dostosowaną	do	wymiarów	inwetera	
•	 wykonanie	z	materiału	w	powłoce	Magnelis®	o	bardzo	wysokiej		

odporności	na	korozję		
•	 symetryczne	wykonanie	boków	daszku	umożliwia	montaż	jednego	typu	

elementu	z	prawej	i	lewej	strony	
	

  Opis techniczny ..........................................................................................

Materiał:	Stal	S250GD	w	powłoce	Magnelis®	
	
DI ochrona	inwertera	przed	deszczem,	śniegiem,	
uderzeniami	mechanicznymi	itp.	daszek inwertera

BDI Usztywnienie	daszku,	boczna osłona  inwertera

LDI Łączenie	daszków	inwertera,	łacznik daszku inwertera 
 

INFO
W	celu	uszczelnienia	połączonych	daszków	należy	użyć	gumy	EPDM		
lub	uszczelniacza	dekarskiego

Uwaga:
Przy	doborze	systemu	daszków	należy	sprawdzić	minimalne	wymiary	
A,	B,	C	w	instrukcji	montażu	inwertera.

B

A C

StM

KONSTRUKCJE BAKS DOSTęPNE 
WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ElEKTRYCZNYCH 
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mapa podziału 
na rejony handlowe

podział terytorialny 
dla doradców 

techniczno-handlowych  

DoraDcy techniczni ds. konstrukcji fotowoltaicznych

zAstępcA KierowniKA dziAłu tecHnicznego ds. fotowoltAiKi i trAs KABlowycH

inż. marek cedrowski e-mail: marek.cedrowski@baks.com.pl tel. 22 710 81 96 kom. 667 944 952

inż. michał marczyk e-mail: michal.marczyk@baks.com.pl tel. 22 710 81 05
inż. marcin sobolewski e-mail: marcin.sobolewski@baks.com.pl tel. 22 710 81 23  kom. 669 501 308
mgr inż. łukasz winiarczyk e-mail: lukasz.winiarczyk@baks.com.pl tel. 22 710 81 46 kom. 669 501 206
mgr inż. piotr duda e-mail: piotr.duda@baks.com.pl tel. 22 710 81 31

dziAł ofert ds. konstrukcji fotowoltaicznych

mariusz drewnik  e-mail: mariusz.drewnik@baks.com.pl tel. 22 710 81 87 kom. 665 006 122

reJon i 
Beata rak – mariańska [Kier. Rejon I] e-mail: beata.rak@baks.com.pl tel. 22 710 81 00 (wew. 224) kom. 667 940 077
inż. kamil Gajownik e-mail: kamil.gajownik@baks.com.pl tel. 22 710 81 82 kom. 661 198 230
reJon ii
jarosław świętochowski [Kier. Rejon II] e-mail: jarek.swietochowski@baks.com.pl  tel. 22 710 81 40 kom. 667 944 963 
jakub jesiotr  e-mail: jakub.jesiotr@baks.com.pl  tel. 22 710 81 89 kom. 669 501 323 
reJon iii  
inż. norbert łuczak [Kier. Rejon III] e-mail: norbert.luczak@baks.com.pl tel. 22 710 81 41 kom. 667 955 972
maciej jagiełło e-mail: maciej.jagiello@baks.com.pl  tel. 22 710 81 92 
inż. radosław wilmanowicz e-mail: radoslaw.wilmanowicz@baks.com.pl  tel. 22 710 81 83

KierowniK dziAłu HAndlowego  fax: 22 710 81 11

piotr Kamiński e-mail: piotr.kaminski@baks.com.pl tel. 22 710 81 14 kom. 603 685 497

reJon i  tel. 22 710 81 90
  fax: 22 710 81 12
mirosław rudnicki [Kier. Rejon I] e-mail: miroslaw.rudnicki@baks.com.pl  tel. 22 710 81 02 kom. 667 933 701
ewelina mucha  e-mail: ewelina.mucha@baks.com.pl  tel. 22 710 81 04 
damian wójcik e-mail: damian.wojcik@baks.com.pl  tel. 22 710 81 03 kom. 693 107 070 
karolina roszczyńska  e-mail: karolina.roszczynska@baks.com.pl  tel. 22 710 81 04 

reJon ii  tel. 22 710 81 91
  fax: 22 710 81 47 
radosław Bogdalski [Kier. Rejon II] e-mail: radek.bogdalski@baks.com.pl  tel. 22 710 81 06 kom. 667 940 020
mateusz jagiełło e-mail: mateusz.jagiello@baks.com.pl  tel. 22 710 81 09 kom. 667 944 955 
maria Żabicka e-mail: maria.zabicka@baks.com.pl  tel. 22 710 81 08 kom. 665 009 960
magdalena adamczyk  e-mail: magdalena.adamczyk@baks.com.pl tel. 22 710 81 60 
kamil masny e-mail: kamil.masny@baks.com.pl tel. 22 710 81 07 

reJon iii  tel. 22 710 81 92
  fax: 22 710 81 19 
waldemar żelazko [Kier. Rejon III] e-mail: waldemar.zelazko@baks.com.pl  tel. 22 710 81 18 kom. 667 944 958
robert siwak e-mail: robert.siwak@baks.com.pl  tel. 22 710 81 27 kom. 667 940 277 
jacek Banasiewicz   e-mail: jacek.banasiewicz@baks.com.pl  tel. 22 710 81 17 kom. 667 944 959 
szymon trzaskowski e-mail: szymon.trzaskowski@baks.com.pl tel. 22 710 81 00 (wew. 212) kom. 667 955 973 
iwona ruszkiewicz e-mail: iwona.ruszkiewicz@baks.com.pl tel. 22 710 81 16

DoraDcy techniczno-hanDlowi

Wojciech Rodak [region i] e-mail: wojciech.rodak@baks.com.pl   kom. 603 448 667
mgr inż. paweł Boroński [region ii] e-mail: pawel.boronski@baks.com.pl  kom. 603 448 699
doradca t.h. [region iii] e-mail: baks@baks.com.pl  kom. 691 301 826
inż. marcin rynkiewicz [region iV] e-mail: marcin.rynkiewicz@baks.com.pl   kom. 667 933 583
doradca t.h. [region V] e-mail: baks@baks.com.pl  kom. 661 198 230
Patryk Witkowski [region Vi] e-mail: patryk.witkowski@baks.com.pl  kom. 667 955 971

KonstruKcje BAKs do montAżu pAneli fotowoltAicznycH  

dobór konstrukcji   
do instalacji fotowoltaicznych  e-mail: fotowoltaika@baks.com.pl tel. 22 710 81 05
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jesteśmy nA rynKu Od 35 lat jesteśmy nA rynKu Od 35 lat 
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maGazyn Baks katowice
al. roŹdzieŃskieGo 190B 
40-203 katowice
Czynny w godzinach
pon. - pt.      8:00 – 16:00
T.: +48 32 781 01 31
F: +48 32 781 01 32
e-mail: magazyn.katowice@baks.com.pl

maGazyn Baks łódŹ 
ul. pojezierska 95 
91-341 łódŹ
Czynny w godzinach
pon. - pt.    8:00 – 16:00
t.: +48 42 611 17 32
F: +48 42 611 29 09
e-mail: magazyn.lodz@baks.com.pl

FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS
ul. jaGodne 5
05-480 karczew 
Czynne w godzinach: 
pon. - czw.    7:00 - 21:00
             pt.    7:00 - 20:00
          sob.    7:00 - 12:00
t.: +48 22 710 81 00
F: +48 22 710 81 01
e-mail: baks@baks.com.pl

BAKS
ŁÓDŹ

BAKS
KATOWICE

AL. ROŹDZIEŃSKIEGO

KARCZEW

WARSZAWA

KATOWICE

KRAKÓw
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konstrukcje Baks dostępne 
we wszystkich maGazynach Baks

oraz w hurtowniach elektrycznych 
w całej polsce

konstrukcje Baks dostępne 
we wszystkich maGazynach Baks
oraz w hurtowniach elektrycznych 
w całej polsce

BAKs.com.pl/KonstruKcje_pv    



w-H4g2-300-n

konstrukcje BAks 
do montażu paneli 
fotowoltaicznych

KonstruKcje BAKs dostępne 
we wszystkich magazynach Baks
oraz w hurtowniach elektrycznych 
w cAłej polsce

NOWOŚCI

BAKs.com.pl/KonstruKcje_pv

Baks - PROFESJONALNE SYSTEMY TRAS KABLOWYCH 

FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5 
tel.: +48 22 710 81 05                                                         
e-mail: fotowoltaika@baks.com.pl 

W-V2G2-BI-30°-N 

NOWOŚCI

 cwp35H35

BAKs.com.pl/KonstruKcje_pv    jesteśmy na rynku od 35 lat 


