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PL | Przeczytaj niniejszą instrukcję instalacji przed rozpoczęciem prac montażowych!
  Montaż mogą wykonywać tylko kompetentne, wykwalifikowane osoby!

PL | Instrukcja instalacji 
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Nośność strukturalna systemu PV 

musi być zweryfikowana przed 

instalacją. Budynek musi być w 

stanie wytrzymać dodatkowy ciężar

!

!  PL | Zastosowanie

System montażowy do instalacji ramowych 
modułów PV o grubości ramy od 30 do 
50 mm na dachach pochyłych o następują-
cych cechach:

• Nachylenie dachu 5-60° (element 
mocujący panele słoneczne) lub 20-60° 
(hak dachowy).

• Przy nachyleniu dachu poniżej 20° 
obowiązuje dopuszczalne nachylenie 
dachu dla zastosowanego poszycia.

• Różne dachy kryte dachówką (dachów-
ka frankfurcka, dachówka celtycka, 
dachówka płaska, dachówka przyl-
gowa, karpiówka itd.) na drewnianej 
konstrukcji nośnej.

• Możliwy jest montaż PV w układzie 
pionowym i poziomym.

Przed przystąpieniem do montażu należy 
przedstawić dowód statyczności dachu, 
uwzględniający dodatkowe obciążenia 
wynikające z instalacji fotowoltaicznej.

Wytyczne dotyczące instalacji
Aby skompensować termiczną rozszer-
zalność liniową modułów i systemu mon-
tażowego, należy zaplanować przerwę co 
12 m.

Należy przestrzegać zaleceń producenta 
modułów, producenta pokrycia dachowego 
oraz lokalnych przepisów dotyczących sto-
larki budowlanej. Zainstalowanych wiązań 
dachowych nie należy używać jako pomocy 
przy wchodzeniu.

Należy przestrzegać wymagań dotyczących 
ochrony odgromowej i przepięciowej dla 
systemów fotowoltaicznych, jak również 
wymagań dotyczących ochrony przeciw-
pożarowej podczas budowy.

Nie zalecamy stosowania elementów 
ocynkowanych w przypadku instalacji 
w odległości 10 km od wybrzeża.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy 
o kontakt z przedstawicielem handlowym 
lub działem technicznym firmy Renusol.

Wskazówki dotyczące instalacji

Przed rozpoczęciem montażu prosimy 
o dokładne zapoznanie się z aktualną 
wersją instrukcji montażu. Najpierw na-
leży zapoznać się z częściami systemu. 
Przed przystąpieniem do montażu należy 
sprawdzić stan konstrukcji dachu. Dotyczy 
to na przykład jakości i wytrzymałości 

krokwi, płatwi oraz hydroizolacji dachu. 
Konstrukcja budynku musi być w stanie 
bezpiecznie i trwale przejąć dodatkowe ob-
ciążenia wynikające z systemu fotowoltaicz-
nego. Podczas montażu, a w szczególności 
podczas prac na dachu, należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP i stosować się 
do obowiązujących regulacji.

Ilustracje i teksty zawarte w instrukcji in-
stalacji odpowiadają aktualnemu stanowi 
technicznemu w momencie oddania do 
druku. Błędy drukarskie i zmiany techniczne 
zastrzeżone. Poszczególne wskazówki in-
stalacji są jedynie zaleceniami zgodnymi 
z aktualnym stanem techniki i opierają się 
na doświadczeniu w zakresie instalacji sys-
temów Renusol. W przypadku konieczności 
uwzględnienia specyfiki dachu lub obiektu, 
prosimy w razie potrzeby o zasięgnięcie 
opinii specjalistów, takich jak dekarze lub 
inżynierowie budowlani, w celu uzyskania 
wyjaśnień.

Prosimy również o sprawdzenie aktualnego 
stanu tych instrukcji instalacji na stronie 
www.renusol.com. W razie potrzeby można 
tam znaleźć instrukcje w innych językach.

Badania / Certyfikaty:
• TÜV 
• MCS012 (IK0197)

Obowiązujące dokumenty
„Ogólna instrukcja instalacji, konserwacji i 
montażu” 
„Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące in-
strukcji instalacji”
„Warunek gwarancji i wyłączenie odpowied-
zialności” 
Dokumenty te są dostępne pod adresem 
www.renusol.com 

Warunki gwarancji:

Gwarancja firmy Renusol jest ważna tylko 
wtedy, gdy stosowany jest oryginalny, kom-
pletny system Renusol i przestrzegane są 
warunki gwarancji. Informacje na temat 
ustawowej odpowiedzialności za wady / 
rękojmi można znaleźć w Ogólnych Warunk-
ach Handlowych firmy Renusol. 
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#6

#12

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów
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#19

#26

System szyn dwuwarstwowych/ system szyn poprzecznych – Poziome ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych ze śrubami dwustronnymi – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów 
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#32

#39

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym desek nieheblowanych – Pionowe ustawienie modułów 

Połączenie z alternatywnymi elementami mocującymi 



6/56  |  Renusol VS+  |  01/2023

+

A

B

C

F

A

+

B

E F E F

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

C

E

+

+

1. Querverweis Horizontal - Nicht löschen!

+
D

B

#48

Conf igurator
statics

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawianie modułów – Przegląd
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50 < l <
 300 mm

a

b

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawianie modułów – Przegląd

Bez przeprowadzenia obliczeń statycznych za 
pomocą programu Renusol Configurator, długość 
wspornika nie powinna być większa niż 300 mm.

• Informacje ogólne

• Obliczenia statyczne 

• Techniczny przegląd projektu 
	 a	www.pv-configurator.com
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d=3 x         Ø

d d

5 mm

!

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów 

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów 

Uwaga!

Korzystając z układu otworów haka dacho-

wego, należy umieścić hak dachowy w obszarze 

zakładki dachówki. Hak dachowy przykręcać tylko 

w dopuszczalnym zakresie. Zachować odstęp 

3 × Ø wkręta do drewna od zewnętrznej krawędzi 

krokwi dachu. Nie używać haka dachowego jako 

stopnia. 

Wspornik haka dachowego w stanie zmonto-

wanym powinien mieć ok 5 mm odstępu od 

dachówki. 

Liczba śrub podana jest na stronie 49-52.

Hak dachowy
Dachówki
Płyta dystansowa
Łata dachowa
Wkręt do drewna
krokiew
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250mm

A
B

A

B

!

B-B

A-A

! 15 Nm

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów 

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów

Uwaga!

Poniższa obróbka dachówek dotyczy tylko dachówek przyl-

gowych. W przypadku dachówek płaskich należy zapoznać się 

z informacjami na stronie 44-46. 

Obrobić dachówki na hakach dachowych za pomocą szlifierki 

kątowej. Obrobić dachówki zgodnie z widokiem szczegółowym 

A-A i B-B.
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 L > 35 mm

90°

! 10 Nm

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów
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! 10 Nm

! 10 Nm

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów
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2. Querverweis Vertikal - Nicht löschen!

+
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5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

#48

Conf igurator
statics

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawianie modułów – Przegląd
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b

a

24 mm 24 mm 24 mm>35 mm >35 mm

≈ 
24

 m
m

… n

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów

Bez przeprowadzenia obliczeń statycznych za 
pomocą programu Renusol Configurator, długość 
wspornika nie powinna być większa niż 300 mm.

• Informacje ogólne

• Obliczenia statyczne 

• Techniczny przegląd projektu 
	 a	www.pv-configurator.com
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a

b

> 35 mm > 35 mm

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

System szyn jednowarstwowych – Poziome ustawienie modułów

Bez przeprowadzenia obliczeń statycznych za 
pomocą programu Renusol Configurator, długość 
wspornika nie powinna być większa niż 300 mm.

• Informacje ogólne

• Obliczenia statyczne 

• Techniczny przegląd projektu 
	 a	www.pv-configurator.com
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d=3 x         Ø

d d

!

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów

Hak dachowy
Dachówki
Płyta dystansowa
Łata dachowa
Wkręt do drewna
krokiew

Uwaga!

Korzystając z układu otworów haka dacho-

wego, należy umieścić hak dachowy w obszarze 

zakładki dachówki. Hak dachowy przykręcać tylko 

w dopuszczalnym zakresie. Zachować odstęp 

3 × Ø wkręta do drewna od zewnętrznej krawędzi 

krokwi dachu. Nie używać haka dachowego jako 

stopnia. 

Wspornik haka dachowego w stanie zmonto-

wanym powinien mieć ok 5 mm odstępu od 

dachówki. 

Liczba śrub podana jest na stronie 49-52.
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A-A

50-300 mm

A
B

A

B

!

B-B

! 15 Nm

Uwaga!

Poniższa obróbka dachówek dotyczy tylko dachówek przyl-

gowych. W przypadku dachówek płaskich należy zapoznać się 

z informacjami na stronie 44-46. 

Obrobić dachówki na hakach dachowych za pomocą szlifierki 

kątowej. Obrobić dachówki zgodnie z widokiem szczegółowym 

A-A i B-B.

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów
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 L > 35 mm

50-300 mm

! 15 Nm

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów
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C 
B 

A  

!

90°

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych – Pionowe ustawienie modułów

Uwaga!

Przed zamontowaniem modułów, moduły 

najniższego rzędu należy wyposażyć 

w zabezpieczenie antypoślizgowe. 

W tym celu należy dokręcić śruby 

M6x20 mm (wałem /gwintem skierowanym 

do dołu) nakrętkami M6 w punktach moco-

wania modułu. Moduły najniższego rzędu 

umieścić w taki sposób, aby zabezpieczenie 

antypoślizgowe stykało się z krawędzią 

najniższej szyny montażowej (rys. B). 

Wskazówka: Ochrona antypoślizgowa może 

być stosowana tylko w modułach z odpo-

wiednimi otworami mocowania. 
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3. Querverweis Kreuschienenverbund - Nicht löschen!

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

#48

Conf igurator
statics

B

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawianie modułów – Przegląd
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50 < l <
 300 mm

a

b
> 35 mm > 35 mm

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów

Bez przeprowadzenia obliczeń statycznych za 
pomocą programu Renusol Configurator, długość 
wspornika nie powinna być większa niż 300 mm.

• Informacje ogólne

• Obliczenia statyczne 

• Techniczny przegląd projektu 
	 a	www.pv-configurator.com
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d=3 x         Ø

d d

!

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów

Hak dachowy
Dachówki
Płyta dystansowa
Łata dachowa
Wkręt do drewna
krokiew

Uwaga!

Korzystając z układu otworów haka dacho-

wego, należy umieścić hak dachowy w obszarze 

zakładki dachówki. Hak dachowy przykręcać tylko 

w dopuszczalnym zakresie. Zachować odstęp 

3 × Ø wkręta do drewna od zewnętrznej krawędzi 

krokwi dachu. Nie używać haka dachowego jako 

stopnia. 

Wspornik haka dachowego w stanie zmonto-

wanym powinien mieć ok 5 mm odstępu od 

dachówki. 

Liczba śrub podana jest na stronie 49-52.
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50-300 mm

A
B

A

B

!

A-A

B-B

! 15 Nm

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów

Uwaga!

Poniższa obróbka dachówek dotyczy tylko dachówek przyl-

gowych. W przypadku dachówek płaskich należy zapoznać się 

z informacjami na stronie 44-46. 

Obrobić dachówki na hakach dachowych za pomocą szlifierki 

kątowej. Obrobić dachówki zgodnie z widokiem szczegółowym 

A-A i B-B.

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów
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<200mm

! 10 Nm

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów
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35 mm

90°

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów
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! 10 Nm

! 10 Nm

System szyn dwuwarstwowych – Poziome ustawienie modułów
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4. Querverweis Stockschraube - Nicht löschen!

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

+
B

#48

Conf igurator
statics

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów
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50 < l < 300 mm

a

b

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów

Bez przeprowadzenia obliczeń statycznych za 
pomocą programu Renusol Configurator, długość 
wspornika nie powinna być większa niż 300 mm.

• Informacje ogólne

• Obliczenia statyczne 

• Techniczny przegląd projektu 
	 a	www.pv-configurator.com
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Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów
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M10: S7
M12: S9

M10: SW17
M12: SW19

l1

l2

1 2

3

M10: SW17
M12: SW19

4 5

M10 M12

l1 >40mm >48mm

l2 <40 mm

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów



30/56  |  Renusol VS+  |  01/2023

! 15 Nm

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów
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90°

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów

Śruby dwustronne – Wiązanie elementu mocującego panele słoneczne – Poziome ustawienie modułów
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5. Querverweis Rauspund - Nicht löschen!
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5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

#48

Conf igurator
statics

+
B

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów
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b

a

24 mm 24 mm 24 mm>35 mm >35 mm

≈ 
24

 m
m

… n

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów

Bez przeprowadzenia obliczeń statycznych za 
pomocą programu Renusol Configurator, długość 
wspornika nie powinna być większa niż 300 mm.

• Informacje ogólne

• Obliczenia statyczne 

• Techniczny przegląd projektu 
	 a	www.pv-configurator.com
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System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów

Usunąć dodatkowe dachówki na górze zgod-

nie z układem, aby uzyskać więcej przestrzeni 

roboczej.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do montażu należy 

sprawdzić stan konstrukcji dachu. Dotyczy to na 

przykład jakości i wytrzymałości krokwi, płatwi 

oraz hydroizolacji dachu. Konstrukcja budynku 

musi być w stanie bezpiecznie i trwale przejąć 

dodatkowe obciążenia wynikające z systemu 

fotowoltaicznego.
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 β

!

d=3 x    Ø        d d

 β

2.1. 3.

5.4.

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów

Uwaga!

Rzeczoznawca budowlany musi ocenić jakość krokwi, łat, jak również 

deski nieheblowanej i obowiązkowych mocowań śrubowych deski 

nieheblowanej do krokwi, pod kątem tego, czy dach jest odpowiedni 

do montażu VarioSole, biorąc pod uwagę lokalne warunki wiatrowe 

i śniegowe. Wymienić złe lub stare łaty dachowe, a także płyty z desek 

nieheblowanych na nowe, które co najmniej spełniają aktualne 

przepisy. 

Nośność haka dachowego jest znacznie mniejsza w przypadku mon-

tażu na desce nieheblowanej w porównaniu z przyśrubowaniem do 

krokwi. 

Firma Renusol Europe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za bez-

pośrednie połączenie śrubowe do deski nieheblowanej. Poniższe kroki 

mają charakter jedynie ilustracyjny. W celu zachowania rękojmi należy 

postępować zgodnie z instrukcją „System szyn jednowarstwowych – 

Pionowe ustawienie modułów” i zapoznać się z naszymi warunkami 

gwarancji na stronie www.Renusol.com. Element kompensujący należy 

stosować wyłącznie na deskowaniu drewnianym o minimalnej gru-

bości 20 mm o klasie wytrzymałości NH co najmniej C24. 

Uwaga!

1. Nie korzystać z haka dachowego jako stopnia

2. Haki dachowe mocowane do krokwi przykręcać tylko w dopuszczalnym zakresie. Zachować odstęp 

3 × Ø wkręta do drewna od zewnętrznej krawędzi. Liczba śrub podana jest na stronie 49-52.

3. Elementy kompensacyjne skręcić ze sobą pod kątem ok. b≈5°, aby zapobiec stojącej wodzie. Przykręcić 

6 wkrętów do drewna. 

4. Upewnić się, że połączenie śrubowe znajduje się na desce nieheblowanej i że dachówka nie opiera się 

na krokwi. 

5. Wkręcić hak dachowy przez wszystkie elementy kompensacyjne (łącznie z deską nieheblowaną)
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50-300 mm

A
B

A

B

!

! 15 Nm

A-A

B-B

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów

Uwaga!

Poniższa obróbka dachówek dotyczy tylko dachówek przyl-

gowych. W przypadku dachówek płaskich należy zapoznać się 

z informacjami na stronie 44-46. 

Obrobić dachówki na hakach dachowych za pomocą szlifierki 

kątowej. Obrobić dachówki zgodnie z widokiem szczegółowym 

A-A i B-B.
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50-300 mm

! 15 Nm

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów
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C 
B 

A  

!

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów

System szyn jednowarstwowych z połączeniem śrubowym w szalunku drewnianym – Pionowe ustawienie modułów

Uwaga!

Przed zamontowaniem modułów, 

moduły najniższego rzędu powinny 

być wyposażone w osłonę antypośli-

zgową. 

W tym celu należy dokręcić śruby 

M6x20 mm (wałem /gwintem 

skierowanym do dołu) nakrętkami 

M6 w punktach mocowania modułu. 

Moduły najniższego rzędu umieścić 

w taki sposób, aby zabezpieczenie 

antypoślizgowe stykało się z krawędzią 

najniższej szyny montażowej (rys. B). 

Wskazówka: Ochrona antypoślizgowa 

może być stosowana tylko w modułach 

z odpowiednimi otworami mocowania. 
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5. Querverweis IFP Befestigung - Nicht löschen!

+

A

B

C

E

A

B

D E D E

C

D

+ +
B

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

#48

Conf igurator
statics

A

B

Połączenie z alternatywnymi elementami mocującymi 
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b

a

24 mm 24 mm 24 mm>35 mm >35 mm

≈ 
24

 m
m

… n

Conf igurator
statics

50 < l < 300 mm

Połączenie z alternatywnymi elementami mocującymi 

Bez przeprowadzenia obliczeń statycznych za 
pomocą programu Renusol Configurator, długość 
wspornika nie powinna być większa niż 300 mm.

• Informacje ogólne

• Obliczenia statyczne 

• Techniczny przegląd projektu 
	 a	www.pv-configurator.com



Renusol VS+  |  01/2023  |  41/56 

50 < l < 300 mm

a

b

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

Połączenie z alternatywnymi elementami mocującymi 

Bez przeprowadzenia obliczeń statycznych za 
pomocą programu Renusol Configurator, długość 
wspornika nie powinna być większa niż 300 mm.

• Informacje ogólne

• Obliczenia statyczne 

• Techniczny przegląd projektu 
	 a	www.pv-configurator.com
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!
M10 = 15 Nm 
M12 = 40 Nm

! 15 Nm

Uwaga!

Należy przestrzegać instrukcji montażu producenta alternaty-

wnego mocowania. 

Połączenie z alternatywnymi elementami mocującymi 

Połączenie z alternatywnymi elementami mocującymi 

Odstęp

!
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! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

Połączenie z alternatywnymi elementami mocującymi 

Połączenie z alternatywnymi elementami mocującymi 
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a) b) c)

a ba

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel - Nicht löschen!Załącznik – Dachówki płaskie z rozwiązaniem Genius roof solution

krokiew krokiew krokiew

Obróbka dachówek
Za pomocą szlifierki kątowej lub przecinaka do łupków wyciąć wgłębienie w dachówce w miejscu wprowadzenia haka dachowego, 
przykryć hak dachowy tak, aby dachówka leżała płasko. Jeśli dachówki są rowkowane, należy również wyciąć wgłębienie w górnej części 
dolnej dachówki. Poniżej trzy różne pozycje:

a     dachówka płaska
b     dachówka bitumiczna
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B C

E F G

I J

D

H

A

+

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel_2 - Nicht löschen!Załącznik – Dachówki płaskie z rozwiązaniem Genius roof solution
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A

+

B C

E F G

I J

D

H

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel_3 - Nicht löschen!Załącznik – Dachówki płaskie z rozwiązaniem Genius roof solution
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A

+

B C D

F G

K L

E

J

H

A

->  J

I

Załącznik – Dachówka płaska z membraną wodoszczelną
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B

Querverweis Artikelübersicht - Nicht löschen!

a

c

b

L

Lg

Lm

L

Lg

Lm

70 mm

65 mm

Załącznik – Elementy dla możliwych kombinacji

Nr art. a: b: c:

M10 920159 160 mm 71 mm 65 mm (połączenie przestawione/ 
Offset Connection)

M10 860020 180 mm 81 mm 65 mm

M10 920008 200 mm 81 mm 65 mm (połączenie przestawione/ 
Offset Connection)

M10 860006 200 mm 81 mm 65 mm

M10 860022 250 mm 81 mm 65 mm (połączenie przestawione/ 
Offset Connection)

M10 860021 250 mm 81 mm 65 mm

M12 920002 250 mm 91 mm 100 mm (połączenie przestawione 
/ Offset Connection)

M12 860007 250 mm 91 mm 100 mm

M12 860017 300 mm 141 mm 100 mm

M12 920136 350 mm 191 mm 100 mm

M12 920137 400 mm 211 mm 100 mm

Nr art. Lg/Lm: L Zakres zaciskania

M10 900187 80/50 136 mm 0 - 40 mm

M10 900188 100/50 156 mm 20 - 60 mm

M10 900189 130/50 186 mm 55 - 90 mm

M10 900190 150/50 206 mm 75 - 110 mm

M10 900191 180/50 236 mm 105-140 mm

M10 900192 200/50 256 mm 125 - 160 mm

Nr art. Lg/Lm: L Zakres zaciskania

M10 900181 80/50 136 mm 15 - 60 mm

M10 900182 100/50 156 mm 35 - 80 mm

M10 900183 125/50 181 mm 60 - 105 mm

M10 900184 150/50 206 mm 85 - 130 mm

M10 900185 160/50 216 mm 95-140 mm

M10 900186 200/50 256 mm 135 - 180 mm
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B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!Załącznik – Haki dachowe i wkręty do drewnianych konstrukcji dolnych

R420161
Hak dachowy,  
aluminiowy, regulowany

R420181
UK hak dachowy,
zwykły

R420180
UK hak dachowy,
dachówka holenderska

R920003
Hak dachowy,  
aluminiowy, 90°

R420158
Hak dachowy, 
Stal nierdzewna TP

R420154
Hak dachowy do 
karpiówek, 90°

R420153
Hak dachowy do 
karpiówek

R420155
Hak dachowy do łupków

R420182
UK hak dachowy, 
elastyczny

R420151
Hak dachowy, alumin-
iowy, regulowany

Stal ocynkowana 
ogniowo zgodnie 
z normą EN ISO 1461. 
Nadaje się do klasy ko-
rozyjności C3.

R420150
Hak dachowy, 
Stal nierdzewna 

R420150
Hak dachowy, 
Izolacja na dachu 

R420165
Hak dachowy, 
Eco Basic 

R420183
UK hak dachowy 90°, 
elastyczny 

R900305    6 × 80
    

R900127    6 × 120
R900145    6 × 160
R900129    8 × 100

R900013    6 × 80R900050    5 × 30

R420184
UK hak dachowy,
zwykły, do dużych obciążeń 

R420170
Hak dachowy,
do ciężkich obciążeń

R420171
Hak dachowy, 
RH1

R420172
Hak dachowy, 
RH płaska
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B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!

107

 
 4

1 
/ 

49
,5

58
 /

 6
6 51

51
,4

/
! 15 Nm

≥5 mm

±25 mm

±80 mm

!

Załącznik – Haki dachowe i wkręty do drewnianych konstrukcji dolnych
R420171 
hak dachowy, 
RH1
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B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!

148

25
,6
 /

 3
1,9

 /
 3

8,
2 32

,6

50

162

11°
5°/

! 15 Nm

≥5 mm!

B C

D F G

K

E

J

A

I

5°

B

11°

B

11°

5°

Załącznik – Haki dachowe i wkręty do drewnianych konstrukcji dolnych
R420172 
hak dachowy, 
RH1 flat
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B

Querverweis Schraubenanzahl - Nicht löschen!

Holzschraube

Wood screw

Vis a bois

Vite da legno

Tornillo de madera

D

UK

F

I

E

Dachhaken

Roof hooks

Crochet de toit

Staffa

Gancho de tejado

D

UK

F

I

E

+1x n 

900318 900013 900129 900127 900145 900050

420151 3x – – 2x 2x –

420161 3x – – 2x 2x –

420150 3x – – 2x 2x –

420153 2x – – 2x 2x –

420154 2x – – 2x 2x –

420155 – 2x – – – –

420158 3x – 2x 2x –

420160 – – – – – 3x

420165 3x – – – – –

420180 2x – – – – –

420181 2x – – – – –

420182 2x – – – – –

420183 2x – – – – –

– – –420171 2x2x3x

920003 – – 2x – – –

– – –420172 2x2x2x

Załącznik – Haki dachowe i wkręty do drewnianych konstrukcji dolnych
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Numer artykułu Długość Kolor
R400523 41x35x2250 mm Lśniący
R400511

41x35x3200 mm
Lśniący

R500411-B Czarny
R400524 41x35x3300 mm Lśniący
R400512

41x35x4200 mm
Lśniący

R400512-B Czarny
R400525 41x35x4400 mm Lśniący
R400513 41x35x6200 mm Lśniący

Numer artykułu Długość Kolor
R400527 50x37x2250 mm Lśniący
R400502

50x37x3200 mm
Lśniący

R400502-B Czarny
R400528 50x37x3300 mm Lśniący
R400505

50x37x4200 mm
Lśniący

R400505-B Czarny
R400529 50x37x4400 mm Lśniący
R400506 50x37x6200 mm Lśniący

Numer artykułu Długość Kolor
R400535 60x38x3300 mm Lśniący

Szyna montażowa

VS+ Szyna montażowa 50 × 37

VS+ Szyna montażowa 41 × 35

Łącznik szynowy VS+ 50 × 37 - R400532

VS+ Łącznik szynowy 60 × 38 – R400533

Łącznik szynowy VS+ 41 × 35 - R400531 

VS+ Szyna montażowa 60 × 38

Pokrywa
szyny montażowej 50 × 37

Pokrywa
szyny montażowej 41 × 35

Numer artykułu Kolor
R900245 Czarny
R900246 Lśniący

Numer artykułu Kolor
R920043 Czarny
R920044 Lśniący

B

Szyny montażowe i wyposażenie
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Querverweis Klemmen - Nicht löschen!

B

Zaciski modułu

R420080/ R420080-BE
RS1 Zacisk środkowy/
końcowy

R420082/ R420082-BE
Zacisk środkowy +

R420081/ R420081-BE
Zacisk końcowy +

R420083/ R420083-BE
Łączniki krzyżowe do 
szyn +

R900241
Zacisk uziemiający UNI
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C

B

B

Załącznik krajowy – Francja 
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B

C

B

Załącznik krajowy Francja


