
 
 
 

Ogólne wskazówki dotyczące instalacji 

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu. Najpierw należy zapoznać się z częściami 
systemu. Podczas montażu, a w szczególności podczas prac na dachu, należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP 
i stosować się do obowiązujących regulacji. 

 
Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel specjalistyczny. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń 
prosimy kierować do firmy Renusol Europe. 

 
Prosimy również o sprawdzenie aktualnego stanu tych instrukcji instalacji na stronie www.renusol.com. W razie potrzeby 
można tam znaleźć instrukcje w innych językach. Ilustracje i teksty zawarte w instrukcji instalacji odpowiadają aktualnemu 
stanowi technicznemu w momencie oddania do druku. Błędy w druku i zmiany techniczne zastrzeżone. Poszczególne 
wskazówki instalacji są jedynie zaleceniami zgodnymi z aktualnym stanem techniki i opierają się na doświadczeniu 
w zakresie instalacji systemów Renusol Europe. 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. 

 
Ogólne wskazówki dotyczące konserwacji i montażu 

Jeżeli instalacja systemu montażowego została przeprowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu, 
z uwzględnieniem specyfiki dachu lub obiektu, a system został prawidłowo zainstalowany, produkt jest objęty gwarancją 
na okres 10 lat! Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie warunki gwarancji, które można znaleźć na stronie internetowej 
www.renusol.com w sekcji Do pobrania. Chętnie prześlemy je na życzenie. 

 
Prawidłowa konserwacja techniczna, kontrola i ewentualnie wymagany serwis systemu montażowego jest zgodny 
z normą VdS 3145:2011-07. 

 
Obejmuje to zarówno regularne, jak i zależne od zdarzeń kontrole wzrokowe. W ramach regularnej kontroli zalecamy 
coroczny przegląd wzrokowy wraz z uwzględnieniem następujących elementów: 

 
Kontrola wszystkich części systemu pod kątem uszkodzeń spowodowanych np. przez wpływy atmosferyczne, zwierzęta, 
brud, osady, zgromadzone zanieczyszczenia, zamulenie, przenikanie w dach, uszczelnienia, odporność materiałową, korozję. 
Należy również sprawdzić szczelność połączeń śrubowych i w razie potrzeby dokręcić je zgodnie z momentami dokręcania 
podanymi w instrukcji montażu. 

 
Ewentualny demontaż systemu montażowego odbywa się w oparciu o czynności wymienione w instrukcji montażu 
w odwrotnej kolejności. 
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