
Fotowoltaiczna Pergola Frame

Funkcjonalne zadaszenie PERGOLI FRAME sprawdzi się 
wszędzietam gdzie moc jest postawiona na pierwszym 
miejscu. Solidna i surowa konstrukcja wpisuje się w no-
woczesny minimalizm, a zastosowane moduły fotowol-
taiczne stanowią alternatywę lub uzupełnienie dla kon-
strukcji dachowych lub gruntowych.

EKOLOGIA Produkty zasilane są energią solarną, 
która magazynowana jest w naszych urządze-
niach, a następnie przekazywana do ładowarek  
i zasilania wewnętrznej elektroniki. Tym samym  
redukujemy poziom emisji CO2!

EKONOMICZNA
Ergonomiczna konstrukcja aluminiowa wraz z zastoso-
wanymi modułami ramkowymi stanowi doskonały sto-
sunek ceny do jakości i uzysku energetycznego.

FUNKCJONALNA
Prosty system montażowy daje możliwość połączenia 
wielu modułów, dzięki czemu pergola sprawdza się jako 
zadaszenie wielomodułowe.

WYTRZYMAŁA
Odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, w tym 
m. in. parcie, ssanie. Moduły fotowoltaiczne polskiej pro-
dukcji. Stabilna aluminiowa konstrukcja zapewnia trwa-
łość pergoli na lata

WYDAJNA
Dzięki zastosowaniu modułów ramkowych moc instala-
cji fotowoltaicznej wynosi do 5,55 kWp.

GWARANCJA
na system - 24 miesiące

MONTAŻ
Czytelna instrukcja krok po kroku do samodzielnego 
montażu lub możliwość zamówienia wraz z montażem

Funkcjonalności



Parametry Konstrukcyjne

Parametry Elektryczne

Kolorystyka Konstrukcji:

Wytrzymałość

Frame

Zalecenia montażu
 

Konstrukcje sytuować na stopach fundamentowych wylewanych w gruncie lub na płycie żelbetowej.  
Stopy fundamentowe wypoziomować względem siebie ! W przypadku stóp fundamentowych zaleca się wykonanie stopy  
o wymiarach w rzucie 500x1000 [mm] i głębokości do lokalnej – umownej strefy przemarzania. 
Wejście elektryczne do carportu wykonać przez odpowiednio przygotowane kanały w stopie fundamentowej.
Przed rozpoczęciem montażu przeprowadzić okablowanie przez kanał w fundamencie. Minimalna długość  
okablowania to 3,5m (zapas).

Certyfikaty

Certyfikat w klasie EXC2 wg. EN 1090-3 i wg. EN 1090-2. 
PN-EN 61730: 2007; 2012; 2013; 2014
PN-EN 61215: 2005
IEC 61701
IEC 62716 
normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.

Szerokość 5 905 [mm]

Długość 5 187  [mm]

Wysokość 2 360 / 2 110 [mm]

Ilość modułów PV 15 sztuk.

Rodzaj modułów Ramkowy

Wymiary modułów 992 x 1960 [mm] 

Rozstaw osiowy  
fundamentów

5 805 x 3 054 [mm]

Temperatura pracy -40 do +85 [°C]

Moc znamionowa (PMPP): 5550 [Wp]

Max. dozwolone napięcie (wg IEC) 1000 [V]

Przeziernośc światła 0%

Uzysk energetyczny (dla lokalizacjii 
Rzeszów)

5,0 [MWh]

Napięcie zmienne 400/230 [V]

Częstotliwość 50/60 [Hz]

Podstawowa:

Dodatkowe warianty  
(za dopłatą):

Paleta kolorów     
RAL

Śnieg

Wiatr 30m/s
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Nieanodowane aluminium

1,2kN/m2


