KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE

KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE

W ML System wiemy, że dobrze dobrana i wykonana konstrukcja, jest gwarancją długoletniego i bezproblemowego użytkowania instalacji fotowoltaicznej.
Do produkcji naszych konstrukcji stosujemy materiały wysokiej jakości, które
służą naszym klientom przez długie lata.
Nasze konstrukcje charakteryzują się stabilnością, wysoką jakością wykonania, dużą wytrzymałością i długą żywotnością. Poszczególne detale wykonano
z wytrzymałych na warunki atmosferyczne materiałów. Całość konstrukcji wygląda niezwykle estetycznie i efektownie. Najbardziej popularnym systemem
konstrukcji fotowoltaicznych są mocowania na dachu skośnym. Tego typu
konstrukcje wykorzystują naturalny kąt nachylenia dachu.
W naszej ofercie znajdą Państwo konstrukcje na dachy skośne typu:
blacha na rąbek, blacha trapezowa, blachodachówka, dachówka ceramiczna
zarówno płaska jak i karpiówka oraz konstrukcje przeznaczone do montażu na
dach płaski. Posiadamy również w sprzedaży konstrukcje gruntowe wolnostojące uniwersalne.

KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE

KONSTRUKCJE NA DACHY PŁASKIE
System montażu modułów fotowoltaicznych ML System,
jest kompatybilny z większością rozwiązań dostępnych na
rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych, jak również typu szkło- szkło, o różnych rozmiarach, grubościach
i parametrach elektrycznych.

INFORMACJE O PRODUKCIE:
Materiał
•
stal nierdzewna
•
aluminium
System z regulacją uchwytów
Przystosowany do modułów:
•
ramkowych
•
szkło-szkło

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM EK-01B

Konstrukcja balastowa południe na dach płaski

Montaż modułów fotowoltaicznych na dachu płaskim
wymaga zastosowania konstrukcji podnoszących kąt
nachylenia modułu. Są to specjalne profile montażowe,
których ułożenie musi być tak rozplanowane, aby
wyeliminować ryzyko powstawania cienia na modułach.

6

5

4

3

System montażu ML System EK-01B
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Układ modułów pionowy

2

D

D
KT3

8

2

8

KT2
KT7

A(1:3)
C

C

KT4

KT1

KT6

Elementy składowe EK-01B
• Ramy nośne + profile balastowe
• Szyny montażowe
• Łączniki szyny montażowej
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Materiał
Symbol profilu
Uwagi

ML SYSTEM S.A.
Zaczernie 190G
36-062 Zaczernie
Faza:

PROD

A

Projektował:

Projekt:
Typ:

EKIERKI

Podpis:

Sprawdził:

Paweł
Odrzywolski
Nazwa:
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3

A

15BPMMM

Ekierka złożenie

Podpis:

Data
projektu:

Ilość:

2

1

Data
Odebrał i
przekazania: zaakceptował:
Skala:

1:10

Arkusz:

A3
1

Podpis:

Nr rys.:

1

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM EK-01K

Konstrukcja kotwiona południe na dach płaski

Montaż modułów fotowoltaicznych na dachu płaskim
wymaga zastosowania konstrukcji podnoszących kąt
nachylenia modułu. Są to specjalne profile montażowe,
których ułożenie musi być tak rozplanowane, aby
wyeliminować ryzyko powstawania cienia na modułach.
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System montażu ML System EK-01K
Układ modułów poziomy
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Elementy składowe EK-01K
• Ramy nośne
• Szyny montażowe
• Łączniki szyny montażowej
• Klemy
B
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• Nakrętki
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Materiał
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Symbol profilu
Uwagi

ML SYSTEM S.A.
Zaczernie 190G
36-062 Zaczernie
Faza:

PROD
Projektował:

Projekt:
Typ:

EKIERKI

Podpis:

Sprawdził:

Paweł
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projektu:
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przekazania: zaakceptował:
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Nr rys.:
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SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM EK-WZB

Konstrukcja balastowa wschód-zachód na dach płaski

Konstrukcja balastowa wschód-zachód to optymalne
rozwiązanie dla dachów płaskich o nachyleniu 15 stopni.
Montaż odbywa się z wykorzystaniem masy własnej
i dodatkowego balastu.

System montażu ML System EK-WZB
Układ modułów poziomy

Elementy składowe ML System EK-WZB
• Ramy nośne
• Szyny montażowe
• Klemy
• Śruby
• Nakrętki

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM EK-WZK

Konstrukcja kotwiona wschód-zachód na dach płaski

Konstrukcja kotwiona typu wschód-zachód to optymalne
rozwiązanie dla dachów płaskich o nachyleniu 15 stopni.
Konstrukcja została zoptymalizowana wago celem minimalnego obciążenia.

System montażu ML System EK-WZK
Układ modułów poziomy

System montażu ML System EK-WZK
Układ modułów pionowy

Elementy składowe ML System EK-WZK
• Ramy nośne
• Szyny montażowe
• Klemy
• Śruby
• Nakrętki

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM EKO

Konstrukcja EKO południe na dach płaski

System montazu EKO południe jest konstrukcją balastową
przeznaczoną na dach płaski. Elementy konstrukcji
wykonane są z aluminium oraz stali nierdzewnej. Moduły
mocowane są w orientacji poziomej, a kąt nachylenia
ekierki wynosi 10 lub 20 stopni.
Zaletą systemu EKO jest trwałe połączenie rzędów,
które minimalizują oddziaływanie wiatru na konstrukcję.
Pozwala to zredukowanie ilości potrzebnego balastu
i w konsekwencji zmniejszyć obciążenia dachu.

System montażu ML System EKO
Układ modułów poziomy

Elementy składowe ML System EKO
• Zestaw montażowy (brak bloczków montażowych)

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM EKO

Konstrukcja EKO wschód-zachód na dach płaski

System montazu EKO wschód-zachód jest konstrukcją
balastową przeznaczoną na dach płaski. Elementy
konstrukcji wykonane są z aluminium oraz stali nierdzewnej.
Moduły mocowane są w orientacji poziomej, a kąt
nachylenia ekierki wynosi 10 stopni.
Zaletą systemu EKO jest trwałe połączenie rzędów,
które minimalizują oddziaływanie wiatru na konstrukcję.
Pozwala to zredukowanie ilości potrzebnego balastu
i w konsekwencji zmniejszyć obciążenia dachu.

System montażu ML System EKO
Układ modułów poziomy

Elementy składowe ML System EKO
• Zestaw montażowy (brak bloczków montażowych)

KONSTRUKCJE NA DACHY SKOŚNE
System montażu modułów fotowoltaicznych ML System,
jest kompatybilny z większością rozwiązań dostępnych
na rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych,
jak również typu szkło-szkło, o różnych rozmiarach,
grubościach i parametrach elektrycznych.

INFORMACJE O PRODUKCIE:

W zależności od rodzaju pokrycia dachowego, oferujemy
dedykowane elementy montażowe, umożliwiające
trwałe i stabilne zamocowanie modułów na dachu.

System z regulacją uchwytów

Montaż całej instalacji jest prosty, a dzięki wiedzy
produkcyjnej, jesteśmy w stanie w pełni odpowiedzieć na
zapotrzebowanie rynkowe i oczekiwania klientów.
Nasza wiedza oparta jest na wieloletnim doświadczeniu
produkcyjnym i realizacyjnym.

Materiał
•
stal nierdzewna
•
aluminium

Przystosowany do modułów:
•
ramkowych
•
szkło-szkło

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM B-01

Konstrukcja na dach skośny - BLACHODACHÓWKA

System mocowań modułów fotowoltaicznych dostosowany
do dachu skośnego pokrytego blachodachówką oparty jest
na aluminiowej szynie montażowej. Konstrukcję mocuje
się do krokwi za pomocą śruby dwugwintowej. Użycie śrub
pozwala na łatwą i szybką regulację wysokości konstrukcji
oraz na precyzyjne wypoziomowanie.

System montażu ML System B-01
Układ modułów poziomy

Informacje o produkcie:
stal nierdzewna
aluminium

System montażu ML System B-01
Układ modułów pionowy

ramkowych

Elementy składowe ML System B-01
• Szyny montażowe
• Łączniki szyny montażowej
• Klemy
• Śruby
• Dwugwinty
• Nakrętki
• Płaskowniki montażowe

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM BR-01

Konstrukcja na dach skośny - BLACHA NA RĄBEK

System montażowy w przypadku pokrycia dachowego
blachy na rąbek jest systemem bezinwazyjnym, tzn.
nie montujemy uchwytów bezpośrednio do konstrukcji
dachu, tylko przykręcamy do rąbka blachy. Ze względu na
to montaż instalacji przebiega wyjątkowo sprawnie, bez
wykonywania otworów w poszyciu dachowym.

System montażu ML System BR-01
Układ modułów poziomy

Informacje o produkcie:
stal nierdzewna
aluminium

System montażu ML System BR-01
Układ modułów pionowy

ramkowych

Elementy składowe ML System BR-01
• Szyny montażowa
• Łączniki szyny montażowej
• Klemy
• Śruby
• Nakrętki
• Uchwyty na rąbek

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM BT-01

Konstrukcja na dach skośny - BLACHA TRAPEZOWA

W systemie na blachę trapezową wykorzystuje się specjalną
szynę trapezową, która jest układana na garbach blachy.
Za pomocą blachowkrętów przytwierdza się szynę, do której
za pomocą klem montowane są moduły.

System montażu ML System BT-01
Układ modułów poziomy

Informacje o produkcie:
stal nierdzewna
aluminium

System montażu ML System BT-01
Układ modułów pionowy

ramkowych

Elementy składowe ML System BT-01
• Szyny trapezowe
• Wpusty przesuwne
• Klemy
• Śruby
• Wkręty

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM DC-01

Konstrukcja na dach skośny - DACHÓWKA CERAMICZNA

W naszych systemach mocowanych do dachów skośnych
pokrytych dachówką ceramiczną konstrukcję mocuje się do
krokwi za pomocą specjalnych, regulowanych uchwytów.
Uchwyty pozwalają na regulację wysokości konstrukcji i jej
wypoziomowanie.

System montażu ML System DC-01
Układ modułów poziomy

Informacje o produkcie:
stal nierdzewna
aluminium

System montażu ML System DC-01
Układ modułów pionowy

ramkowych

Elementy składowe ML System DC-01
• Szyny montażowe
• Łączniki szyny montażowej
• Klemy
• Śruby
• Wkręty
• Nakrętki
• Haki regulowane na dachówkę ceramiczną

SYSTEM MONTAŻU

ML SYSTEM DK-01

Konstrukcja na dach skośny - DACHÓWKA KARPIÓWKA

Podstawą systemu montażu na dachówce karpiówce
jest hak na dachówkę karpiówkę do mocowania szyn
montażowych modułów fotowoltaicznych. Gwarantuje on
właściwą stabilność całej konstrukcji i umożliwia połączenie
profili z pokryciem dachowym.

System montażu ML System DK-01
Układ modułów poziomy

Informacje o produkcie:
stal nierdzewna
aluminium

System montażu ML System DK-01
Układ modułów pionowy

ramkowych

Elementy składowe ML System DK-01
• Szyny montażowe
• Łączniki szyny montażowej
• Klemy
• Śruby
• Wkręty
• Nakrętki
• Haki regulowane na dachówkę karpiówkę

KONSTRUKCJE GRUNTOWE
Montaż modułów fotowoltaicznych na gruncie niesie za
sobą wiele korzyści. Dzięki takiemu rozwiązaniu można
optymalizować ustawienie modułów, zapewnić im odpowiednią wentylację i mieć swobodny dostęp do instalacji w przypadku konieczności serwisu. W Naszej ofercie
znajdą Państwo konstrukcje gruntowe z wysokiej jakości
materiałów, dobierane do konkretnego projektu.
Największą zaletą gruntowych systemów fotowoltaicznych jest umożliwienie montażu instalacji praktycznie w każdych warunkach. Naziemne konstrukcje fotowoltaiczne mogą być umiejscowione na wszystkich
rodzajach podłoża, zarówno na miękkim gruncie, jak
i na litej skale. Co ważne, montaż modułów na gruncie
przebiega dużo szybciej i sprawniej niż w przypadku poszycia dachowego. Oczywiście ma to swoje odzwierciedlenie w cenie usługi. Gruntowne konstrukcje umożliwiają również wielowariantowość montażu modułów

(wpuszczany, poziomy, pionowy i zacisk łączony) oraz
dobór odpowiedniego kierunku względem słońca i wręcz
idealnego kąta nachylenia.. Wszystkie te czynniki wpływają na wysoką efektywność modułów. Większa powierzchnia gruntu umożliwia lepsze nasłonecznienie
modułów. Kolejną zaletą modułów umiejscowionych na
gruncie jest ich łatwiejsza konserwacja, a co za tym idzie
niższe koszty obsługi serwisowej.

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA UNIWERSALNA

2.1

Uniwersalna konstrukcja wolnostojąca składa się
z powtarzających się segmentów, umożliwia to dowolną
konfiguracje długości rzędu oraz rozmiaru panelu.
Konstrukcja jest dwupodporowa, o stałym nachyleniu
paneli 25°. Opiera się na słupach które wymagają wbicia
w ziemie na głębokość 1,5m.
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Tolerancja ogólna wg ISO 2768-1

Szerokość
(max 1200)

4

Minimalna wielkość stołu to dwa segmenty V2x2
(8 modułów). Rygle oraz płatwie są skręcane z kilku
elementów, co zapewnia łatwiejszy transport przy
jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości. Najdłuższy
element ma długość 3,6m.

Zakres
tolerancji
nominalnej
(w mm)

Tolerancja
(w mm)

30-120
120-400

±1,50
±2,50

RYSUNEK ZESTAWCZY
Tytuł rysunku:

Inwestor:

PMGW- V2x1 (Konstrukcja Uniwersalna- Moduł V2x1)
Zamówienie:

Segment V2.1:
• Podstawowa konstrukcja na 1 moduł
• Dowolna konfiguracja długości rzędu
• Zoptymalizowana pod kątem wagi oraz
wytrzymałości

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA UNIWERSALNA

2.2
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Konstrukcja jest dwupodporowa, o stałym nachyleniu
paneli 25°. Opiera się na słupachRYSUNEK
któreZESTAWCZY
wymagają wbicia
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Zamówienie:
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Skala:
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element ma długość 3,6m.
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30-120
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RYSUNEK ZESTAWCZY
Tytuł rysunku:

Inwestor:

• Dowolna konfiguracja długości rzędu

Rewizja:

A

Szerokość
(max 1200)

ary panela PV

Akceptacja
projektu:

(data i czytelny podpis inwestora)

4

• Podstawowa konstrukcja na 2 moduły

Tytuł rysunku:

2006

4

Tolerancja
(w mm)

1500

ugość (max 2210)

Zakres
tolerancji
nominalnej
(w mm)

Segment V2.2:

PMGW- V2x2 (Konstrukcja Uniwersalna- Moduł V2x2)
Zamówienie:

• Zoptymalizowana pod kątem wagi oraz
wytrzymałości

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA UNIWERSALNA

4.3

Konstrukcja zaprojektowana z zimnogietych profili
stalowych. Do wykonania wykorzystano blachę grubości
1,5mm oraz 3mm ze stali S350 z powłoką ZM 350 lub ZM
410. Na zestaw konstrukcyjny składają się słupy, belki,
płatwie oraz zastrzały – całość skręcona śrubami ze stali
nierdzewnej. Powłoka ochronna na elementach zapewnia
długotrwałą ochronę przed korozją.

Segment V4.3:
• Całość zaprojektowana wg obowiązujących
norm z uwzględnieniem obciążeń
klimatycznych
• Konstrukcja wykonana wg wymagań normy
PN-EN1090 w klasie EXC2
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~1500
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C130x45x15x3
stal S350 ZM 430
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SŁUP PRZEDNI S-4
C130x45x15x3
stal S350 ZM 430

1800
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3000

~1800

900
7800

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA UNIWERSALNA

4.4

Konstrukcja zaprojektowana z zimnogietych profili
stalowych. Do wykonania wykorzystano blachę grubości
1,5mm oraz 3mm ze stali S350 z powłoką ZM 350 lub ZM
410. Na zestaw konstrukcyjny składają się słupy, belki,
płatwie oraz zastrzały – całość skręcona śrubami ze stali
nierdzewnej. Powłoka ochronna na elementach zapewnia
długotrwałą ochronę przed korozją.

Segment V4.4:
• Całość zaprojektowana wg obowiązujących
norm z uwzględnieniem obciążeń
klimatycznych
• Konstrukcja wykonana wg wymagań normy
PN-EN1090 w klasie EXC2
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± 0,00

700

3000

20°

900
7800

CERTYFIKATY

KONSTRUKCJE
FOTOWOLTAICZNE

+48 574 704 804
emil.woloszyn@mlsystemplus.pl
sklep.mlsystem.pl
*Broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

ML SYSTEM Spółka Akcyjna
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie
tel. + 48 17 77 88 266
e-mail: sklep@mlsystem.pl
www.sklep.mlsystem.pl

