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 Gratulujemy zakupu fotowoltaicznego systemu dacho-

wego EasyIn, wyróżniającego się niezawodną konstrukcją

z podwójnej warstwy szkła.

Jakość naszych modułów produkowanych wyłącznie

w Niemczech zawdzięczamy wielokrotnym testom prze-

prowadzanym w trakcie całego procesu produkcyjnego.

Moduły SOLARWATT są testowane przez certyfi kowane 

instytuty i spełniają wymagania rozszerzonego standardu 

testowego IEC 61215 wyd. 2 oraz normy bezpieczeństwa 

IEC 61730. Dział badań i rozwoju SOLARWATT wykorzystu-

je istniejące techniki pomiarów, testowania i symulacji śro-

dowiskowych celem przeprowadzania testów znacznie wy-

kraczających poza zwykłe standardy, dzięki czemu możemy 

nieustannie optymalizować nasze produkty.

System EasyIn to inteligentne rozwiązanie, które umożliwia

łatwą instalację dzięki innowacyjnej konstrukcji moduło-

wej wzorowanej na sprawdzonej metodzie układania 

dachówek. Moduły EasyIn mocowane są na łatach da-

chowych i po prostu wsuwane jeden w drugi. Profi l ramy 

umożliwia zarówno mocowanie do łat dachowych, jak

i deszczoodporne łączenie z sąsiednimi modułami. System 

EasyIn zastępuje konwencjonalne pokrycie dachowe, po-

zwala zmodernizować dach zapewniając dodatkową korzy-

ść w postaci generowania energii i wyróżnia się estetycz-

nym wyglądem, który wyznacza nowe standardy dla branży 

pokryć dachowych.

1 Uwagi ogólne

1.1  O instrukcji

W instrukcji tej opisano sposób montażu na dachu, mo-

dułów EasyIn wykonanych w technologii szkło-szkło. 

Instrukcja przeznaczona jest dla profesjonalistów, 

którzy posiadają odpowiednie kwalifi kacje zawodowe

w zakresie instalacji. Montaż i podłączanie modułów może 

przeprowadzić jedynie przeszkolony, wyspecjalizowany 

personel. Przed przystąpieniem do montażu konieczne 

jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Należy jej prze-

strzegać, aby zapewnić pełną niezawodność działania 

oraz odporność systemu na działanie deszczu.

Instrukcja przedstawia poszczególne kroki montażu. Za-

lecamy przestrzeganie opisanej kolejności, nawet jeśli 

możliwa jest inna kolejność wykonywania czynności.

Proszę zwrócić uwagę, że w kilku krokach wspomniano 

o montażu ramy wykończeniowej SOLARWATT. Jeśli ele-

ment ten również został zakupiony, należy dodatkowo 

odnieść się do jego instrukcji montażu.

Jeśli nie zakupiono ramy kryjącej SOLARWATT, konieczne 

będzie zastosowanie innego, indywidualnie dobranego 

oblachowania celem połączenia systemu z resztą dachu. 

Takie indywidualne rozwiązanie jest zasadne, gdy w ob-

szarze dachu, na którym położony ma zostać sys-

tem fotowoltaiczny, znajdują się lukarny lub inne okna. 

W takiej sytuacji należy stosować się do ogólnie przyję-

tych zasad.

1.2 Zakres

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy modułów EasyIn 

60M style o podwójnej, szklanej konstrukcji (długość kry-

cia: 1,642 mm). Należy stosować ją w połączeniu z inst-

rukcją montażu ramy wykończeniowej SOLARWATT prze-

znaczonej do stosowania z modułami EasyIn 60M style. 

Ta rama wykończeniowa służy do tworzenia prostokąt-

nych pól modułów i jest przeznaczona do stosowania

z dachówkami o średnim profi lu, o wysokości montażowej 

wynoszącej maks. 50 mm nad łatami dachowymi (Rysu-

nek 1, strona 4).

Niniejsza instrukcja montażu nie odnosi się do modułów

SOLARWATT Orange Easy-In w technologii szkło-folia 

(długość krycia 1,715 mm).

Rysunek 1
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1.3 Używane symbole

       UWAGA

Symbol ten oznacza wskazówki, których należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć niebezpieczeństw 

oraz urazów ciała i uszkodzeń urządzenia oraz aby nie naruszyć warunków gwarancji. Aktualne warunki gwa-

rancji można znaleźć na stronie www.solarwatt.pl.

       WSKAZÓWKA

Ten symbol oznacza instrukcje techniczne, których należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń oraz awarii 

modułów, a także w celu zapewnienia optymalnego montażu/działania instalacji.

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

1.4 Ograniczenie odpowiedzialności

 Należy przestrzegać wskazówek dotyczących systemu 

EasyIn opisanych na kolejnych stronach. Producent nie 

ma możliwości kontrolowania przestrzegania niniejszej 

instrukcji ani warunków i sposobów montażu, eksplo-

atacji, użytkowania i konserwacji. Niewłaściwa instalacja 

może doprowadzić do uszkodzenia mienia oraz stwarzać 

zagrożenie dla ludzi.

       UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji montażu może doprowadzić do utraty gwarancji i rękojmi oraz unieważnić prawo 

do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

SOLARWATT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ja-

kiekolwiek straty lub szkody wynikające z niewłaściwej 

instalacji, eksploatacji, użytkowania czy też konserwacji.

SOLARWATT nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przy-

padku stosowania ram wykończeniowych niewyproduko-

wanych przez firmę SOLARWATT.

Przed przystąpieniem do montażu zaleca się odby-

cie szkolenia przeprowadzanego przez pracowników 

 SOLARWATT. ©  SOLARWATT GmbH 2017

2 Transport, przechowywanie, obsługa

       UWAGA

Moduły SOLARWATT są niezwykle solidne i trwałe dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości. Niemniej 

jednak, aby uniknąć uszkodzeń, należy pozostawić moduły w opakowaniu, aż do momentu montażu.

Transport

       UWAGA

Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego sprawdzenia dostarczonego towaru oraz jego opakowania 

pod kątem uszkodzeń transportowych. 
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Postępowanie w razie uskodzeń transportowych

Jeśli zauważono uszkodzenie należy odnotować je w liście przewozowym, szczegółowo opisać na palecie oraz udo-

kumentować zdjęciami. Uwagi te należy przekazać do podpisania kierowcy. Jeśli uszkodzonych zostało więcej niż 

10 modułów fotowoltaicznych na palecie, należy odmówić przyjęcia tej palety. Wypełniony „Wniosek o rozpatrze-

nie reklamacji w związku ze szkodami transportowymi” (www.solarwatt.pl) należy odesłać do SOLARWATT GmbH.

Z modułu nie należy usuwać żadnych części ani tabliczek znamionowych. Nie instalować uszkodzonych modułów.

Utylizaja opakowania

Materiały opakowaniowe (folie, taśmy, narożniki i palety) należy przekazać do recyklingu. W tym celu należy skon-

taktować się z lokalną firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.

       UWAGA

Należy bezwzględnie unikać układania palet jedna na drugiej, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia 

modułów EasyIn! Zaleca się przechowywanie modułów EasyIn w suchym, chronionym przed mrozem miejscu 

oraz w oryginalnym opakowaniu, aż do ostatecznego montażu. Dodatkowo należy przestrzegać ostrzeżeń po-

danych na opakowaniu.

Postępowanie na ziemi oraz na dachu

Moduły EasyIn dostarczane są na palecie i są dobrze zabezpieczone wodoodporną folią przed warunkami pogodowy-

mi. Moduły można z łatwością podnosić, trzymając za ich oba końce. Modułów nie wolno przechylać, ponieważ są one 

zahaczone jeden o drugi, a więc mogłoby to spowodować wygięcie się ramy modułu.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji modułów można z łatwością posługiwać się nimi na dachu. Dzięki zakładce przy górnej 

krawędzi ramy można w dowolnym momencie bezpiecznie odłożyć moduł na łatę dachu.

3 Informacje na temat modułu EasyIn 60M style
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Obszar zakładki

Konstrukcja dachu musi spełniać ogólne wymagania określone przez prawo oraz normy techniczne. System prze- 

znaczony jest do łat dachowych 40 x 60 mm.
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Technologia modułu Laminat szkło-szkło, czarna rama aluminiowa

Materiały
Hartowane szkło solarne z wykończeniem antyodblaskowym, 2 mm 
Ogniwa fotowoltaiczne, folia EVA
Hartowane szkło solarne, 2 mm

Ogniwa 60 monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych

Wymiary ogniw 156 x 156 mm

dł. x szer. Wymiary modułu (długość całkowita): 1688 x 1035 Wymiary pokrycia 
dachowego: 1642 x 1015

Wysokość modułu Wysokość po stronie dolnej: 47 mm 
Wysokość po stronie górnej: 67 mm

Masa ok. 24 kg

Technologia podłączania 2 przewody 1,0 m/4 mm², złącze wtykowe Hirschmann HC-4

Diody bypass 3

Klasa zastosowania A (zgodnie z normą IEC 61730)

Maks. napięcie systemu 1000 V

Testy wytrzymałości mechanicznej
zgodnie z normą IEC 61215 wyd. 2

Obciążenie ssące do 2400 Pa
Obciążenie do 5400 Pa
(odporność na podnoszenie zgodnie z normą DIN EN 14437)
(prędkość wiatru 130 km/godz. przy współczynniku bezpieczeństwa 3) 
Dopuszczone obciążenia podano w instrukcji montażu

Kwalifikacje IEC 61215 wyd. 2 | IEC 61730 (z klasą ochrony II)

Odporność na grad Sprawdzono w testach z symulowanym gradobiciem
(Ø 25 mm, przy ~83 km/godz.)

Próba ogniowa DIN ENV 1187

Miejsce zastosowania

Pionowo, zintegrowany z dachem skośnym; dach o wysokości do 18 m; 
nachylenie dachu 22°–65°; minimalny spadek dachu 16° przy zastosowa-
niu wodoszczelnego poszycia dachowego zgodnie przepisami prawa 
i normami technicznymi.

Elementy systemu
Moduł PV ze specjalną ramą, uszczelkami, zabezpieczeniami przed oddzia-  
ływaniem wiatru, specjalnymi śrubami, membraną dachową i prowadnica-
mi aluminiowymi z materiałami montażowymi

4 Wskazówki dotyczące montażu i podłączania

Moduły EasyIn zostały fabrycznie wyposażone w elemen-

ty umożliwiające łatwy montaż systemu. Niewłaściwa in-

stalacja oraz nieprawidłowe stosowanie mogą doprowa- 

dzić do uszkodzenia mienia oraz stwarzać zagrożenie dla 

ludzi.

W przypadku wszelkich prac konserwacyjnych i napraw-  

czych należy przygotować plan dokumentujący ułoże-

nie modułów, w tym rozłożenie numerów seryjnych 

i okablowania oraz przechowywać go w dokumentacji 

systemu fotowoltaicznego. Weryfikacja statyczna kon- 

strukcji dachu opisana w niniejszej instrukcji obsługi od-

nosi się do systemu EasyIn i jest zgodna z normami DIN 

1052 i DIN 1055.
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       UWAGA

Niezależnie od zainstalowanego systemu EasyIn należy przestrzegać następujących wymagań konstrukcyjnych:

1. Podczas montażu drewnianych łączników nośnych należy zachować między nimi odstępy określone w normie.

2.  Konstrukcja dachowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

       WSKAZÓWKA

Moduły należy mocować wyłącznie na odpowiednich łatach dachowych. Na moduł nie można przenosić żad-

nych naprężeń mechanicznych budynku (np. więźby dachowej). Należy ocenic statykę budynku przeznaczone-

go do instalacji systemu fotowoltaicznego.

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

       WSKAZÓWKA

Przed zamocowaniem poszczególnych modułów należy wykonać okablowanie elektryczne, ponieważ po zamo-

cowaniu modułów przyłącza nie będą dostępne!

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

Połączenia elektryczne komponentów systemu EasyIn 

należy dostosować do ogólnych warunków lokalnych.

W związku z tym instalator musi je indywidualnie zapro-

jektować i wykonać. Podaliśmy kilka wskazówek na ten 

temat. Aby zapewnić szczelność dachu, podczas projekto-

wania systemu EasyIn, należy zastosować odpowiednie, 

konstrukcyjne środki zaradcze.

Ponieważ nie możemy zagwarantować poprawnego 

technicznie montażu, instalację systemu EasyIn oraz od-

powiednie podłączanie modułów/oblachowania musi 

przeprowadzić specjalista, który będzie mógł zagwaran-

tować również szczelność instalacji.

       UWAGA

Nie zakrywać otworów drenażowych ramy modułów. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ramy 

modułu. Moduły muszą być zainstalowane tak, aby woda nie płynęła w kierunku śrubunków kablowych. 

Połączenie wtykowe modułu nie może leżeć na membranie dachowej. Moduły należy zamontować w sposób 

opisany powyżej, a następnie podłączyć kable/wtyki do łat dachowych.

       WSKAZÓWKA

Przygotowanie schematu systemu fotowoltaicznego oraz pomiar odpowiednich napięć łączników po instalacji 

modułów połączonych szeregowo należy powierzyć przeszkolonemu w tym zakresie specjaliście. Należy to 

również udokumentować na piśmie.

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA
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Przestrzeganie warunków ogólnych

 ● System został przetestowany jedynie z materiałami 

wyszczególnionymi w sekcji Elementy składowe sys-

temu (Rozdział 8) i w związku z tym jest dopuszczony 

do eksploatacji wyłącznie z tymi materiałami.

 ● Aby zapewnić odpowiednią wentylację systemu ko-

nieczne jest zastosowanie kontrłat.

 ● Konieczne jest zastosowanie dostarczonej membra-

ny dachowej.

 ● Maks. rozstaw krokwi: 1 m; maks. wysokość budyn-

ku: 18 m; maks. strefa obciążenia wiatrem: 2; maks. 

strefa obciążenia śniegiem: 3 i maks. 530 m n.p.m. 

(lub równoważnie); obszar dachowy: H i I (zgodnie 

z DIN 1055).

5 Przygotowanie i planowanie

Należy wykorzystać narzędzia do planowania (dostępne 

na stronie www.solarwatt.de), aby utworzyć plan całego 

dachu, który obejmuje rynny, pola modułów, kalenicę oraz 

pokrycie dachówkami, a także wszelkie inne istniejące ele-

menty konstrukcyjne, takie jak okna dachowe lub lukarny.

5.1 Rynna

Montaż w obszarze rynny jest ważnym punktem wyjścia 

dla instalacji pola modułów (np. ze względu na dostęp-

ność). Należy go starannie zaplanować i wykonać zgodnie 

z zasadami technicznymi, normami oraz przepisami pra-

wa. Należy zachować minimalną odległość między polem 

modułów i rynną podaną w arkuszu planowania EasyIn. 

Jest to istotne z następujących powodów: 

 ● zwiększone obciążenia wiatrem w obszarze krawędzi 

dachu;

 ● zapewnienie funkcjonującego odpływu wody w celu 

zapobiegania tworzeniu się worków wodnych, spad-

kom kontrującym oraz gromadzeniu się wody desz-

czowej.

5.2 Kalenica

W obszarze kalenicy należy zapewnić wystarczającą 

ilość miejsca, aby zachować minimalną odległość między 

górną krawędzią modułu lub ramy kryjącej oraz kalenicą, 

tak jak podano w arkuszu planowania EasyIn.

5.3 Pionowy układ łat, od dołu do góry

Celem zapewnienia przejrzystości instalację pokazano 

początkowo w pionowej, a następnie w poziomej orien-

tacji (Rysunek 2, strona 9).

Na Rysunku (Rysunek 3, strona 10) - pionowy przekrój 

systemu - pokazano przykład dla 2 rzędów modułów (po-

większony widok Rysunku zamieszczono w rozdziale 9.1, 

strona 33).

W górnej części przedstawiono rozmieszczenie i montaż 

modułów oraz wymagane rozłożenie łat w polu modułów. 

Na dole przedstawiono rozmieszczenie łat do dachówek, 

które należy ułożyć w regularnych odstępach LA obok pa-

nelu modułów.

Łaty U, przechodzące pod polem modułów, oraz łaty O, 

przechodzące nad nim, przebiegają również przez obszar 

dachówek i tworzą połączenie między dwoma obszarami.

Rysunek 2
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       UWAGA

Podane odstępy i tolerancje dla rozmieszczenia łat pod modułami muszą być zachowane ze względu na statykę. 

Aby zapewnić odpowiedni rozstaw łat pod ramami kryjącymi, należy postępować zgodnie z instrukcjami odpo-

wiednich dostawców.

       WSKAZÓWKA

Podczas planowania należy pamiętać, aby ustalić odstęp między łatami U oraz O dla obszaru modułów oraz 

obszaru dachówek.

Ponadto należy wykonać projekt rynny oraz kalenicy i dostosować go do charakterystyki dachu z uwzględnie-

niem rozstawu łat LA.

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

Rysunek 3

Ułożenie łat dla modułu i ramy wykończeniowej

Ułożenie łat dla dachówek

A Odstęp między łatą U oraz górną krawędzią płyty wsporni-

kowej (Rozdział 5.3.1 i 5.3.4)

N Liczba rzędów modułów

B Wymiar górnego obramowania (Rozdział 5.3.2)

C Długość zwisu dachówek

K Ewentualne skrócenie dachówek w rzędzie nad polem 

modułów (Rozdział 5.3.4)

Ü Ewentualna dodatkowa zakładka między dachówką i gór-

nym obramowaniem, przekraczająca 100 mm (Rozdział  

5.3.4)

Całkowity odstęp D między łatami U oraz O obliczany jest na podstawie: 

D = A + (N x 1.642 mm) + B + C - Ü - K
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5.3.1 Odstęp A poniżej pola modułów

Wymiar A należy określić uwzględniając kąt nachylenia 

dachu, długość zakładu między  krawędzią  obramowa-

nia  (ścianka osłonowa po stronie rynny) i dachówką oraz 

długości występu danej dachówki (Rysunek 13, strona 

18). W przypadku stosowania ram wykończeniowych 

SOLARWATT, dolna blacha wraz ze ścianką osłonową ma 

w pionie długość 250 ± 10 mm i rozciąga się na górnej 

krawędzi płyty wspornikowej 98 x 20 mm.

W Tabeli (Tabela 2, strona 13) wymiar A wynosi 150 mm.

5.3.2 Wymiar B i łaty nad polem modułów do obramowania górnego

Bezpośrednio nad polem modułów znajduje się łata da-

chowa 7, która podpiera i mocuje oblachowanie górne.

W razie stosowania obramowania SOLARWATT należy 

zapoznać się z wymiarami łat od 7.1 do 7.3 podanymi 

w odpowiednich instrukcjach montażu.

       UWAGA
 

Wymiar B nie określa położenia łaty 7.2.

Należy pamiętać, że odstępy łat 7.1 do 7.3 dla nachylenia 

dachu 30-65° oraz 22-29° są różne.

Daje to następujące wartości dla wymiaru B: 

B = 180 mm dla ramy kryjącej 30-65° 

B = 310 mm dla ramy kryjącej 22-29°

5.3.3 Łaty 1-6 pod każdym modułem

Tabela 1 wskazuje orientacyjne odległości między łatami 

oraz tolerancje dla układu łat pod modułami fotowoltaicz-

nymi. Punktem odniesienia dla odległości między łatami 

pod rzędem modułów jest górna krawędź płyty wsporni-

kowej 98 x 20.

Te same odstępy między łatami obowiązują również dla 

wszystkich rzędów modułów układanych wyżej. Jako 

punkt odniesienia służy górna krawędź aluminiowej pro-

wadnicy 6 każdego leżącego poniżej rzędu modułów.

W przypadku łat z numerem 4 (14; 24; 34) obowiązuje 

większy zakres tolerancji, ponieważ służą one jedynie 

zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. W większości przy-

padków łaty położone najbliżej obszaru dachówek można 

rozplanować w bardzo prosty sposób.

Tabela 1

Numer łaty Rodzaj
Odstęp od górnej 
krawędzi płyty 
wspornikowej [mm]

Tolerancja 
[mm] Cel

Łata 1 z płytą
wspornikową

Płyta drewniana 40 x 60 mm
Płyta 98 x 20 mm 0 Płyta wspornikowa dla dolnego 

rzędu modułów

2 (12; 22; 32) Łata drewniana 40 x 60 mm 328 ± 20 Mocowanie modułu

3 (13; 23; 33) Łata drewniana 40 x 60 mm 660 ± 20 Mocowanie modułu

4 (14; 24; 34) Łata drewniana 40 x 60 mm 985 ± 140 Bezpieczeństwo pracy

5 (15; 25; 35) Łata drewniana 40 x 60 mm 1.315 ± 20 Mocowanie modułu

6 (16; 26; 36)
Aluminiowa prowadnica 
40 x 40 mm na płytce mon-
tażowej

1.642 ± 5

Do uziemienia modułu oraz do 
zabezpieczenia pozycji modułu 
przed ostatecznym przykręce-
niem

Wymiary łat dla całego pola modułów podano w rozdziale 9.4, strona 36.
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5.3.4 Łaty dla obszaru dachówek

Całkowity odstęp między łatami U oraz O zależy głównie 

od ilości modułów. Możliwe są modyfikacje ograniczone 

nachyleniem dachu oraz przede wszystkim kształtem

i wymiarami zaplanowanych dachówek:

• odległość A zależy również od wysokości montażu 

dachówki nad łatą (wartość graniczna to ok. 50 mm) 

i możliwości zeszlifowania fałd wodnych przy górnej 

krawędzi dachówki.

• Możliwość skrócenia dachówki (wymiar K) w rzędzie 

dachówek nad polem modułów

• Górne oblachowanie można położyć tak, aby dodat-

kowo zachodziło na dachówkę (wymiar Ü). Należy 

przy tym zadbać o to, aby dachówki znajdujące się 

nad oblachowaniem opierały się wyłącznie na pod-

porach, nie obciążając modułów.

• Wielkości zakładki Ü oraz skrócenia K zależą od 

dachówki oraz górnego oblachowania i muszą zostać 

określone przez dekarza.

Jeśli nie są one wystarczające, należy rozważyć zastoso-

wanie obok pola modułów krótszego lub dłuższego po-

krycia dachówkowego, tj. jednego rzędu dachówek więcej 

lub mniej. Na podstawie całkowitego odstępu między 

łatami U oraz O dla obszaru dachówek określana jest od-

ległość LA, która następnie ma zastosowanie w przypad-

ku każdego kolejnego rzędu dachówek nad i pod polem 

modułów.

5.3.5 Optymalna liczba rzędów dachówek

W Tabeli (Tabela 2, strona 13) podano optymalną licz-

bę rzędów dachówek dla konkretnej liczby rzędów mo-

dułów. Przy tej liczbie rzędów dachówek nie zachodzi wy-

miarowe przecinanie się łat z obszaru modułów z łatami 

z obszaru dachówek.

W rezultacie oba typy łat przy lewej i prawej krawędzi 

pola modułów można przeciągnąć do następnej kontrła-

ty/krokwi i tam też przymocować. Przecinanie się łat 

możliwe jest wyłącznie w przypadku górnego obramowa-

nia.

5.3.6 Łączenia łat pomiędzy krokwiami

W niektórych okolicznościach można zaplanować ułoże-

nie nieoptymalnej liczby rzędów dachówek, aby niektó-

re łaty z obszaru dachówek nachodziły częściowo lub 

w całości na łaty z obszaru modułu. W takim przypadku 

statykę dachu należy zapewnić za pomocą dodatkowych 

łat poziomych i pionowych. W rozdziale 9.2, strona 34 

w załączniku przedstawiono warianty wykonania przej- 

ścia między łatami dachowymi oraz aluminiowymi pro-

wadnicami dla rozstawu krokwi wynoszącego 1,0 m. Przej- 

ścia między łatami wykonanymi z drewna są takie same.

5.3.7 Przykłady układów łat dla dachów o nachyleniu 30-65°

W Tabeli (Tabela 2) podano całkowity odstęp D między 

łatami U oraz O, a także rozstaw łat LA dla różnych typów 

dachówek w podobnych konstrukcjach (Rysunek 3, strona 

10). Podano również pionowe długości zakładek:

• między dolną ramą wykończeniową SOLAWATT oraz 

dachówkami na łacie U;

• między dachówkami w obszarze dachówek obok 

pola modułów.

 

Przykłady dla pozostałych typów dachówek podano 

w rozdziale 9.3, strona 35.

Wymiary i odstępy dla rynny i kalenicy nie zostały uw- 

zględnione. Należy dostosować je do konkretnych wa-

runków konstrukcyjnych dachu.
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Tabela 2

Liczba rzędów między 
łatą U i  łatą  O

Typ dachówki

Wymiary [mm]

A Ü K
Całkowity 

odstęp 
D

Odstęp między 
łatami

LA

Zakładka

Moduły Dachówka

Ścianka 
osłonowa

-
Dachówka2)

Dachówka
-

Dachówka

1 7

Topas 11V 150 0 0 2.387 341 132 104

Optima 150 0 0 2.377 340 138 101

Rubin 13V1) 150 0 0 2.377 340 132 95

2 12

Optima 150 0 0 4.019 335 138 106

Rubin 13V1) 150 0 0 4.019 335 132 100

Cosmos 12 150 0 0 4.009 334 132 92

3 17

Optima 150 0 0 5.661 333 138 108

Rubin 13V1) 150 0 0 5.661 333 132 102

Cosmos 12 150 0 0 5.651 332 132 93

4 22

Optima 150 0 0 7.303 332 138 109

Rubin 13V1) 150 0 0 7.303 332 132 103

Cosmos 12 150 0 0 7.293 331 132 94

Dachówka
Finkenberger 150 0 0 7.296 332 124 88

1) Fałda wodna przy górnej krawędzi dachówki zeszlifowana przy dachówce na łacie U
2) nad łatą U

5.4 Poziome wymiary pola modułów

5.4.1 Wymiary pola modułów

Rysunek 4 przedstawia poziomy układ modułów oraz 

boczne rowki ramy wykończeniowej SOLARWATT. Jest to 

przykład dla pola modułów z 3 położonymi obok siebie 

modułami.

Wymiar H uzyskano na podstawie szerokości modułu 

1,015 mm łącznie z odstępem montażowym między mo-

dułami, wynoszącym 2 mm.

Odstęp montażowy można uzyskać za pomocą dwóch 

uchwytów dystansowych. Należy przykleić je po lewej 

stronie każdego modułu.

Szerokość stojącej zakładki pola modułów F to odstęp 

pomiędzy stojącymi zakładkami bocznych rowków ramy 

wykończeniowej oraz zewnętrznej granicy dachówek.

Tabela 3, strona 14  wskazuje  wymiary dla pól mo-

dułów o szerokości do 12 modułów.
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Rysunek 4

Szerokość pustej komory pola modułów H:     3.021

1.035

9917890 78 90

22 222

Odstęp
montażowy

1.015 1.015 1.013

Łączna szerokość pola modułów G                       3.065

Szerokość  stojącej  zakładki  pola modułów F   3.177

2

Tabela 3

Ilość Modułów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wymiary [mm]

Szerokość pustej 
komory  H

991 2.006 3.021 4.036 5.051 6.066 7.081 8.096 9.111 10.126 11.141 12.156

Łączna
szerokość G

1.035 2.050 3.065 4.080 5.095 6.110 7.125 8.140 9.155 10.170 11.185 12.200

Szerokość stojącej 
zakładki F

1.147 2.162 3.177 4.192 5.207 6.222 7.237 8.252 9.267 10.282 11.297 12.312

5.4.2 Boczne zakończenia łat w przejściu między obszarem modułów i obszarem dachówek

Na poniższych rysunkach widać, w jakim stopniu łaty muszą wystawać z lewej i z prawej strony pola modułów.

Tabela 4

Numer łaty Rysunek Wystający fragment łaty przy lewej i prawej krawędzi pola modułów 

6 - Aluminiowa
prowadnica Rysunek 5 170 mm  

2;  3;  5 Rysunek 6 > 190 mm do układania i mocowania bocznych rynien oraz do połączenia 
śrubowego z kątownikiem mocującym (łata 4 bez połączenia śrubowego)

2;  3;  5 Rysunek 7 ≥ 50 mm dla właściwego zamontowania kątownika mocującego do łaty za 
pomocą wkrętów

Płyta wspornikowa 
98 x 20 przy łacie 1 Rysunek 8 Krawędź płyty cofnięta o ok. 20 mm od krawędzi modułu

1 Rysunek 8 > 220 mm dla bezpiecznego podparcia dolnej blachy narożnej

7.1 – 7.3 > 190 mm dla bezpiecznego podparcia i zamocowania górnej blachy narożnej
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Rysunek 5 Rysunek 6

Rysunek 7 Rysunek 8
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6 Montaż krok po kroku

6.1 Membrana dachowa

Dostarczoną membranę dachową należy układać równo-

legle do rynny. Należy się upewnić, że płaty membrany 

nie są pofalowane ani zagięte. Minimalne zakłady pio-

nowe oraz zakłady poziome wynoszą 100 mm. Pokrycie 

w pionie należy przykleić taśmą samoprzylepną przy 

krawędzi kładzionego płata (z przodu i z tyłu) a pokrycie 

poprzeczne pod kontrłatami. Zadrukowana strona mem-

brany dachowej musi być skierowana do góry.

Za pomocą zszywek lub gwoździ z szerokimi łbami przy-

mocować membranę dachową ukrytą w pionowym

i poziomym poszyciu dachowym lub pod kontrłatami (na 

krokwiach). Założenie kontrłat ostatecznie przytwierdzi 

materiał. W obszarze pola modułów obowiązują pod-

wyższone wymagania odnośnie do mocowania kontrłat. 

Opisano je w rozdziale 6.2.3, strona 17. Należy je uw- 

zględnić podczas mocowania łat dachowych. 

Rysunek 9

min. 100 mm

       WSKAZÓWKA

Szczelność membrany dachowej

W razie zastosowania dołączonej membrany dachowej oraz elementów mocujących (gwoździ, wkrętów) nie ma

potrzeby stosowania taśmy uszczelniającej do gwoździ.

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

6.2 Łacenie dachu

Układanie łat przebiega w kierunku od rynny do kalenicy.

6.2.1 Specjalne łączenia łat

Jeśli w obszarze modułów konieczne jest zastosowanie 

specjalnych łączeń łat, należy zachować dostatecznie 

dużą odległość między powierzchnią łączenia oraz miej- 

scem przykręcania. Aby zapewnić statyczną stabilność, 

należy podwoić łączenia łat po bokach lub, jak przed-

stawiono na ilustracji, zastosować śruby z płaskim łbem

6 x 80.

Rysunek 10
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6.2.2 Mocowanie łat

W obszarze modułów, biegnące poziomo łaty z wkrętami 

z płaskim łbem 6 x 80 należy przykręcić do kontrłat.

6.2.3  Dodatkowe mocowanie kontrłat

Aby zagwarantować statyczną stabilność, kontrłaty nad

i pod łatami dachowymi, do których przykręcono ką-

towniki mocujące moduły, należy dodatkowo przykręcić 

wkrętami z płaskim łbem 6 x 80 (odstęp śruby od łaty 

poprzecznej to min. 20 mm). Ma to zastosowanie w przy-

padku łat z numerami 2, 3 i 5 (12; 13; 15) (22; 23; 25) (32; 

33; 35) itp.0

Rysunek 11

Dodatkowe śruby z łbem płaskim 6 x 80

6.2.4 Rozpoczęcie montażu od łaty U oraz łaty 1

W pierwszej kolejności należy zamocować łatę U zgodnie 

z planem ułożenia. Aby uzyskać odstęp A na górnej kra-

wędzi płyty wspornikowej 98 x 20, łatę 1 należy przymo-

cować w odległości „A MINUS 20 mm” od łaty U (Rysunek 

13, strona 18).

Rysunek 12

6.2.5 Mocowanie płyty wspornikowej 98 x 20

Płytę wspornikową należy zamocować po stronie ocieko-

wej, w dolnym rzędzie modułów. Płytę należy umieścić 

przy górnej krawędzi łaty 1 i przymocować ją za pomocą 

dostarczonych kątowników mocujących (8.1 Zakres dost-

awy Strona 30). Kątowniki mocujące należy zamonto-

wać  na każdej kontrłacie w polu modułów za pomocą 2 

wkrętów do drewna 6 x 60. Aby uniknąć rozwarstwienia 

płyty wspornikowej oraz konfliktu z połączeniami śru-

bowymi, kątownika mocującego nie należy przykręcać do 

płyty wspornikowej.

U

1

2

3

4

5

6
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Rysunek 13

Moduł

Płyta nośna/wspornikowa 98 x 20

Kątownik mocujący
(przykręcany tylko do kontrłaty) 

Łata U

Dolne obramowanie

Łata 1

Dachówka

Kontrłata

W
ymiar A

 m
inus 2

0 m
mm

W
ymiar A

250 ± 10 m
m 

Długość

zakładki

Długość
 zw

isu

6.2.6 Układanie łat 2; 3; 5

Łaty te należy uporządkować i przymocować zgodnie 

z wymiarami i wartościami tolerancji podanymi na 

Rysunku (Rysunek 3, strona 10) lub w Tabeli (Tabela 1, 

strona 11).

6.2.7 Układanie łaty 4

Łatę tę należy ułożyć zgodnie z wartościami podanymi na 

Rysunku (Rysunek 3). Szeroki zakres tolerancji umożliwia 

w wielu przypadkach przedłużenie najbliżej leżącej łaty 

z obszaru dachówek również w obszar modułów.

6.2.8 Układanie łaty 6: Aluminiowa prowadnica 
40 x 40 na płytce montażowej

Pierwszą aluminiową prowadnicę należy położyć w od-

ległości 1.642 mm od górnej krawędzi płyty wsporniko-

wej 98 x 20. Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać 

tolerancji +/- 5 mm, ponieważ aluminiowa prowadnica 

jest używana jako odniesienie wymiarowe dla ułożonych 

nad nią rzędów modułów (Rysunek 3). 
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Aluminiową prowadnicę można przymocować płytkami 

montażowymi, które należy umieścić na środku kontrłat

i przykręcić wkrętami do drewna 6 x 60.

Rysunek 14

Aluminiowa

prowadnica

Płytka montażowa

       WSKAZÓWKA

Przed przystąpieniem do montażu na kontrłatach, na prowadnicę aluminiową należy nasunąć wymaganą liczbę płytek 

montażowych!

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

Przejścia od jednej aluminiowej prowadnicy do drugiej 

należy wykonać w obszarze kontrłat.

Rysunek 15

Aluminiowa

prowadnica Płytka m
ontażo

wa

Kontrłaty pod płytkami montażowymi należy przymocować 

dodatkowo 4 wkrętami z płaskimi łbami 6 x 80 (Rysunek 

16).

Rysunek 16

Wkręty z łbem płaskim 6 x 80

Wkręty do drewna
6 x 60

6.2.9  Układanie łat dla kolejnych rzędów modułów

W przypadku układania łat dla drugiego rzędu modułów 

jako powierzchnię odniesienia należy wykorzystać górną 

krawędź położonej już prowadnicy aluminiowej pier-

wszego rzędu modułów. Łaty 12, 13, 14, 15 oraz prowad-

nicę aluminiową 16 należy przymocować w sposób ana-

logiczny, jak opisano w rozdziałach od 6.2.6 do 6.2.8.

Wszystkie pozostałe rzędy modułów w polu modułów 

należy położyć w sposób analogiczny, aż do aluminiowej 

prowadnicy przy górnym końcu pola modułów.
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6.2.10  Układanie łat dla górnego obramowania oraz łaty O

Łaty w górnym obramowaniu należy położyć zgodnie 

z instrukcjami podanymi przez producenta konkretnej 

blachy. W przypadku stosowania ramy wykończeniowej 

SOLARWATT należy zapoznać się z jej instrukcją montażu.

Łatę O należy położyć tak, aby zachować całkowity odstęp 

D od łaty U (Rozdział 5.3).

6.3 Montaż modułów

Zaleca się, aby montaż modułów przeprowadzić zaczyna-

jąc od prawego dolnego i kierując się do lewego górnego 

rogu (Rysunek 32, strona 25). Montaż systemu można 

również zacząć od środka lub od lewej strony najniższego 

rzędu.

       UWAGA

System EasyIn został zaprojektowany zgodnie z za-

sadami systemów dachówkowych. Dlatego też ko-

nieczne jest bardzo ostrożne nakładanie na siebie 

modułów, jak również łączenie ich z obramowaniem 

i dachówkami.

       WSKAZÓWKA

Przed instalacją dolnego rzędu modułów należy 

położyć odpowiednie obramowanie. Należy postępo-

wać zgodnie z instrukcją montażu ram wykończe-

niowych. 

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

Rysunek 17

1

U
1

2

3

4

5

6

Dolne obramowanie

6.3.1 Pozycjonowanie pierwszego modułu

Powiesić pierwszy moduł na najniższej aluminiowej pro-

wadnicy, przy prawej dolnej krawędzi pola modułów 

(Rysunek 17). Ułożyć moduł w żądanej pozycji. Zakładka 

modułu powinna leżeć płasko na całej długości aluminio-

wej prowadnicy (Rysunek 18).

       WSKAZÓWKA

Aby wykonać kolejne połączenia elektryczne, kabel 

przyłączeniowy należy poprowadzić po łatach da-

chowych nad modułem lub obok niego.

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

Rysunek 18

Rowek na poprzeczną uszczelkę

Moduł

Zakładka modułu

Aluminiowa 
prowadnica
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6.3.2  Montaż pierwszego modułu w dolnym rzędzie modułów

W pierwszej kolejności należy przymocować moduł do łat 

2, 3 i 5 po prawej stronie pola modułu. W tym celu należy 

umieścić kątownik mocujący tak, aby jego krótsze ramię 

nachodziło na łatę. Następnie należy nasunąć go na ramę 

modułu, wyrównać do środka i ostatecznie przykręcić 

długie ramię kątownika do ramy modułu, wykorzystując

w tym celu wkręt do blachy 5,5 x 35.

Następnie należy ponownie sprawdzić położenie modułu 

i oblachowania i poprawić je, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Teraz należy przykręcić kątownik mocujący do łaty, stosu-

jąc w tym celu dwa wkręty do drewna 6 x 60 (zachowując 

w miarę możliwości kąt ostry między wkrętem i łatą da-

chową).

W taki sam sposób przykręcić pozostałe dwa kątowniki 

mocujące (Rysunek 19).

       UWAGA

Należy uważać, aby podczas mocowania wkrętów 

do drewna nie przykręcić ich nadmiernie, ponieważ 

może to spowodować przesunięcie kątownika mo-

cującego i tym samym doprowadzić do odchylenia 

modułu od ustawionej pozycji.

Teraz należy przymocować pierwszy moduł w rzędzie, pr-

zytwierdzając go w taki sam sposób z drugiej strony na 

łatach 2, 3 i 5 (Rysunek 20).

       UWAGA

Każdy moduł położony w rzędzie jako pierwszy na-

leży przymocować z obu stron do łaty dachowej, 

stosując w tym celu kątowniki mocujące. Wszystkie 

kolejne moduły w tym samym rzędzie należy przy-

mocować jedynie po wolnej stronie. 

Rysunek 19

1

2

3

5

Wkręty do blachy

Wkręty do drewna

Rysunek 20

1

2

3

5
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6.3.3 Uziemienie modułu

Każdy moduł należy przymocować do uziemienia w obu 

oznaczonych miejscach, przykręcając go do aluminiowej 

szyny za pomocą wkrętów do blachy 5,5 x 35. 

 

 

       UWAGA

Powyższe mocowania powinny zawsze znajdować 

się po tej stronie modułu, po której znajdują się ką-

towniki mocujące.

Połączenia elektryczne aluminiowych prowadnic należy 

połączyć ze sobą wzajemnie oraz z przyłączem uziemia-

jącym całego systemu.

Rysunek 21

6.3.4 Montaż uszczelki poprzecznej

Układanie uszczelki poprzecznej należy rozpocząć po

przymocowaniu pierwszego modułu w rzędzie. W tym celu 

w prawym górnym rogu modułu, w rowku na uszczelkę 

należy umieścić uchwyt poprzecznej uszczelki  (Rysunek 

22). Nosek uchwytu poprzecznej uszczelki (Rysunek 23) 

powinien wystawać z małego nacięcia w rowku uszelki 

poprzecznej, aby umożliwić przymocowanie uchwytu w 

prawidłowym położeniu.

Następnie stopniowo wciskać poprzeczną uszczelkę w ro-

wek przy górnej krawędzi.

       UWAGA

Ważne jest, aby podczas układania poprzecznej

uszczelki nie rozerwać jej ani nie rozciągnąć. Na-

leży delikatnie ją dociskać. W razie rozciągnięcia 

podczas montażu uszczelka poprzeczna samo- 

czynnie się skurczy w miarę upływu czasu, w wy-

niku czego na obu końcach pojawią się szczeliny

i nieszczelności.

W rowku na uszczelkę poprzeczną znajdują się pojedyn-

cze noski zaciskowe. Uderzając młotkiem z umiarko-

waną siłą, należy unieruchomić oba noski zaciskowe po 

obu stronach modułu celem zamocowania poprzecznej

uszczelki. Należy przy tym uważać, aby nie spowodować 

odkształceń (Rysunek 22 i Rysunek 24).

Rysunek 22

uchwyt uszczelki
poprzecznej

małe nacięcia

nosek
zaciskowy

Rysunek 23

nosek uchwytu 
poprzecznej uszczelki
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Pozostałą część uszczelki poprzecznej można schować 

przy ostatnim module. 

Uszczelka poprzeczna ma wystarczającą długość, aby

przeciągnąć ją przez kilka modułów. Przejścia między mo-

dułami wspiera uchwyt poprzecznej uszczelki (Rysunek 

25 i Rysunek 26).

Rysunek 24

Rysunek 25

Małe nacięcie do zabezpieczenia 
pozycji uchwytu na uszczelkę 
poprzeczną po lewej i prawej 
stronie pola modułów

24mm

Uchwyt uszczelki poprzecznej
między dwoma modułami

Jeśli długość poprzecznej uszczelki (ok. 6,4 m) nie jest 

wystarczająca dla całego rzędu modułów, należy odciąć 

jej końcówkę w taki sposób, aby kolejne dwie uszczelki 

poprzeczne łączyły się w jednym z dwóch zacisków dane-

go modułu. Uszczelki należy zabezpieczyć dwoma noska-

mi zaciskowymi.

Rysunek 26 

Rysunek 27
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Obydwie końcówki uszczelek należy docisnąć noskami 

zaciskowymi tak, aby dokładnie do siebie przylegały, bez 

żadnych szczelin.

       UWAGA

Nową uszczelkę również należy docisnąć i upewnić 

się, że w szynie nie powstała szczelina.

Rysunek 28

   zmontowane bez żadnych luk!

6.3.5 Montaż drugiego modułu w dolnym rzędzie modułów

Zawiesić moduł 2 po lewej stronie zamocowanego już 

modułu 1, na tej samej prowadnicy aluminiowej. Wyko-

nać połączenie elektryczne.

Następnie moduł 2 należy wsunąć w moduł 1, aż dotknie 

obu przyklejonych uchwytów dystansowych modułu 1 

(szczelina dylatacyjna wynosi 2 mm). 

Moduł 2 po prawej stronie połączony jest z modułem 1,

a więc należy przymocować go 3 kątownikami mocu-

jącymi jedynie po lewej stronie. Kątowniki mocujące 

należy zamocować w taki sam sposób, jak w przypadku 

modułu 1.

       UWAGA

Należy uważać, aby podczas mocowania wkrętów 

do drewna nie przykręcić ich nadmiernie, aby 

uniknąć przesunięcia kątownika mocującego i tym 

samym odchylenia modułu od ustawionej pozycji.

Teraz należy zdjąć oba uchwyty dystansujące z modułu 1.

       WSKAZÓWKA

Usunięcie pozostałych uchwytów dystansowych w 

późniejszym czasie będzie utrudnione.

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

       UWAGA

Należy sprawdzić, czy szczelina dylatacyjna między 

poszczególnymi dwoma modułami wynosi 2 mm.

Przy module 2 należy teraz położyć i przymocować

uszczelkę poprzeczną, jak opisano w rozdziale 6.3.4.

Rysunek 29

12

2

3

5

Uchwyt dystansowy

Uchwyt dystansowy

Rysunek 30

12

2

3

5
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Rysunek 29

12

2

3

5

Uchwyt dystansowy

Uchwyt dystansowy

Rysunek 30

12

2

3

5

6.3.6 Montaż trzeciego modułu

Trzeci  moduł należy położyć jako pierwszy moduł w rzę- 

dzie 2. Najpierw należy zawiesić go na aluminiowej pro-

wadnicy 2. rzędu modułów, a następnie ułożyć tak, aby 

nachodził na poprzeczną uszczelkę modułu 1 (Rysunek 

31).

Teraz należy wykonać połączenie elektryczne.

Następnie wyrównać prawą krawędź modułu 3 do mo-

dułu 1. Zamocować kątownik mocujący, połączenie uzie-

miające oraz poprzeczną uszczelkę, tak jak opisano to w 

rozdziałach od 6.3.2 do 6.3.4.

Rysunek 31

1

U
1

2

3

4

5

6

2

3
12

13

14

15

16

6.3.7 Montaż kolejnych modułów

Instalacja modułów odbywa się w określonej kolejności 

(1– 16), która została przedstawiona na rysunku przykłado-

wego pola modułów 4 x 4. Instalacja rozpoczyna się w pra-

wym dolnym rogu od modułu M1 i przebiega w pokazany 

sposób, aż do modułu M34 w lewym górnym rogu.

Podczas montażu najniższego rzędu należy zadbać o pra-

widłowy montaż dolnego obramowania, przede wszystkim 

blach w obu dolnych rogach przy module M1 i M4. 

Podczas montażu każdego kolejnego modułu należy 

postępować zgodnie z instrukcjami podanymi we wszy-

stkich krokach instalacji:

● Połączenie kablowe

● Wsunąć moduł w moduł uprzednio ułożony, aż do 

uchwytu dystansowego.

● Każdy moduł należy przykręcić kątownikami mocu-

jącymi. Nie należy przy tym dokręcać wkrętów do 

drewna zbyt mocno.

● Następnie należy zdjąć uchwyt dystansowy i spraw-

dzić szczelinę dylatacyjną.

● Uziemianie modułów

● Ułożyć i dobrze docisnąć poprzeczną uszczelkę.

Rysunek 32

1247

35811

691214

10131516
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6.4 Łączenie modułów przy górnej krawędzi ramy modułu

Przyciąć wszystkie wystające końce położonej uszczel-

ki poprzecznej po lewej i prawej stronie pola modułów, 

około 3 mm od końca uchwytu uszczelki.

Rysunek 33

Rysunek 34

Rysunek 35

Uszczelka poprzeczna wystaje z uchywtu 
na 3 mm
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Następnie przymocować lewy i prawy moduł w najwyż- 

szym rzędzie, stosując w tym celu długą maskownicę 

górną (6 otworów). Maskownice należy zamocować

w taki sposób, aby były przesunięte do zewnętrznej kra-

wędzi pola modułu. Moduły pośrednie należy mocować 

maskownicami górnymi krótkimi (3 otwory), które trze-

ba umieścić na środku danego modułu.

Docisnąć górne maskownice modułu, aż „zaskoczą” na 

poprzecznej uszczelce i krawędzi modułu, a następnie

przykręcić je przy obu końcach wkrętami 5,5 x 35 do ramy 

modułów.

Następnie należy przejść do montażu bocznego obramo-

wania po stronie dachu.

W przypadku stosowania ramy wykończeniowej 

 SOLARWATT należy zapoznać się z jej instrukcją montażu.

Rysunek 36

       WSKAZÓWKA

Propozycję projektu obramowania po stronie dachu można znaleźć w rozdziale 9.5. 

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

6.5 Boczne maskownice modułów

Po zamontowaniu bocznego obramowania po stronie 

dachu (rynien), należy nasunąć boczne maskownice mo-

dułów na dłuższe boki modułów zewnętrznych.

W przypadku bocznych maskownic modułów w najniż- 

szym rzędzie modułów, ich dolne krawędzie należy z re-

guły dopasować do rynien po stronie dachu. W tym celu 

należy odpowiednio przyciąć maskownice (Rysunek 37).

Układanie rozpocząć należy od dolnego rzędu pola mo-

dułów, zaczynając od dolnej krawędzi modułu, a następ-

nie kierując się w górę.

Rysunek 37

Nacięcie umożliwiające dopasowanie do rynien po stro-
nie dachu w dolnym rzędzie modułów
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6.6 Prowadzenie kabli przez dach

Przewody rurowe oraz kablowe muszą być zainstalowa-

ne powyżej lub z boku powierzchni pokrytej modułami 

EasyIn. Możliwe jest również poprowadzenie przewodów 

między szynami. Jednocześnie można prowadzić tylko je-

den kabel (przekrój maks. 6 mm²), przy czym odstęp od 

innych kabli musi wynosić co najmniej 10 cm.

Poza tym ani pod powierzchnią ani w powierzchni pokry-

tej modułami EasyIn nie mogą znajdować się żadne ele-

menty konstrukcyjne, chyba że elementy te nie znajdują 

się w warstwie wodonośnej.

Możliwe są różne warianty poprowadzenia kabli. Poniżej 

przedstawiono typowe z nich:

Prowadzenie kabla od strony kalenicy układu nad

membraną dachową, przez otwór wentylacyjny w 

kalenicy

● Możliwe jest wykorzystanie otworu wentylacyjnego 

przy kalenicy (Rysunek 38)

Prowadzenie kabla do wewnątrz i na zewnątrz, przez 

środek wystającej pustej rury w obszarze

poszycia, zwłaszcza na poddaszach

● Odporne na deszcz i wiatr spoiny (systemowe taśmy 

samoprzylepne) z membraną dachową lub poszy-

ciem

● Rura przechodząca przez warstwę izolacji termicznej 

po stronie pomieszczenia

● Zabezpieczenie przed wiatrem w postaci syste-

mowych taśm samoprzylepnych z paroizolacją

● Zamknięcie pustej rury po stronie pomieszczenia i po 

stronie dachu po zakończeniu prac związanych z pro-

wadzeniem kabli (Rysunek 39).

Prowadzenie kabla między szynami 

● Kabel należy poprowadzić do wewnątrz przez szyny, 

które zachodzą na siebie co najmniej 10 cm.

● Można przeprowadzić maksymalnie jeden kabel, któ-

rego przekrój wynosi maksymalnie 6 mm².

● Jeśli konieczne jest poprowadzenie do środka więk-

szej liczby kabli, odstęp między poszczególnymi  

miejscami prowadzenia kabla musi wynosić co naj-

mniej 10 cm (Rysunek 40).

Rysunek 38

A     Paski maskujące D     Kabel

B     Otwór wentylacyjny  E     Moduł

C     Membrana dachowa

A
B

C

D

E

Rysunek 39

A    Poszycie

B    Pusta rura

C    Elastyczna systemowa taśma samoprzylepna

     Połączenie bariery paroszczelnej/ warstwy herme- 

tycznej po stronie pomieszczenia  wygląda tak samo

A

B

C

Rysunek 40

10 cm
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6.7 Montaż górnego obramowania po stronie dachu

Po zamontowaniu wszystkich bocznych maskownic mo-

dułów oraz połączeń kablowych można położyć obramo-

wanie po stronie dachu przy górnej krawędzi modułu.

W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami 

montażu poszczególnych dostawców.

7 Działanie wentylacji

Wraz z profesjonalnie zaprojektowaną konstrukcją 

dachu system EasyIn zapewnia optymalną wentylac-

ję powierzchni dachu. Wloty powietrza dolotowego

(np. w kratkach chroniących przed ptakami) doprowa- 

dzają powietrze z otoczenia do systemu EasyIn oraz do 

konstrukcji dachu.

Podgrzane powietrze unosi się z powodu mniejszej 

gęstości i wydostaje pod kalenicą wentylacyjną lub

przez zamocowane dachówki wentylacyjne. Ze względu 

na wyrównywanie ciśnienia podczas cyrkulacji zimnego 

i ciepłego powietrza, zimne powietrze opada (z powo-

du większej gęstości). Ta naturalna konwekcja (= efekt 

komina) zapewnia, że system EasyIn odpowiednio się 

schładza i gwarantuje optymalną wydajność nawet przy 

wysokich temperaturach.

Rysunek 41 (schemat działania)

A Przepływ zimnego powietrza

B Przepływ ciepłego powietrza

C Krokwie z membraną dachową i kontrłatami

D Dolne obramowanie

E Moduł EasyIn

F Górne obramowanie

G Płyta wspornikowa 98 x 20 mm

H Kątownik mocujący
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        Aluminiowe prowadnice
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8  Elementy systemu

8.1  Zakres dostawy

Dostawę systemu EasyIn należy sprawdzić przy odbio- 

rze pod kątem kompletności i poprawnego działania 

wszystkich części, korzystając z poniższej listy wraz

z opisami części. Należy sprawdzić, czy wszystkie do- 

starczone części są w dobrym stanie.

       WSKAZÓWKA

Jeśli zakupiono ramę kryjącą EasyIn, również i w tym wypadku należy sprawdzić zawartość dostawy pod kątem 

kompletności i prawidłowości działania wszystkich części na podstawie dokumentacji znajdującej się w karto-

nie. Należy również sprawdzić, czy dostarczony został odpowiedni model dla danego nachylenia dachu i czy 

wszystkie dostarczone części są w dobrym stanie.

       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA       WSKAZÓWKA

Rysunek 42

Moduł fotowoltaiczny Membrana dachowa

Lewa maskownica modułu Prawa maskownica modułu
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Długa, górna maskownica modułów (tylko dla modułów 
zewnętrznych przy lewej i prawej krawędzi pola)

Krótka, górna maskownica modułów

Aluminiowa prowadnica Płytka montażowa aluminiowej prowadnicy

Wkręt do drewna  6 x 60 Kątownik mocujący

Uchwyt dystansowy (dostarczane są po 2 uchwyty
przymocowane do każdego modułu)

Wkręt do blachy 5,5 x 35
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Uszczelka poprzeczna Uchwyt uszczelki poprzecznej

8.2 Części nieobjęte dostawą

Rysunek 43

Łaty i kontrłaty 
dachowe

40 x 60 mm²  (klasa sortowania S10 zgodnie z normą DIN 4074 część 1, wilgotność drewnianej 
konstrukcji maks. 20%)

Płyta
wspornikowa 98 x 20 mm²  (wilgotność drewnianej konstrukcji maks. 20%)

Wkręty Spax  6,0 x 80 łeb płaski z pełnym gwintem, stal 4cut

Dachówka                            Dachówki o średnim profilu i wysokości montażowej nad łatą dachową maks. do 50 mm, przy 
odpowiedniej długości dachu

Rama
wykończeniowa W przypadku indywidualnych rozwiązań
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9 Załącznik

9.1 Pionowy układ łat, od dołu do góry
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9.2 Przejście konstrukcji
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9.3 Całkowity odstęp D i LA dla różnych dachówek
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9.4  Odstępy między łatami pod polem modułów dla rzędów 1–4

Odległości mierzone od górnej krawędzi płyty wspornikowej 98 x 20 podano na Rysunku 3, strona 10
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9.5  Wskazówki dotyczące projektowania niestandardowego obramowania

A Przekrój poprzeczny górnej ramy

 wykończeniowej

B Górna maskownica modułu

A

B

25

Rama wykończeniowa boczna

Górna rama wykończeniowa

Pozostałe wymiary określane są w trakcie pracy, zależnie

od kąta nachylenia dachu i rodzaju pokrycia.

Dolna rama wykończeniowa
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20°
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