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Instalační manuál
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Složení systému

Seznam dílů

1.Předem sestavený
montážní systém

2. Lištová 
svorka

3. Lišta 4.Spojka lišty

5.Koncová svorka 6. Mezisvorka 7.Pravoúhlý šroub                  
M20 

8.Šestihranný
šroub M16x150
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Instalační instrukce

1 Příprava

1. Vytvořte betonový
základ(podle výkresu) a
vložte pravoúhlé šrouby.
Můžete použít i závitové
tyče. Musí vyčnívat
60mm

2. Když je betonový
základ hotov, musí být ve
stejné rovině a výšce.
Rozpětí každého základu
se určí podle výkresu

Pravoúhlé šrouby, 
vyčnívají 60mm
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2. Instalace připraveného systému

1. Jak je znázorněno na 
pravém obrázku, položte 
základnu, která je v 
předem smontovaném 
stavu, na vybetonovaný 
podstavec. Zajistěte 
pomocí šestihranné
matky M20, pérové 
podložky M20, podložky 
M20 a těsnění.

2. Stejným způsobem
namontujte ostatní
základny na zbývající
připravené betonové
základy.
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3. Připravte si další
montážní systémy a
namontujte sloupky, které
spojíte šrouby M16x150

4. Nainstalujte další
montážní systémy a
zajistěte vše šrouby
M16x150

5. Nakonec zkontrolujte,
že všechny systémy jsou v
rovině a pevně je
utáhněte
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Lišta

Spojka pro lištu

3. Instalace lišt

Před instalací zkontrolujte 
délku lišty. Pokud není 
dostatečně dlouhá, vložte 
spojku. 

1.Vložte spoj do lišty. Po 
seřízení polohy použijte k 
utažení osm samořezných 
šroubů (čtyři na každé 
straně lišty) (celkem 16 
šroubů.

2. Připojte další lištu, 
stejně jako nahoře a 
připojte ji jako na obrázku 
vpravo
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Spojka Lišty    
Čtyř drážkový sloupek

Lišta

3. Umístěte lištu na 
základnu a upravte 
polohu podle výkresu, jak 
je znázorněno vpravo

4. Pomocí svorky 
upevněte lištu na 
čtyřdrážkový nosník a 
zajistěte její polohu.

Poznámka：
Svorky jsou dvě na obou 
stranách

5. Zopakujte výše 
uvedený krok a 
nainstalujte zbývající 
lišty podle návrhu. 
Konec každé lišty je 
označený červenou 
barvou.
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4. Instalace solárních panelů
1.Instalujte solární panely 
od jednoho konce lišty ke 
druhému podle 
konstrukčních výkresů.

2.K upevnění solárního 
panelu použijte koncovou 
svorku, prostřední solární 
panely jsou upevněny 
středovou svorkou.

3.Po dokončení instalace 
je celkový vzhled takový, 
jako je znázorněno na 
obrázku vpravo.

A

B

A：Koncová svorka B：Středová svorka


	二.



