
novotegra top-fix – system wsuwany z montowanymi pionowo modułami

Dach kryty dachówką | system wsuwany 
novotegra top-fix

Wystarczy wyregulować, wsunąć – i gotowe!
Elegancki i estetyczny – taki jest system wsuwany novotegra  do dachu 
krytego dachówką. Po odpowiednim wyregulowaniu  podkonstrukcji na 
dachu, system wsuwany zapewnia znakomicie prezentującą się instalację 
fotowoltaiczną.
Szyny do montażu wsuwanego są dostępne w dwóch, dopasowanych do 
ramy modułu, kolorach: czystego aluminium lub  czarnym. Dopracowana 
technika zapewnia bezpieczeństwo i  sprawny montaż. Pływająco ułożona 
– w orientacji pionowej  lub poziomej – rama modułu przenosi obciążenie 
na szyny.  Moduły błyskawicznie się wsuwa, a w spodniej, ułożonej  
krzyżowo szynie instaluje się kable ze złączami. Szyna C, pełniąca 
zarazem funkcję nośną j i kanału kablowego, to unikalne rozwiązanie 
– estetyczne i wydajne. Montaż szyny C za pomocą zestawu potrójnie 
regulowanych haków dachowych  i klasycznego połączenia śrubowego 
w dnie szyny umożliwia  płynną regulację i niwelowanie nierówności 
poprzez szyny spodnie. Regulowany pałąk, wkręcany w profil podstawy, 
zapewnia wygodne dopasowanie haka do pokrycia dachu. Profil  
podstawy umożliwia przy tym dokładne ustawienie pałąka nad dachówką. 
Zestaw haków dachowych jest dostępny w  różnych wariantach, które 
można dobrać indywidualnie do  danego projektu.
System uzupełniają zaślepki i ograniczniki krawędziowe,  można go 
również wyposażyć w stopery śniegowe - elegancki design i wysoka 
jakość to cechy charakterystyczne systemu wsuwanego  novotegra.
oraz zastosowanie niewielu materiałów i atrakcyjny wygląd to największe 
zalety tego systemu montażowego.

Zestaw regulowanych na wysokość haków da-
chowych flex

Łącznik szyny wsuwanej Zakończenie szyny wsuwanej i szyny C

Zalety
• Estetyczny wygląd instalacji

• Montaż modułów bez naprężeń

• Prosty, a zarazem stabilny i trwały system

• Potrójnie regulowane haki dachowe

• Haki dachowe do małych i dużych obciążeń

• Szyna montażowa typu C może 
byćrównocześnie kanałem kablowym

• Efektywna i szybka technika montażu 
wsuwa-  nego i zmontowane fabrycznie 
elementy

• Bardzo dobra wentylacja modułów 

• Łatwe projektowanie zgodnie z normami 
Eurocode w narzędziu internetowym Solar-
Planit
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Już widziałeś?

Zajrzyj na kanał novotegra na YouTube.
Tutaj znajdziesz pomocne w montażu 

instruktaże.
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