
System wsuwany z mocowaniem bezpośrednim i pionowo zamontowanymi modułami

Dach kryty blachą trapezową | system wsuwany 
Klamra do blachy trapezowej

Wysokiej jakości rozwiązanie do blachy trapezowej
Wsuwany system montażowy firmy novotegra umożliwia 
mocowanie modułów  fotowoltaicznych metodą pływającą, bez 
naprężeń, w sposób  stabilny i bezpieczny. Moduły wsuwane są 
na całej długości ramy w szyny dostępne w dwóch kolorach do 
wyboru: aluminium  lub czarnym. 
Poprzez połączenie odpowiedniego koloru szyny z modułem 
uzyskamy bardzo estetyczną, spójną  optycznie powierzchnię 
instalacji. 
System wsuwany przekonuje ponadto przemyślaną konstrukcją, 
prostym i szybkim montażem, wysoką jakością wykonania oraz 
trwałymi i odpornymi  na korozję komponentami.
Szynę wsuwaną mocuje się bezpośrednio do blachy trapezowej za 
pomocą klamry przykręcanej z boku grzbietu blachy. 
System wsuwany jest przeznaczony do blachy trapezowej o 
grubości od 0,4 mm. Oferuje dobrą wentylację, umożliwia montaż 
modułu zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej.
System wsuwany do blach trapezowych składa  się zaledwie z 
kilku pojedynczych elementów, co znacznie ułatwia  montaż. 
Do bezwiórowego mocowania służą atestowane  blachowkręty, 
które wkręcane w blachę trapezową nie pozostawiają  metalowych 
wiórów.

Szyna do montażu wsuwanego na taśmie EPDM 
z  zaciskiem do blachy trapezowej

Połączenie szyn do montażu wsuwanego na 
blasze trapezowej

Zabezpieczenie modułu przy niewielkim nachyle-
niu dachu

Zalety
• stetyczny wygląd

• Mniej elementów – całość zmontowana  
fabrycznie

• Efektywna i szybka technika montażu               
wsuwanego i zmontowane fabrycznie 
elementy

• Pływające i beznaprężeniowe ułożenie  
modułów

• Szyny do montażu wsuwanego w kolorze 
czystego aluminium lub czarnym

• Łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio 
na  blasze trapezowej

• Do blach o grubości od 0,4 mm

• Bardzo dobra wentylacja 

• 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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