
System do dachu płaskiego zamknięty II

Dach płaski | system południowy 

Nasze rozwiązanie do systemów o orientacji południowej
Zamknięty system do dachu płaskiego — idealne rozwiązanie do montażu 
modułów skierowanych na południe na dachach  płaskich o kącie 
nachylenia do 5°! System ten został poddany  testom przez specjalistów 
z Wacker Ingenieuren w tunelu  aerodynamicznym przy maksymalnych  
prędkościach wiatru. Wynik potwierdził naszą wieloletnią  jakość: system 
do dachów płaskich novotegra oferuje maksymalne bezpieczeństwo 
i stabilność. System na dach płaski wyróżnia się prostym i szybkim 
montażem, składa się z niewielkiej liczby komponentów, które montuje się 
na zasadzie klik-klik,  bez konieczności przebijania poszycia dachu. Dzięki 
zoptymalizowanej dynamice nie wymaga on balastowania lub wymaga go 
tylko w niewielkim stopniu, co sprawia, że jest idealnym  rozwiązaniem do 
dachów płaskich. Zapewnia to, między innymi,  nasz deflektor wiatrowy, 
który w przypadku zamkniętego systemu montażowego
w orientacji południowej jest montowany na zakładkę i jest na stałe 
skręcony ze stopkami i szynami. Zwiększa to stabilność  ogólną instalacji 
i dzięki połączeniu z szynami podstawowymi  zapewnia optymalne 
przenoszenia obciążeń.
Szeroka szyna podstawowa ma zaokrąglone krawędzie i jest  dostępna 
z warstwą separującą - podklejką (6 mm) na całej długości lub 
fragmentarycznymi podkładkami (20 mm) do odwodnienia poziomego. Z 
dopasowaną pokrywą szyny podstawowej i uchwytami kablowymi może 
również pełnić funkcję  kanału kablowego. Standardowe dopuszczalne 
obciążenie  systemu montażowego w orientacji południowej wynosi do 2,4 
kN/m², a w razie potrzeby można je zwiększyć nawet do 4,8 kN/m².

Przedłużenie szyny podstawowej Deflektor wiatrowy i stopka tylna modułu Klema na dłuższym boku ramy modułu, szyna 
podstawowa

Zalety
• Pewny, stabilny i szybki montaż

• Odporność na wiatr testowana w tunelu 
aerodynamicznym

• Nie narusza poszycia dachu

• Niewielkie balastowanie

• Przenoszenie obciążeń przez deflektor 
wiatrowy i szyny podstawowe

• Optymalny kąt nachylenia 13°

• Możliwość układania w odległości zaledwie  
0,5 m od krawędzi dachu

• Szeroka szyna podstawowa z zaokrąglonymi  
krawędziami

• Dodatkowa szyna balastowa dla do dużych 
kamieni

• Tylko trzy rodzaje klem dla wszystkich 
wysokości ramy modułu

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



Stopka bazowa tył, południe

Deflektor wiatrowy

Klemy środkowe i 
końcowe

Szyna podstawowa

Zestaw łączników do szyn 
podstawowych

Taśma samoprzylepna do 
ochrony krawędzi szyn alu-
miniowych

Śruba mocująca do syste-
mu na dach płaskie

Stopka bazowa przód 
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Elementy podstawowe

Wariant południe

Już widziałeś?

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

instruktaże.
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