
Pevný / 1x nastaviteľný úchyt je určený pre montáž 
fotovoltických panelov na šikmú strechu s keramickou 
alebo betónovou škridlou.

1x nastaviteľný S hák pozostáva z dvoch častí - ohýbaná 
plochá tyč priskrutkovaná priamo o strešnú konštrukciu 
(krokvu) torxovými skrutkami, L profil priskrutkovaný k 
plochej tyči šesťhranou skrutkou M10. Aby sa predišlo 
poškodeniu škridle je doporučené plochu medzi hákom a 
škridlou ošetriť EPDM páskou. Oválne otvory v L profile 
umožňujú vertikálnu reguláciu L profilu a horizontálnu 
reguláciu montážneho profilu. 

Montážny profil je uchytený k profilovému úchytu pomocou 
skrutky M10. Následne sú uchytené fotovoltické panely o 
montážny profil imbusovými skrutkami M8 za pomoci 
koncových a stredových úchytov. Oba typy úchytov sú 
dostupné aj v čiernej farbe. Imbusové skrutky môžu byť 
ľubovolne kombinované so štvorcovými maticami alebo 
rolovacími maticami.

Popis
invazívny montážny systém -  vyžaduje 
narušenie povrchu strechy

možnosť prispôsobenia výšky pomocou 
nastaviteľného S háku
dodatočne tesnenie vďaka použitiu 
EPDM pásky

úchyty a krytky sú dostupné v 
striebornej alebo čiernej farbe
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Typ strechy 

Strešná krytina 

Montážny systém 

Materiál 

Orientácia modulu 

Zaťaženie

Technická špecifikácia
šikmá strecha

keramická škridla

priskrutkovaný do krokvy

nerez + hliník

horizontála/vertikálna

nevyžaduje dodatočné 
zaťaženie

šikmá strecha

Keramická škridla

1x nastaviteľný
S hák

montážny
profil

stredový 
úchyt

prírubová
šesťhranná matica

štvorcová 
matica

Veľkosti modulov  : S     M     L XL 2XL 3XL

Pevný S hák pozostáva z jednej časti - ohýbaná plochá tyč 
priskrutkovaná priamo o strešnú konštrukciu (krokvu) 
torxovými skrutkami. Aby sa predišlo poškodeniu škridle je 
doporučené plochu medzi hákom a škridlou ošetriť EPDM 
páskou. Oválny otvor v plochej tyči umožňuje horizontálnu 
reguláciu montážneho profilu.
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Keramická škridla – pevný / 1x nastaviteľný S hák

Konštrukčné komponenty

1x nastaviteľný S hák

Art. No.
UR-DS

Montážne komponenty

Stredový úchyt

Art. No.
KSR-U-NAT

Koncový úchyt

Art. No.
K-32/35/40-NAT

Štvorcová matica M8

Art. No.
N-KW-M8

Imbusová skrutka M8

Art. No.
SR-IMB-M8

Rolovacia matica 
s guličkou

Art. No.
WPUST-PK-M8

Montážny profil 40x40

Art. No.
PM-NAT-40/40

Univerzálna koncovka 
profilu 40x40

Art. No.
Z-40/40

Spojka montážneho 
profilu 40x40

Art. No.
L-PM-NAT

Torxová skrutka do dreva

Art. No.
WDT-60/60-36

Šesťhranná skrutka M10

Art. No.
SR6K-M10

Prírubová šesťhranná 
matica M10

Art. No.
NAK6K-KZ-M10

Pevný S hák

Art. No.
UNR-DS




