
PODSTAWA MONTAŻOWA TRAPEZ PM-20/ PM-35 *
Materiał / Material: Stal nierdzewna / Stainless Steel  

Układ paneli / Layout:  
Rodzaj dachu / Roof type: Dach skośny / Sloped Roof  

Pokrycie dachu / Roofing: Blacha trapezowa / Trapezoidal Sheets

* PM-20 stosuję się do blachy trapezowej o wysokości trapezu większej lub równej 20 mm  
    PM-35 stosuję się do blachy trapezowej o wysokości trapezu mniejszej lub równej 18 mm
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INSTRUKCJA MONTAŻU

ELEMENTY

PIONOWY

POZIOMY

PODSTAWA MONTAŻOWA

NIT ZRYWANY

PODKŁADKA

Materiał / Material: Stal nierdzewna / Stainless Steel  

Materiał / Material: Stal nierdzewna / Stainless Steel  

Materiał / Material: Pianka  

INDEX: UNAM-PM-20 / UNAM-PM-35  

Wymiary / Dimensions: 4,8x35 mm

Wymiary / Dimensions: 30x110x2mm

Wymiary / Dimensions: 41x127,5x22,15 mm - UNAM-PM-20 
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41x127,5x36,65 mm - UNAM-PM-35 
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UNAM-PM-20 / PM-35 INSTRUKCJA MONTAŻU

SPOSÓB MONTAŻU

1
Montaż konstrukcji mocującej do paneli fotowoltaicznych z użyciem podstawy 
montażowej UNAM-PM-20 należy rozpocząć od szczytu dachu, z zachowaniem 
odpowiedniej odległości. Podstawy montażowe, należy zamocować równolegle 
do kalenicy. 

2
Zamontuj pierwszą podstawa montażową 

2.a

2.b

Odklej taśmę z podkładki piankowej. 

Przyklej podkładkę do podstawy montażowej 

Wywierć otwory w miejscach odpowiadających otworom na 
podstawie montażowej. 

2.c
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Za pomocą nitów zamontuj podstawę 
montażową do poszycia dachu 

2.d 2.e

3

4

Po zamontowaniu pierwszego elementu wyznacz poziom i zamontuj góry rząd 
podstaw montażowych. 

Po zamontowaniu górnego rzędu, załóż panel na dwie podstawy montażowe. 

2.a 2.a

UNAM-PM-20 / PM-35 INSTRUKCJA MONTAŻU
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2.a

2.a

2.a

2.a

2.a

2.a

2.a

2.a

5

5

5

5

6 Dolna podstawa jest także górną podstawą dla równoległego panelu z 
następnego rzędu. 

Załóż na panel dolne podstawy montażowe. Elementy powinny być 
zamontowane równolegle do odpowiedników z górnego rzędu. Zwróć uwagę na 
odwróconą pozycję podstawy montażowej.

Naciągając założony panel, zamontuj dolne podstawy montażowe analogicznie 
do kroku nr. 2

Załóż na panel dolne podstawy montażowe. Elementy powinny być 
zamontowane równolegle do odpowiedników z górnego rzędu. Zwróć uwagę na 
odwróconą pozycję podstawy montażowej.

2.a2.a 2.a2.a

5

5

5

5

Załóż na panel dolne podstawy montażowe. Elementy powinny być 
zamontowane równolegle do odpowiedników z górnego rzędu. Zwróć uwagę na 
odwróconą pozycję podstawy montażowej.

Załóż na panel dolne podstawy montażowe. Elementy powinny być 
zamontowane równolegle do odpowiedników z górnego rzędu. Zwróć uwagę na 
odwróconą pozycję podstawy montażowej.
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2.a 2.a

7 
Montaż pojedynczego panelu ogranicza się do montażu 4 podstaw 
montażowych. 

UKŁAD PIONOWY

UKŁAD POZIOMY
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