Montážní systémy Conergy

Rychlá a bezpečná instalace fotovoltaických modulů

Montážní systémy Conergy –
bezpečné, extrémně odolné a jednoduše
instalovatelné

Inovativní technologie QuickStone, krátké základové kolejnice, obvyklé konektory,
teleskopické prvky a předmontované komponenty – montáž fotovoltaických systémů jsme
pro Vás připravili tak, aby byla co nejsnadnější.

Výběr správného měniče, vysoce účinného měniče – to
jsou věci, které se počítají. Je zde ovšem další součást fotovoltaického systému, která je také velmi důležitá: správný
montážní systém. Ten zajišťuje drahé fotovoltaické moduly
proti klimatickým vlivům.

Pohodlnější instalace.
Pro systémy, které se vyplatí.
Montážní systémy Conergy – maximální pohodlí pro
snadnou, bezpečnou a rychlou montáž. Předmontované
prvky, flexibilní systémy a inovativní detaily. To vše
usnadňuje práci v reálních podmínkách na stavbě cílem
zredukovat náklady na instalaci.
Z prověřené kvality Conergy mohou těžit jak instalační
firmy tak provozovatelé fotovoltaických systémů. Jako
jeden z předních dodavatelů montážních systémů pro fotovoltaiku víme, co děláme – montážní systémy Conergy
jsou jedny z nejprodávanějších výrobků na světě.

2

Bezpečnější. Pro Vaši bezpečnost.
Conergy je zaměřená na bezpečnost. Proto máme k
dispozici plánovací aplikace, které naši zákazníci mohou
používat pro navrhování montážních systémů a vytváření
jejich statických posouzení dle místních podmínek – stavebních norem, zatížení sněhem, větrem a dalších. Takto
je instalační firma i uživatel v bezpečí.
To vše doplňuje naše 10 letá záruka na naše produkty –
protože věříme v jejich kvalitu.

Přehled výhod, které nabízejí všechny montážní systémy Conergy
Jednoduché plánování a objednání:
||
||

Maximální bezpečnost:
Trvanlivost a odolnost dělají montážní systémy Conergy
výjimečnými

Užitečné plánovací pomůcky při vytváření výpisu
materiálu
Standartizované komponenty napříč jednotlivými
montážními systémy skladem

||

Pohodlnější instalace:
Pro rychlou a jednoduchou instalaci
||

V maximální možné míře předmontované a
přednastavené komponenty
|| Minimum komponent a krátké kolejnice zajišťují snadnou manipulaci
|| Montáž systémů pouhými dvěmi nástroji

||
||
||
||

Individuální statické zhodnocení dle místních podmínek
a norem
10 letá záruka na produkty
Podpora našeho servisního týmu
Vysoce kvalitní materiály
Certifikovaný výrobní proces dle ISO 9001

Fotovoltaický systém Conergy:
Špičková kvalita výrobků Conergy.
Conergy je průkopníkem ve fotovoltaickém
průmyslu s celosvětovou působností a je
jedinou společností na světě nabízející
kompletní řešení pro fotovoltaiku vlastní
výroby.
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Špičková kvalita fotovoltaických systémů
Conergy je prověřována přísnými kontrolami
ve výrobě. Naše systémy prokazují své
přednosti již v tisících aplikacích po celém
světě v rozličných klimatických podmínkách.
Zkušenosti získavané provozem těchto
systémů využíváme dennodenně při dalším
vývoji našich produktů. Výsledkem tak jsou
systémy s nejvyššími výnosy. Extrémně
dlouhou životností a nízkými náklady na
údržbu.

Conergy stringové a
centrální měniče

Conergy
montážní systémy
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Conergy systém pro
skladování energie

Conergy
fotovoltaické moduly

Conergy podpora a
servis

Conergy
monitorovací systémy
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Nástřešní řešení pro šikmé střechy
Nástřešní montáž je nejpoužívanějším způsobem aplikace fotovoltaiky a Conergy
SunTop je pro tyto instalace celosvětově jedním z nejpoužívanějších montážních
systémů.
Conergy SunTop:
Rychlá a snadná instalace,
velká flexibilita a dlouhá životnost.
Conergy SunTop je vynikající volbou pro instalaci na šikmé střechy. Tento systém
nevyžaduje žádné úpravy prvků, jeho montáž je velice rychlá a lze jej použít pro
prakticky jakýkoliv modul, ať už rámovaný anebo bezrámový. Conergy SunTop je
velice universální a umožňuje bezproblémovou montáž bez ohledu na typ střešní
krytiny.
Technologie teleskopických prvků umožňuje nastavit potřebnou délku teleskopů
s milimetrovou přesností bez nutnosti řezání prvků. Spojky dovolují pracovat s
krátkými kolejnicemi, držáky modulů využívající patentovanou matici QuickStone
pak z montáže modulů dělají bleskovou operaci.

Výhody pro provozovatele systému
Conergy SunTop je montážním systémem s vysokou stabilitou a odolností i v případě nepříznivých klimatických podmínek. Minimalizuje také dopad na vzhled Vaší nemovitosti.

Rychlá a snadná montáž:

Maximální bezpečnost:

||

|| Použití vysoce kvalitních materiálů
|| Odolnost vůči korozi je zárukou
dlouhé životnosti
|| Individuální statické posouzení dle
místních podmínek a norem

||

||
||
||

Úspora doby montáže díky vysokému stupni předmontáže
Časová úspora díky vysoké
přesnosti provků a eliminaci řezání
prvků na stavbě
Montáž systému Conergy SunTop s
použitím pouze jediného nástroje
Patentovaná technologie QuicStone
Snadná přístupnost všech komponent a konektorů

Maximální flexibilita:
||

||
Technologie Quickstone pro SunTop patent Conergy
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||

Vhodné pro všechny šikmé střechy
se sklonem do 60 °, bez ohledu na
druh střešní krytiny
Kompatibilní s prakticky všemi typy
fotovoltaických modulů
Umožňuje instalaci modulů na výšku
i na šířku

Conergy SunTop Trapez

novinka
Conergy SunTop Trapez:
Specialista na střechy kryté trapézovými plechy
Střechy kryté trapézovými plechy jsou ideálním místem pro instalaci
fotovoltaických systémů. Žádný jiný druh střechy neumožňuje instalovat
fotovoltaické moduly tak jednoduše a levně. Conergy SunTop Trapez je
montážní systém, který Vám umožní perfektně využít tento typ střechy.
Podobně jako náš již léty prověřený systém SunTop je i Conergy
SunTop Trapez navržený pro instalaci rovnoběžnou s pláštěm střechy.
Umožňuje připevnění nosných kolejnic ke krytině ve velice krátkém čase. Oproti podobným konkurenčním montážním systémům
využívajícím ke kotvení horní část trapézového profilu využívá SunTop
Trapez příchytek kotvených do bočních stěn. Toto řešení umožňuje
přenášení vyšších zatížení i do tenkých trapézových profilů a vykrytí
nerovností střešního pláště. V závislosti na tloušťce krytiny tak lze
podstatně redukovat počet kotevních bodů, což přináší významnou
úsporu nákladů, času pro instalaci i rizika poruchy těsnosti střechy.
Navíc je celý systém složen z pouhých pěti prvků, což dále přispívá k
efektivitě tohoto řešení.

Maximální flexibilita:
Vhodné pro jakoukoliv trapézovou
krytinu s vlnou vyšší než 20 mm*
|| Vysoká únosnost systému díky
bočnímu kotvení příchytek –
systém je vhodný i pro kritické
střechy
|| Pro rámové i bezrámové moduly

Rychlá a bezpečná instalace

Maximální bezpečnost:

||

||

||

||
||
||

||

Minimální nároky na materiál a
nástroje
Úspora času díky vysokému stupni
předmontáže
Uchycení profilů prostým vložením
a pootočením příchytky
V závislosti na tloušťce krytiny lze
podstatně redukovat počet kotevních bodů
Možnost vyrovnání až 15 mm
nerovností střešního pláště

||

Užití korozi odolných materiálů pro
maximální životnost
Individuální statické posouzení
pomocí programů Conergy

* V případě výšky vlny menší než 20 mm lze alternativně použít příchytku pro kotvení do horní části trapézového profilu.
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Integrované řešení pro šikmé střechy
Co je na fotovoltaickém systému nejlepší? Návratnost? Vzhled? Nejlépe obé! Stále více a
více stavebníků chce mít své fotovoltaické instalace integrované do střešního pláště.

novinka:
Nyní již pro střechy
od sklonu 16°

Conergy SolarRoof:
moduly vodotěsnou střešní krytinou
Tento systém umožňuje použití bezrámových (SolarRoof
LM) nebo rámovaných (SolarRoof FM) fotovoltaických
modulů začleněných do střešní konstrukce jako střešní
krytina. Tento způsob instalace modulů na šikmých
střechách není jen zcela esteticky uspokojivým řešením,
ale je také prověřeno mnoha praktickými aplikacemi.

Jednoduchá a snadná instalace:
||
||
||

Patentovaný systém naklikávacích kolejnic nahrazuje
časově náročné šroubování
Krátké kolejnice pro snadnou manipulaci – žádná komponenta není delší než 2 m
Modulární koncepce

Maximální bezpečnost:
||
||

Vodotěsné bez dodatečné střešní konstrukce
Vysoká odolnost proti korozi

Vysoký stupeň flexibility:
||
||

Pro instalaci modulů na výšku i na šířku
Použitelnost pro střechy již od 16 °

Důraz na vzhled:
||
||

V rovině se střešní krytinou
Bez mezer mezi moduly

Integrovaný střešní systém nahrazuje klasickou střešní krytinu a působí na
střeše esteticky.
Uživatelé všech integrovaných řešení Conergy pro
šikmé střechy se mohou spolehnout:
Odzkoušené materiály a řešení zajistí vodotěsnost
střechy. Integrace do střešního pláště uspokojí vysoké
estetické nároky.
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Conergy SolarDelta:
Méně kolejnic a samostatná vodotěsná vrstva
Conergy SolarDelta je také montována na stávající laťování,
nevyžaduje kolejnice a s technologií QuickStone lze tak velice
rychle nainstalovat fotovoltaické moduly. Speciální adaptéry
zajišťují optimální větrání modulů. Díky samostatné vodotěsné
vrstvě Conergy SolarDelta splňuje požadavky vodotěsnosti
kladené na střešní plášť.

Snadná instalace:
||
||
||

Časové úspory díky vysokému stupni předmontáže prvků
Rychlá a jednoduchá instalace díky
technologii QuickStone
Inovativní technologie – první
montážní systém pro fotovoltaiku
bez průběžných kolejnic

Maximální bezpečnost:
||
||

Vysoká odolnost proti korozi
zaručuje dlouhou životnost
Spolehlivá vodotěsnost díky samostatné vodotěsné vrstvě
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Conergy řešení pro ploché střechy
Ploché střechy jsou pro nás lákadlem – přímo volají po instalaci fotovoltaiky.
To je důvod, proč v našem portfoliu mají význačné místo systémy určené
zvlášť pro tyto střechy.

Conergy SolarFamulus:
Rychlá instalace v řadách
Conergy SolarFamulus byl vyvinut pro aplikace
fotovoltaiky ve sklonu. Je ideálním řešením pro
nástřešní aplikace  a může být instalován jako
mechanicky kotvený do střechy anebo nekotvený, se zátěží.
Systém je také vysoce efektivní – Conergy
SolarFamulus je velice skladný, což je výhodné
pro jeho dopravu, při které šetří potřebný prostor.
Nízké dopravní náklady přinášejí praktické i
finanční benefity při instalaci.

Pohodlná instalace:
||
||

Časové úspory díky velkému stupni
předmontáže
Vynikající skladnost znamená usnadnění
dopravy a úsporu prostoru pro skladování

Maximální bezpečnost:
||
||
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Individuální statické posouzení dle místních
podmínek a norem
Vysoká odolnost vůči korozi

Vítané výhody pro provozovatele systému:
Systém zajišťuje optimální výnos díky možnosti nastavení sklonu v polohách 20°, 25° or 30°. K nastavení
ideálního sklonu je potřeba jen pár úkonů.

Conergy SolarFamulus Air
Od leteckého inženýra ke konstruktérovi montážního
systému – při vývoji Conergy SolarFamulus Air jsme
spolupracovali s inženýrem aerodynamiky. Výsledkem je
systém, který může být postaven na střeše bez mechanického kotvení k ní a pro zachování stability potřebuje jen
opravdové minimum zátěže. To znamená, že teď můžete
fotovoltaický systém na prakticky jakoukoliv plochou
střechu na komerčních budovách krytou fólií anebo bitumenovými pásy.
Aerodynamické řešení Conergy SolarFamulus Air využívá
proudění větru k přítlaku systému k ploše střechy na

principu podobnému přítlačným křídlům. Přitížení systému
je potřebné jen ve více větrem namáhaních partiích na
okrajích střechy.
Navíc je Conergy SolarFamulusAir jedním z nejrychleji
instalovatelných montážních systémů na světě

Dostupné
v polovině

2012

Maximální flexibilita:

Maximální bezpečnost:

||
||
||

|| Použití korozi odolných materiálů pro
dlouhou životnost
|| Individuální statické posouzení a
design od Conergy

||

Pro lehké střechy
Vyžaduje přitížení pouze na okrajích střechy
Bez prostupů střechou – vhodné i pro střechy kryté
fóliemi
Nízký sklon 15°

Rychlá a bezpečná instalace:
||
||

Minimální nároků na nástroje a materiál
Úspora  času montáže díky vysokému stupni
předmontáže

Systémy Conergy na volných plochách
Při montáži fotovoltaiky na volných plochách se počítá každá operace. Kdokoliv kdo hledá
rychlé a bezpečné řešení by se měl poohlížet po jednoduchém a prověřeném řešení:
Našem!
Conergy SolarLineaSingle:
Nejrychleší montážní systém pro volné plochy na trhu
Conergy SolarLinea Single je jedním z nejefektivnějších a nejrychleji instalovatelných montážních systémů na trhu.
Nevyžaduje základy ale stojí bezpečně na beraněných sloupcích. Conergy SolarLinea Single je schopná kompenzovat terénní nerovnosti v podélném i příčném směru a umožňuje tak realizaci fotovoltaického pole bez časově a
finančně náročných terénních prací.
Instalace modulů je také hračkou – díky technologii QuickStone a pohodlné pracovní výšce.

Rychlá a pohodlná instalace:

Maximální bezpečnost:

||

||

||
||
||
||
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Úspora  času díky předmontáži
komponent
Minimální nároky na nářadí
Bez potřeby řezání či vrtání
komponent
Instalace bez předchozích
terénních úprav
Možnost instalace na nerovný
terén

||

Prověřená stabilita a statika v
souladu s místními podmínkami a
normami
Vysoká odolnost proti korozi

novinka:
Vylepšený
postup instalace a
možnosti nastavení

Conergy SolarLinea Double:
Flexibilní řešení
SolarLinea Double může být postavena na jakémkoliv
terénu. Vynikající stabilita je dosažena variantně
beraněnými sloupky, pevnými základy anebo zemními
vruty. Nový princip výškového nastavení umožňuje rychlé
nastavení ideální roviny pro instalaci modulů. Inovativní
upínací technologie Conergy Vám nabízí na výběr mezi
příchytkami modulů s QuickStone anebo naklapávacími
svorkami. Moduly mohou být instalovány buď  ve dvou
řadách nad sebou v případě jejich orientace na výšku
anebo v pěti řadách při instalaci na šířku. To znamená
maximální využití prostoru a zkrácení času instalace.

Conergy SolarGigant:
Na velikosti záleží
Jako alternativu systému Conergy SolarLinea Double nabízíme již léty
prověřený systém Conergy SolarGigant. Tento systém založený na principu základů nabízí až 45 m² plochy pro instalaci fotovoltaických modulů
na jednu sestavu se zachováním příznivé ceny instalace.

Pohodlná instalace:
||
||
||

Velká plocha modulů nainstalovaná rychle a bezpečně!
Úspora času a nákladů díky vysokému stupni předmontáže
Minimální nároky na nářadí

Systémy pro volné plochy od Conergy:
Dvojité vítězství pro životní prostředí.
Díky výšce spodní hrany modulů 1m nad zemí může být
terén jednoduše udržován – zatravněný lze například
spásat  ovcemi nebo kozami*

* Ovce ani kozy nejsou součástí dodávky montážního systému!
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