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Rozmanitost výběru a řešení na míru
Společnost SOMI nabízí širokou škálu řešení pro všechny druhy střech a fotovoltaických projektů, které
zahrnují taškové střechy, plechové střechy, betonové ploché střechy atd., a jsou vhodné pro obytné
domy, obchodní výškové budovy i továrny.
Společnost SOMI má profesionální tým techniků, kteří pracují na špičkové vodotěsnosti, výpočtu síly
a počítačové simulace podle analýzy údajů v závislosti na různých situacích při instalaci, což zajišťuje
bezpečnost a spolehlivost celého systému. Náš střešní montážní systém pro fotovoltaické elektrárny
navíc používá pro všechny komponenty vysoce kvalitní ocelové a hliníkové díly a vše ladí tak, aby docílil
nejvyšší bezpečnosti.
Společnost SOMI instalovala 60 MW solárních střešních projektů po celém světě.
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Střešní systém s taškami

Optimalizovaný design s širokým rozsahem použití, snadná instalace. Systém využívá střešní hák k upevnění
na střechu a montáži fotovoltaického
modulu pomocí kolejnice a svorek.
Flexibilní konstrukce se přizpůsobuje
různým střešním konstrukcím a tvarům tašek.

Vlastnosti produktu
široké využití pro krystalické a tenkovrstvé moduly
snadná a rychlá instalace
pouze 4-5 druhů komponentů a ne více než 3 druhy nástrojů v celém systému fixace
Všechny součásti systému jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku a nerezové oceli
Technické údaje
Místo projektu
Typ dlaždice
Sklon střechy
Specifikace střechy
Typ instalace
Uspořádání modulů
Čtvercová plocha modulu
Poloha plochy modulu
Střešní konstrukce
Nakládací část
Střešní hák
Malé díly

3

šikmá, střešní taška
vlnovité, lichoběžníkové a různé vzpřímené formy, vlnitý plech
na vyžádání
rámový/bezrámový modul, krystalický/tenký filmový modul
upevnění na střechu
svislé/vodorovné
dle požadavku klienta
dle požadavku klienta
dle požadavku klienta
ZÁRUKA
ZÁRUKA
Al 6063 T5
LET
LET
nerezová ocel
na vyráběný systém
na navržený systém
nerezová ocel, Al 6063 T5

15

30
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1

Připevněte střešní hák k dřevěnému trámu
pomocí vrutu do dřeva. Standardně stačí
tři vruty do dřeva.

2

Připevněte hliníkovou kolejnici ke střešnímu
háku pomocí šroubu ve tvaru T a matice.

Typ tašky

Číslo dílu pro střešní hák

Dutá taška

Střešní hák řady C
VL01032
VL01115
VL01116
VL01112

Typ tašky

3

Upevněte v momentě, kdy do sebe zapadnou
svorky a fotovoltaické moduly.

Číslo dílu pro střešní hák

Šupinová taška

Střešní hák pro šupinové tašky
C1 VL01183

Bitumenové tašky

Střešní hák pro asfaltové tašky
C1 VL01184

Břidlicová taška

Střešní hák pro břidlicové tašky
VZ00066

Španělská taška

Střešní hák pro španělské tašky
VZ00068

Plochá střešní taška

Standardní taška

Taška s dvojitou štěrbinou

Střešní hák řady CV
VZ00043

Střešní hák SP1
VZ00064

Římská taška
Střešní hák Z2
VL01113

Hladká taška
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Střešní systém z plechu

Plechová střecha je považována za
jedno z tvrdých jader pro montážní
systém střechy. Společnost Sunpal je
schopna vyřešit tuto obtíž tím, že používá odpovídající svorku k upevnění
al-kolejnice na horní části střechy,
čímž minimalizuje potřebné množství
použitích materiálů.

Vlastnosti produktu
méně komponentů a snadná instalace
designová speciální svorka odpovídající tvaru a specifikaci plechu
pro komponenty používáme vysoce kvalitní slitiny Al a nerezovou ocel
široký sortiment výrobků
Technické údaje
Místo instalace
Sklon střechy
Specifikace modulu
Typ instalace
Uspořádání modulů
Čtvercová plocha modulu
Poloha plochy modulu
Střešní konstrukce
Nakládací část
Malé díly

plechová střecha
dle požadavku klienta
rámový/bezrámový modul, krystalický/tenkovrstvý modul
rovnoběžně se střechou
svislé/vodorovné
dle požadavku klienta
dle požadavku klienta
dle požadavku klienta
Al 6063 T5
ZÁRUKA
nerezová ocel, Al 6063 T5

15 LET
na vyráběný systém

5

ZÁRUKA

30LET
na navržený systém
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Tipy pro instalaci vlnitých střech

1

Vyvrtejte otvor do střechy a vlnitého trámu, poté
upevněte matici příruby pro upevnění závěsného
šroubu.

2

Vložte šroub s T-hlavou do drážky a nasaďte drážku na závěsný šroub, poté upevněte přírubovou
matici, aby se drážka zafixovala.

3

Vložte koncovou svorku a střední svorku na šroub
kolejnice. Poté nasaďte fotovoltaický modul na
kolejnici a upevněte jej vnitřním šestihranným
šroubem.

3

Vložte koncovou svorku a střední svorku na šroub
kolejnice. Poté nasaďte fotovoltaický modul na
kolejnici a upevněte jej vnitřním šestihranným
šroubem.

3

Vložte koncovou svorku a střední svorku na šroub
kolejnice. Poté nasaďte fotovoltaický modul na
kolejnici a upevněte jej vnitřním šestihranným
šroubem.

Tipy pro instalaci trapézového střešního systému

1

Trapézový držák připevněte na střechu pomocí
čtyř závitořezných šroubů.

2

Vložte excentrickou matici na šroub kolejnice a
poté ji upevněte vnitřním šestihranný šroubem.

Tipy pro instalaci systému střechy se stojatou drážkou

1

6

Nasaďte předem sestavenou svorku na střechu
se stojatou drážkou a poté upevněte.

2

Vložte šroub s T-hlavou (tvarem T) na šroub kolejnice a nasaďte na kolejnici lištu.
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Ocelový nebo dřevěný nosník
Pro podpěru konzole ocelového nosníku
Podpěrná konzole Z1 se používá především pro panely
umístěné rovnoběžně se střechou nebo s malým úhlem.
Z2 je vylepším verze Z1, s lepším upevněním pomocí
dvou patek. Z2 je lépe přizpůsobitelný pro nakloněnou
instalaci.
Šrouby pro zavěšení dřevěných trámů.
Závěsné šrouby jsou určeny pro střechy s dřevěnou podkonstrukcí. Používá se pro montáž rovnoběžně se střechou nebo s malým úhlem. K dispozici je několik variant
šroubů s dvojitým závitem, které vyhovují různým podmínkám na staveništi a požadavkům zákazníků.
Trojúhelníkové nosné rámy
Díky trojúhelníkovým nosným rámům lze instalovat moduly pod určitým úhlem, aby se optimalizovala síla slunečního svitu. Versolar nabízí podpěrné rámy z hliníkové
či pozinkované oceli. Pro přizpůsobení velikosti a instalačního úhlu kontaktujte firmu SOMI.
Různé svorky pro střechy se stojatou drážkou
Rozmanité střešní příchytky se stojatou drážkou Versolsolar poskytující různá instalační řešení. Všechny naše svorky v továrně zkušebně testujeme a šetříme tak Váš čas a náklady na práci. Svorky jsou vyrobené z hliníkové slitiny nebo nerezové oceli s vysokou stabilitou a perfektní fixací na střeše. Vyberte
si pro Vás nejvhodnější svorku pro příslušnou střechu dle tabulky níže.
Svorka pro stojatou drážku
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Typ střechy

Svorka pro stojatou drážku

Typ střechy
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Systém pro ploché střechy

Systém Sunpal je široce používán u všech
druhů plochých střech v závislosti na nosnosti střechy a požadavcích na vodotěsnost. K upevnění systému na střechu se
obvykle používá zátěžový způsob nebo
chemické kotevní šrouby.
Versolsolar volí vysoce kvalitní materiál a
dobrý vzhled, originální konstrukce spojení mezi Hl-kolejnicí a modulem umožňuje
rychlou instalaci. Na stavbě není nutné žádné další zpracování komponentů.

Vlastnosti produktu
přizpůsobitelné všem druhům krystalických modulů a určitým tenkovrstvým modulům
přímý základový šroub, betonový základ nebo zatížení břemenem jsou možným řešením pro instalaci do země
sklon instalace systému je nastavitelný podle potřeby
snadná instalace, instalaci lze dokončit pouze třemi druhy nástrojů
Technické údaje
Místo instalace
Specifikace modulu
Sklon instalace
Uspořádání modulů
Čtvercová plocha modulu
Poloha plochy modulu
Základní rám
Malé díly

1

8

plochá střecha
rámový/bezrámový modul, krystalický/tenkovrstvý
dle požadavku klienta
svislé
dle požadavku klienta
ZÁRUKA
dle požadavku klienta
LET
AL 6063 T5 / nerezová ocel
na vyráběný systém
AL 6063 T5 / nerezová ocel

Připevněte trojúhelníkové nosné rámy na betonový základ.

15

2

Připevněte kolejnici na trojúhelníkové nosné
rámy pomocí šroubu s T-hlavou (T-tvarem) a
přírubové matice.

3

ZÁRUKA

30LET
na navržený systém

Použijte svorky a nasaďte je na ně fotovoltaické
moduly. Vše umístěte na kolejnici. Následně stačí
pouze upevnit šroub ve svorce.

www.somias.cz

Systém Windstream

Při tradiční montáži na plochou střechu existují dva druhy upevnění, jedním je spodní
připojení a druhým je zvýšení zatížení. První
způsob však naruší povrch střechy a druhý
způsob má požadavek na zatížení střechy.
Společnost Sunpal vyvíjí systém Windstream se samostatnou hydrodynamikou. Dno
systému používá rozšířenou Hl-kolejnici a
nerezovou ocel bez dalšího zatížení a lámání střechy. Systém Windstream úspěšně
absolvoval experiment ve větrném tunelu
na Technické univerzitě v Mnichově.

Vlastnosti produktu
tento systém je vhodný pro nízké zatížení ploché střechy nebo prostorem omezenou střechu
sklon modulu při instalaci je 10º-15º
při výrobě používáme nerezovou ocel nebo SuperDyma, která má vynikající antikorozní vlastnosti.
také se nemusíte obávat zatékání střechy, protože původní střešní konstrukce nebude nijak porušena

ZÁRUKA

15 LET
na vyráběný systém

ZÁRUKA

30LET
na navržený systém

Zkouška ve větrném tunelu
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Svorka modulu

Podpůrná noha

Deflektor vzduchu

Hliníková kolejnice

Hlinikový profil LC série

Deflektor vzduchu

Podpůrná noha

Spojovací lišta

Speciální konstrukce kolejnicového
systému LC zajišťuje přesnou fixaci
kotevních bodů přední a zadní podpěry s drážkou na kolejnici. 80 mm
a 140 mm široká spodní konstrukce
snižuje tlak na povrch střechy.

Použití vysoce kvalitní nerezové oceli
nebo pokovení SyperDyma zajišťuje
dlouhodobě stabilní provoz. Navíc
systém se může spoléhat na excellentní aerodynamické principy proti
poškození silným větrem.

Všechny podpěrné nohy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli,
aby se zabránilo korozi kovů.

pro základní kolejnici
Obvykle je maximální délka hliníkové
kolejnice 6 ms, pro připojení kolejnice se použije lišta.

Technické údaje
Místo projektu
Specifikace modulu
Sklon instalace
Uspořádání modulů
Čtvercová plocha modulu
Poloha plochy modulu
Spodní rám
Podpůrná noha
Deflektor vzduchu
Malý díl
Spodní díly

plochá střecha
všechny moduly s rámem
10°-15°
svislé
uspořádání dle klienta
ZÁRUKA
uspořádání dle klienta
LET
na vyráběný systém
AL 6063 T5
nerezová ocel
pozinkovaná Al-Ma deska nebo nerezová ocel
nerezová ocel, Al 6063 T5
žádné mechanické spojení, upevnění systému
závisína vlastní hmotnosti a tlaku vzduchu

15

ZÁRUKA

30LET
na navržený systém
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Klimentská 1216/46, Nové Město (Praha 1), 110 00
Spisová značka C 324976/MSPH Městský soud v Praze
IČO: 08771120 I Infolinka: 800 500 401 I info@somias.cz

