formularz zapytania ofertowego dla
modułów wewnątrzdachowych solrif
Państwo jest:

Instalator/projektant

Osoba prywatna/klient końcowy

aleo-solar GmbH
Marius-Eriksen-Str. 1
1 7291 Prenzlau, Niemcy
e-mail: kamil.jattschak@aleo-solar.de
T: +49(0)-3984 83 28 17 18
F: +49(0)-3984 83 28-105

Inny

Chciałbym zostać skontaktowany z instalatorem

Adres projektu

Instalator/dystrybutor (adres i telefon)

Planowany okres instalacji
Kształt dachu
Dach
dwuspadowy

Inny

Długość kalenicy a [m]
Szerokość b [m]
Długość okapu c [m]
Wysokość budynku h [m]
Pochylenie dachu[°] α [°]
Nakierowanie [°]
Konstrukcja nośna
Jako podkonstrukcję stosuje się łaty Solrif® 120 mm × 30 mm, które przykręca się do istniejącej konstrukcji dachu w
miejsce lub pomiędzy łaty, do których mocowane były dachówki, tzn. do istniejącej konstrukcji dachu.
Minimalne wymagania dotyczące jakości drewna: klasa wytrzymałości C24
Rozstaw łat Solrif ® podany jest w instrukcji montażu.
Informacje dotyczące terenu

Pokrycie dachowe

1. jeziora na otwartej przestrzeni

dachówka holenderska, betonowa

2. obszar terenów wolnych

blachodachówka / blacha

3. średnie zasiedlenie

Inne

4. duże miasto
Przeszkadzające elementy (np. okno lub komin)
tak (proszę załączyć szkic)

nie
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Jeśli tak, należy zastosować moduły zaślepki (np. w miejscach zacienionych).
Przewidywane obłożenie dachu
liczba/ łącznie Wp
Maksymalna moc
moduł zaślepka do przyporządkowania na
całej powierzchni

Żądane akcesoria
Akcesoria podstawowe (profile krawędziowe, uchwyty montażowe, śruby, taśmy uszczelniające)
tak

nie

Styczniki uszczelniające na dole (połączenie z istniejącym pokryciem dachowym - nie wymagane, jeżeli np.
pole modułu zaczyna się bezpośrednio nad rynną).
tak

nie

obróbka blacharska na bokach (połączenie z istniejącym/planowanym pokryciem dachu)
tak

nie

Blachy kalenicowe (górne połączenie z istniejącym/planowanym pokryciem dachowym)
tak

nie

wszędzie taśma uszczelniająca gardło
tak

nie

Ochrona przed śniegiem
tak

nie

Montaż modułów możliwy jest wyłącznie w układzie poziomym.
Zastosowanie: Integracja w dachach skośnych o kącie nachylenia 22°-70°. Przy kącie nachylenia 10° - < 22° mamy
przypadek wyjątkowych wymagań (ciśnienie dynamiczne > 50 mm wysokość zapory). Zaleca się zastosowanie
wodoszczelnego dachu nośnego.
Proszę postępować zgodnie z treścią naszych instrukcji montażu. Można je znaleźć na stronie www.aleo-solar.pl/
downloads/
Za zgodność obciążenia budynku (system PV, wiatry, śnieg itp.) odpowiedzialny jest instalator systemu.
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Prosimy o zrozumienie, że kalkulacja instalacji opiera się wyłącznie na informacjach podanych w niniejszym dokumencie arkusz planowania. Nie możemy sprawdzić poprawności danych podczas obliczania instalacji. Gwarancja z tytułu
planowania instalacji PV jest wykluczona, o ile błędy w obliczeniach instalacji PV wynikają z błędnych lub niekompletnych
danych w arkuszu planowania.

