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ГАРАНТІЯ
Ми надаємо  

10 років гарантії  
на усі системи 

ПРОГРАМНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ми прораховуємо системи 
кріплення за допомогою 

сертифікованого програмного 
забезпечення Dlubal Software

СЕРТИФІКАЦІЯ
Компанія отримала сертифікат 

якості ISO 9001:2015, який 
підтверджує, що діяльність 

компанії ефективна, безпечна 
і повністю відповідає 

міжнародним стандартам.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Системи кріплення SONNEN 

METAL «SM-STV» мають 
сертифікат якості TÜV AUSTRIA 

і відповідають вимогам 
міжнародних стандартів.

років
10
ГА

РАНТІЯ
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ЕНЕРГІЯ 
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Наземні системи кріплення
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ТИПИ ФУНДАМЕНТУ ДЛЯ  НАЗЕМНИХ КОНСТРУКЦІЙ

застосовують для монтажу  
на м’яких ґрунтах; 

економічні в порівнянні  
з бетонним фундаментом;

передбачають мінімум робіт  
з вирівнювання ділянки;

швидко та легко монтуються 
на відміну від бетонного  
фундаменту.

застосовують на всіх ґрунтах;

не завдають динамічного 
впливу на ґрунт;

мають велику несучу  
здатність; 

при монтажі не виникає  
високий рівень шуму,  
можливий монтаж вночі.

застосовують на різних ґрунтах  
та похилих ділянках, за винятком  
скелястих;

знижують собівартість монтажних робіт та 
забезпечують найшвидший монтаж завдяки 
використанню спеціальної техніки;

створюють надійну, стійку конструкцію  
з високою несучою здатністю;

найбільш економічний тип фундаменту.

потребують мінімальної  
підготовки майданчика;

монтуються на кам’янистій місцевості,  
де неможливо забити палі;

легко демонтуються та переміщуються  
при необхідності;

стійкі до температурних перепадів та ґрунтових вод;

придатні для повторного використання.

ГЕОШУРУПИ:

БЕТОНУВАННЯ 
(буронабивні палі):

ЗАБИВНІ ПАЛІ:

БЕТОННІ  
БЛОКИ:
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Наземні системи кріплення

SM-ST4H
Універсально-зручна система SM-ST4H ідеально підходить як для 
будівництва невеликих приватних СЕС у домогосподарствах, так і 
великих промислових сонячних електростанцій.

Система виготовляється зі спеціально підібраної високоміцної 
конструкційної марки сталі, що робить її стійкою до навантажень. 
При цьому, SM-ST4H має полегшену вагу (у порівнянні з аналога-
ми), що значно спрощує транспортування і монтаж конструкцій.

Оригінальні алюмінієві притиски дозволяють монтувати панелі з 
обох сторін, що полегшує монтаж і економить час при збірці.

Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

                Наземна система кріплення SM-ST4H
Місце встановлення Наземна

Тип кріплення забивання паль, бетонування, на бетонних блоках

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Орієнтація панелей альбомна

Матеріал сталь S350, S420

Покриття попереднє цинкування Z600, HDG

Кут нахилу постійній 5 ° ÷ 30 ° (або під замовлення)

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпекибудівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування»;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;  

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Вузол SM-ST4H

3 4

1

2

1

2

3

4

SM-ST3H SM-ST5H SM-ST6H

Можлива конфігурація

Схема SM-ST4H
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Наземні системи кріплення

SM-ST4H Bifacial
Cистема кріплення SM-ST4H Bifacial призначена для двосторон-
ніх модулів. Особливість конструкції полягає в тому, що поперечні 
балки монтують по рамкам панелей, щоб не створювати затінення 
з тильної сторони.

Висота від краю панелі до землі 1-1,2 м., це забезпечує безпере-
шкодне проходження відбитого випромінювання. Така конструкція 
збільшує загальне виробництво енергії на 5-30%.

Система виготовляється зі спеціально підібраної високоміцної 
конструкційної марки сталі, що робить її стійкою до навантажень.

Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

        Наземна система кріплення SM-ST4H Bifacial
Місце встановлення Наземна

Тип кріплення забивання паль, бетонування, на бетонних блоках

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Орієнтація панелей альбомна

Матеріал сталь S350, S420

Покриття попереднє цинкування Z600, HDG

Кут нахилу постійній 5 ° ÷ 30 ° (або під замовлення)

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпекибудівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування»;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;  

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Вузол SM-ST4HB

Прижим для рамних панелей

ПРЯМЕ СОНЯЧНЕ СВІТЛО 

ВІДБИТЕ 
СОНЯЧНЕ 

СВІТЛО

Прижим для безрамних панелей

1

2

3

4

SM-ST3H SM-ST5H SM-ST6H

Можлива конфігурація

4

Схема SM-ST4HB Bifacial
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Наземні системи кріплення

SM-ST2V1

швидкий монтаж за рахунок використання палебійної техніки, 
що сприяє прискоренню реалізації проекту;

забивання паль - найбільш економічний та екологічний метод ніж бетонування;

монтування на будь-яких земельних ділянках;

заощадження інвестицій на матеріалі конструкції 
завдяки невеликій кількості деталей.

НАЗЕМНА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ НА 1 ПАЛІ – ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНЕ  
РІШЕННЯ ДЛЯ МАСШТАБНИХ ПРОЕКТІВ, ОСКІЛЬКИ МАЄ РЯД ПЕРЕВАГ: 

SM-ST2V1

Можлива конфігурація

SM-ST1V1 

11

Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

                Наземна система кріплення SM-ST2V1
Місце встановлення Наземна

Тип кріплення забивання паль, бетонування, на бетонних блоках, 
на геошурупах

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Орієнтація панелей портретна

Матеріал сталь S350, S420

Покриття попереднє цинкування Z600, HDG

Кут нахилу постійній 5 ° ÷ 30 ° (або під замовлення)

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпеки будівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;  

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Схема SM-ST2V1
Вузол SM-ST2V1

1

2

3

4

2
1

3

4
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Наземні системи кріплення

Розміщення наземної системи Схід-Захід дозволяє уникнути затінення  
фотомодулів та отримати більшу генерацію сонячної енергії;

Система передбачає мінімальну відстань між рядами, тому площу можна 
щільно заповнити конструкціями та збільшити загальну потужність проекту;

Конструкція має більшу стійкість до поривів вітру  
за рахунок мінімального кута нахилу;

Спеціально підібрана високоміцна марка сталі полегшує вагу конструкції,  
що суттєво зменшує ціну та витрати на перевезення.

SM-ST2EW

13

Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

             Наземна система кріплення SM-ST2EW
Місце встановлення Наземна

Тип кріплення забивання паль, бетонування, на бетонних блоках, 
геошурупи

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Орієнтація панелей портретна

Матеріал сталь S350, S420

Покриття попереднє цинкування Z600, HDG

Кут нахилу постійній 5 ° ÷ 15 ° (або під замовлення)

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпеки будівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;  

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Схема SM-ST2EW
Вузол SM-ST2EW

1

2

3

4

1
4

3

2
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Наземні системи кріплення

Завдяки додатковим секціях монтажна конструкція формується з будь-якою 
кількістю панелей. При необхідності готова система розширюється добірни-
ми секціями, що допомагає збільшити потужність електростанції.

Власна розробка притисків дозволяє закріплювати панелі з обох сторін. 
Монтаж панелей знизу не потребує додаткового обладнання та знижує ви-
трати на установку. 

Система легко та швидко монтується. Це впливає на оперативність здачі 
об’єкта в експлуатацію та початку окупності електростанції.

SM-ST2VP

15

Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

             Наземна система кріплення SM-ST2VP
Місце встановлення Наземна

Тип кріплення забивання паль, бетонування, на бетонних блоках, 
геошурупи

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Орієнтація панелей портретна

Матеріал сталь S350, S420

Покриття попереднє цинкування Z600, HDG

Кут нахилу постійній 5 ° ÷ 30 ° (або під замовлення)

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпеки будівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;  

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Схема SM-ST2VP
Вузол SM-ST2VP

1

2

3

4

3 4

1

2



Дахові системи кріплення

КРІПЛЕННЯ  
ДАХОВИХ СИСТЕМ 

Дахові системи кріплення від SONNEN METAL - дов-
говічні, легкі в обслуговуванні та перевірені в най-
складніших умовах. Наші інженери-конструктори 
розраховують оптимальну конструкцію для покрів-
лі з урахуванням чинних будівельних норм, а також 
місцевих вітрових та снігових навантажень.

«При проектуванні систем кріплення ми 
завжди орієнтуємось на зручність монтажу. 
Тому, ми розробили кліпсу для дахових систем 
кріплення, яка значно спрощує процес збірки, 
робить його зручним та швидким.»

Підведення 
кліпси до рейки 
під будь-яким 
кутом 

Установка 
кліпси в рейку 
до клацання

Фіксація  
кліпси до 
рейки

• Вставка кліпси в будь-якому місці 
направляючої рейки

• Миттєва фіксація кліпси на рейці - 
натискання кліпси вниз до «клацання»

• Пружина забезпечує 
позиціонування прижимів у верхній 
точці для полегшення заведення 
панелі під час монтажу

ПЕРЕВАГИ:
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Дахові системи кріплення

конструкція не створює зайвого тиску на дах та запобігає пошко-
дженню покрівлі;

зручна фіксація притисків за допомогою кліпси мінімізує витрату 
сил та часу на монтаж;

оптимальна кількість деталей дозволяє змонтувати систему швид-
ко та легко;

гарантований термін експлуатації - 25 років, завдяки анодованому 
покриттю. 

Керамічна 

ЧЕРЕПИЦЯ

19

Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Система кріплення для керамічної черепиці
Місце встановлення Похилий дах

Тип кріплення монтажний гак в зборі

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Фотоелектричні  
модулі з рамою / без рами

Орієнтація панелей альбомна або портретна орієнтація

Відстань між гаками 1000 - 1200 мм (або під замовлення)

Матеріал конструкції алюміній

Покриття анодне

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпеки будівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Вузол

1

2

Схема КЕРАМІЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

1 2
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Дахові системи кріплення

конструкція не створює зайвого тиску на дах та запобігає  
пошкодженню покрівлі;

зручна фіксація притисків за допомогою кліпси мінімізує  
витрату сил та часу на монтаж;

оптимальна кількість деталей дозволяє змонтувати систему  
швидко та легко;

гарантований термін експлуатації - 25 років, завдяки  
анодованому покриттю. 

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
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Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система кріплення для металочерепиці
Місце встановлення Похилий дах

Тип кріплення гвинт-шуруп в зборі

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Фотоелектричні  
модулі з рамою / без рами

Орієнтація панелей альбомна або портретна орієнтація

Відстань між гвинт-
шурупами 1000 - 1200 мм (або під замовлення)

Матеріал конструкції алюміній

Покриття анодне

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпеки будівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Вузол

1

2

Схема МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

1 2
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Дахові системи кріплення

конструкція не створює зайвого тиску на дах та запобігає  
пошкодженню покрівлі;

матеріал конструкції відрізняється легкістю, при цьому  
надзвичайною стійкістю до погодних умов та навантажень;

зручна фіксація притисків за допомогою кліпси мінімізує  
витрату сил та часу на монтаж;

оптимальна кількість деталей дозволяє змонтувати систему  
швидко та легко;

гарантований термін експлуатації - 25 років, завдяки  
анодованому покриттю.

ШИФЕР
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Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система кріплення для шиферу
Місце встановлення Похилий дах

Тип кріплення гвинт-шуруп в зборі

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Фотоелектричні  
модулі з рамою / без рами

Орієнтація панелей альбомна або портретна орієнтація

Відстань між гвинт-
шурупами 1000 - 1200 мм (або під замовлення)

Матеріал конструкції алюміній

Покриття анодне

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпеки будівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Вузол

1

2

Схема ШИФЕР

1 2
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Дахові системи кріплення

конструкція не створює зайвого тиску на дах та запобігає  
пошкодженню покрівлі;

матеріал конструкції відрізняється легкістю, при цьому  
надзвичайною стійкістю до погодних умов та навантажень;

зручна фіксація притисків за допомогою кліпси  
мінімізує витрату сил та часу на монтаж;

оптимальна кількість деталей дозволяє змонтувати  
систему швидко та легко;

гарантований термін експлуатації - 25 років,  
завдяки анодованому покриттю; 

ПРОФНАСТИЛ
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Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система кріплення для профнастилу
Місце встановлення Похилий дах

Тип кріплення безпосередньо до профнастилу

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Фотоелектричні  
модулі з рамою / без рами

Орієнтація панелей альбомна або портретна орієнтація

Відстань між рейками 1000-1200 мм (або під замовлення)

Матеріал конструкції алюміній

Покриття анодне

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпеки будівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування стале-

вих конструкцій;

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Вузол

1

2

Схема ПРОФНАСТИЛ

1 2
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Дахові системи кріплення

Баластна система 

КРІПЛЕННЯ 
Баластна система кріплення призначена для плоских дахів та 
встановлюється без анкерування. Завдяки використанню спеці-
альної підкладки, навантаження рівномірно розподіляється на по-
крівлю, не пошкоджуючи гідроізоляційний килим.

Міцна сталь дозволяє зменшити вагу конструкції, зберегти ціліс-
ність покрівлі та запобігти протіканню покрівельного матеріалу.

Опорні трикутники та елементи кріплення поставляються в зборі, 
тому монтаж виконується швидко і без зусиль. 
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Баластні ВУЗЛИ

Технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ

                                                 Баластна система кріплення 
Місце встановлення Плаский дах 

Тип кріплення баластне навантаження

Висота рами модуля 35, 40 мм (або під замовлення)

Орієнтація панелей альбомна або портретна орієнтація

Матеріал сталь S350, S420

Покриття попереднє цинкування Z600, HDG

Кут нахилу 5 ° ÷ 30 ° (або під замовлення)

Стандарти

 ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надій-
ності та безпеки  будівельних об`єктів. Наванта-
ження і впливи. Норми проектування»;

 ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми 
проектування»;

 ДСТУ Б В.1.2-3_2006 «ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Вимоги проектування»;

 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних рай-
онах України»;

 EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції;
 EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. 
 Проектування сталевих конструкцій;

Термін експлуатації 25 років

Гарантія 10 років

Схема баластна

21 3

1

2

3
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Система урівнювання потенціалів та

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 
УЗЕМЛЕННЯ

Система уземлення розроблена згідно вимог 
стандартів IEC 62548:2016 та ДСТУ IEC 60364-7-
712:2019, і є обов’язковою при напрузі більше  60 
В на стороні постійного струму.

Контакти з’єднання системи уземлення (контакти 
PE) відповідають вимогам ПУЕ та IEC 61984:2008. 
Розроблені з урахуванням відсутності гальванічної 
корозії між використаними матеріалами.

Заземлююча клема для 
електричного з’єднання монтажної 
рейки з заземлюючим провідником

Заземлююча пластина для електричного 
з’єднання рамки фотоелектричної 

панелі з монтажною рейкою.

Покращує захист від 
враження електричним 
струмом;

Зменшує вплив грозових 
перенапруг на стороні 
постійного струму;

Покращує роботу захисту 
інвертора, систем контролю 
струму витоку та опору 
ізоляції;

Підвищує швидкість  
монтажу.

До складу системи входять заземлюючі пласти-
ни для рамок фотоелектричних панелей та кле-
ма для підключення уземлюючого провідника 
перетином до 6 мм2 з міді та 10 мм2 з алюмінію.

ПЕРЕВАГИ:
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Загальна встановлена  потужність 160 мВт

7 країн, де розташовані наші 
реалізовані проекти

5 країн, де розташовані наші офіси

Андорра 
Македонія
Боснія і Герцеговина
Німеччина

Польща
Білорусія
Україна

Україна
Білорусія
Польща

Туреччина
Казахстан

UA

MKBA

AD

BY

DE
PL
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РЕФЕРЕНЦІЇ

Сонячна 
електростанція 
потужністю 100 
кВт у Мурнау-ам-
Штаффельзее, 
Німеччина 

Сонячна 
електростанція 
потужністю  
34.8 МВт  
у Херсоні, 
Україна    

Сонячна 
електростанція 
потужністю  
1.6 МВт 
у Пламені,  
Білорусь

Сонячна 
електростанція 
потужністю  
1.1 MВт 
у Ехегнадзорі, 
Вірменія


