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Systemy mocowań na gruncie

TYPY KONSTRUKCJI DO MOCOWANIA NA GRUNCIE

wykorzystywane  
są w gruntach niespoistych,

bardziej ekonomiczne w porównaniu 
do fundamentów betonowych,

wymagają minimalnej pracy przy 
poziomowaniu terenu,

szybki i łatwy montaż względem 
fundamentu betonowego

wykorzystywane we wszelkich 
rodzajach gruntów,

nie wywołują wpływ dynamiczny 
na grunt,

cechują się wysokim poziomem 
udźwigu,

małe natężenie hałasu podczas 
montażu, nawet przy pracach 
nocnych

wykorzystywane są w różnych gruntach i 
działkach pochyłych z wyjątkiem skalistych,

obniżają koszty własne prac montażowych 
i umożliwiają montaż w najbardziej krótkim 
czasie zawdzięczając wykorzystaniu techniki 
specjalistycznej,

zapewniają konstrukcję niezawodną i stałą 
o wysokim poziomie nośności

najbardziej ekonomiczny typ fundamentu

wymagają najmniejszych prac  
przygotowania placu budowlanego,

montowane są na gruntach skalistych,  
w których brak możliwości wbijania pali,

łatwo montowane, a w razie potrzeby są łatwo 
przesuwane,

odporne na zmianę temperatury i wody gruntowe,

przydatne są do ponownego wykorzystania.

PALE WKRĘCANE:

BETONOWANIE
(palowanie):

PALE WBIJANE:

BLOKI 
BETONOWE:
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SM-ST4H
System uniwersalny SM-ST4H doskonale nadaje się do budowy małych 
domowych systemów solarnych, jak również systemów przemysłowych

System produkowany jest ze specjalnie dobranej marki konstrukcyjnej 
stali o dużej wytrzymałości bardzo odpornej na obciążenia. Przy 
tym SM-ST4H jest bardziej lekka (w porównaniu do podobnych 
systemów),dlatego ułatwia transport i montaż konstrukcji.

Oryginalne zaciski aluminiowe umożliwiają montaż modułów z obu 
stron, zatem ułatwiają i skracają czas prac montażowych

Dane TECHNICZNE
System mocowania na gruncie SM-ST4H

Miejsce instalowania Ląd

Typ mocowania Pal wbijany, betonowanie, na blokach betonowych

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Orientacja modułów poziomo

Materiał Stal S350, S420

Powłoka Wstępne ocynkowanie Z600, HDG

Kąt pochylenia Stały 5 ° ÷ 30 ° (lub zgodnie ze zleceniem)

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

Węzeł SM-ST4H

3 4

1

2

1

2

3

4

SM-ST3H SM-ST5H SM-ST6H

Dostępne opcje konstrukcji

Schemat SM-ST4H
Systemy mocowań na gruncie
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2 3

1

SM-ST4H Bifacial
Dane TECHNICZNE

System mocowania na gruncie SM-ST4H Bifacial
Miejsce instalowania Ląd

Typ mocowania Pal wbijany, betonowanie, na blokach betonowych

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Orientacja modułów poziomo

Materiał Stal S350, S420

Powłoka Wstępne ocynkowanie Z600, HDG

Kąt pochylenia Stały 5 ° ÷ 30 ° (lub zgodnie ze zleceniem)

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

Węzeł SM-ST4HB

Zacisk do modułów ramkowych

BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO 
SŁONECZNE

ODBITE 
PROMIENIE 

SŁONECZNE 

Zacisk do modułów bezramkowych 

1

2

3

4

SM-ST3H SM-ST5H SM-ST6H

4

Schemat SM-ST4HB Bifacial
Systemy mocowań na gruncie

Dostępne opcje konstrukcji

System mocowania SM-ST4H Bificial przeznaczony jest do modułów 
dwustronnych. Osobliwość konstrukcji polega na tym, że poprzecznice 
montowane są wzdłuż ram kolektorów, aby zapobiec zacienieniu strony 
tylnej.

Wysokość mierzona od krawędzi modułu do poziomu gruntu wynosi 
1-1,2 m, w ten sposób zapewnia swobodną agregację odbitych 
promieni słonecznych. Konstrukcja ta podwyższa ogólną ilość 
produkowanej energii o 5-30%

System produkowany jest ze specjalnie dobranej konstrukcyjnej stali 
o dużej wytrzymałości, która daje dużą odporność na obciążenia.
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SM-ST2V1
SYSTEM MOCOWANIA NA 1 PODPOROWY – TO DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE 
DLA DUŻYCH PROJEKTÓW, BOWIEM MA WIELE ZALET:

SM-ST2V1SM-ST1V1 

Dane TECHNICZNE
System mocowania na gruncie SM-ST2V1

Miejsce instalowania Ląd

Typ mocowania Pal wbijany, betonowanie, na blokach betonowych, na 
blokach betonowych

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Orientacja modułów pionowo

Materiał Stal S350, S420

Powłoka Wstępne ocynkowanie Z600, HDG

Kąt pochylenia Stały 5 ° ÷ 30 ° (lub zgodnie ze zleceniem)

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

Węzeł SM-ST2V1

1

2

3

4

2
1

3

4

Schemat SM-ST2V1 
Systemy mocowań na gruncie

Dostępne opcje konstrukcji

szybki montaż dzięki wykorzystaniu wykorzystaniu kafarów, które to 
przyspieszają realizację projektu;

pal wbijany - najbardziej ekonomiczny i ekologiczny względem sposób 
mocowania;

instalacja na każdym rodzaju gruntu;

oszczędności inwestycyjne z uwagi na małą ilość komponentów konstrukcji.
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SM-ST2EW
Dane TECHNICZNE

System mocowania na gruncie SM-ST2EW
Miejsce instalowania Ląd

Typ mocowania Pal wbijany, betonowanie, na blokach betonowych, na 
blokach betonowych

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Orientacja modułów pionowo

Materiał Stal S350, S420

Powłoka Wstępne ocynkowanie Z600, HDG

Kąt pochylenia Stały 5 ° ÷ 15 ° (lub zgodnie ze zleceniem)

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

Węzeł SM-ST2EW

1

2

3

4

1
4

3

2

Schemat SM-ST2EW 
Systemy mocowań na gruncie

Rozlokowanie systemu montażowego w orientacji Wschód-Zachód 
zapobiega zacienieniu modułów i pozwala na uzyskanie maksymalizacji 
generowania energii słonecznej;

System zapewnia minimalną odległość pomiędzy rzędami, umożliwia 
gęstszą instalację konstrukcji, a tym samym zwiększenie ogólnej mocy 
instalacji.

Konstrukcja jest bardziej odporna na potężne porywy wiatru z uwagi 
na minimalny kąta pochylenia,

Specjalnie dobrana klasa stali o dużej wytrzymałości obniża ciężar 
konstrukcji, a zatem istotnie obniża cenę i koszty transportu.
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SM-ST2VP
Dane TECHNICZNE

System mocowania na gruncie SM-ST2VP
Miejsce instalowania Ląd

Typ mocowania Pal wbijany, betonowanie, na blokach betonowych, na 
blokach betonowych

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Orientacja modułów pionowo

Materiał Stal S350, S420

Powłoka Wstępne ocynkowanie Z600, HDG

Kąt pochylenia Stały 5 ° ÷ 30 ° (lub zgodnie ze zleceniem)

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

Węzeł SM-ST2VP

1

2

3

4

3 4

1

2

Schemat SM-ST2VP 

Dodatkowe sekcje pozwalają na formowanie konstrukcji montażowej 
o dowolnej ilości modułów. W razie potrzeby gotowy system może być 
rozszerzony o dobrane sekcje, w ten sposób umożliwia zwiększenie 
mocy elektrowni słonecznej

Własne opracowane zaciski pozwalają na mocowanie modułów 
z obu stron. Montaż modułów od dołu nie wymaga dodatkowego 
wyposażenia, a jednocześnie redukuje koszty instalacji.

System łatwo i szybko jest montowany, w ten sposób skraca termin 
przekazania obiektu do eksploatacji, a zatem okres zwrotu kosztów 
elektrowni słonecznej.

Systemy mocowań na gruncie



17 18

Systemy mocowań dachowe

SYSTEMY  
MONTAŻOWE DACHOWE

Systemy mocowań dachowe od SONNEN METAL są 
długowieczne, łatwe w serwisowaniu oraz są testowane 
w najbardziej niekorzystnych warunkach. 
Nasi inżynierze-projektanci obliczają optymalną kon-
strukcję dla dachów, uwzględniając aktualne normy bu-
dowlane oraz lokalne obciążenia wiatrem i śniegiem. 

«Projektując systemy montażowe, zawsze 
koncentrujemy się na łatwości instalacji. Dlatego 
też zaprojektowaliśmy klips dla systemów 
dachowych, który ułatwia proces instalacji, a 
zarazem powoduje że jest on przyjemny i szybki»

Wprowadzenie 
klipsa w szynę 
pod dowolnym 
katem

Instalacja 
klipsa w szynie 
przed jego 
zatrzaśnięciem

Unieruchomienie 
klipsa w szynie

•  Instalowanie klipsa w dowolnym 
punkcie prowadnicy szyny

•  Natychmiastowa fiksacja klipsa na 
szynie poprzez zatrzaśnięcie klipsa ku 
dołowi 

•  Sprężyna zapewnia pozycjonowanie 
klipsa w górnym punkcie w celu 
ułatwienia wprowadzenia modułów 
podczas montażu

ZALETY:
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Dane TECHNICZNE
System mocowania dla dachówki ceramicznej

Miejsce instalowania Pochylony strop

Typ mocowania Prefabrykowany hak do montażu

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Moduły fotowoltaiczne z ramą / bez ramy

Orientacja modułów poziomo lub pionowo

Odległość pomiędzy 
hakami 1000 - 1200 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Materiał konstrukcji aluminium

Powłoka anodowana

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

1

2

1 2

Schemat DACHÓWKA CERAMICZNA 
Systemy mocowań dachowe

konstrukcja nie wywiera nadmiernego obciążenia na powierzchnię 
dachu oraz zapobiega jego niszczeniu;

łatwa fiksacja zacisków z wykorzystaniem klipsów minimalizuje koszty 
prac i czasu montażu;

optymalna ilość części umożliwia łatwy i szybki montaż systemu;

anodowana powłoka zapewnia gwarantowany okres użytkowania 
do 25 lat.

DACHÓWKA
ceramiczna
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Systemy mocowań dachowe

BLACHODACHÓWKA Dane TECHNICZNE
System mocowania dla blachodachówki

Miejsce instalowania Pochylony strop

Typ mocowania Prefabrykowany hak do montażu

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Moduły fotowoltaiczne z ramą / bez ramy

Orientacja modułów poziomo lub pionowo

Odległość pomiędzy 
hakami 1000 - 1200 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Materiał konstrukcji aluminium

Powłoka anodowana

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

1

2

1 2

Schemat BLACHODACHÓWKA 

konstrukcja nie wywiera nadmiernego obciążenia na powierzchnię 
dachu oraz zapobiega jego niszczeniu;

łatwa fiksacja zacisków z wykorzystaniem klipsy minimalizuje koszty 
prac i czasu montażu;

optymalna ilość części umożliwia łatwy i szybki montaż systemu;

anodowana powłoka zapewnia gwarantowany okres użytkowania 
do 25 lat.
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Systemy mocowań dachowe

ŁUPEK DACHOWY Dane TECHNICZNE
System mocowania dla łupka dachowego

Miejsce instalowania Pochylony strop

Typ mocowania Prefabrykowany hak do montażu

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Moduły fotowoltaiczne z ramą / bez ramy

Orientacja modułów poziomo lub pionowo

Odległość pomiędzy 
śrubą a wkrętem 1000 - 1200 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Materiał konstrukcji aluminium

Powłoka anodowana

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

Węzeł

1

2

1 2

Schemat ŁUPEK DACHOWY 

konstrukcja nie wywiera nadmiernego obciążenia na powierzchnię 
dachu oraz zapobiega jego niszczeniu;

materiał konstrukcji jest bardzo lekki, a jednocześnie nadzwyczajnie 
odporny na warunki pogodowe i obciążenia;

łatwa fiksacja zacisków z wykorzystaniem klipsów minimalizuje koszty 
pracy i czasu montażu;

optymalna ilość części umożliwia łatwy i szybki montaż systemu;

anodowana powłoka zapewnia gwarantowany okres użytkowania 
do 25 lat.
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Systemy mocowań dachowe

BLACHA TRAPEZOWA
Dane TECHNICZNE

System mocowania dla blachy trapezowej
Miejsce instalowania Pochylony strop

Typ mocowania Bezpośrednio do blachy trapezowej

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Moduły fotowoltaiczne z ramą / bez ramy

Orientacja modułów poziomo lub pionowo

Odległość pomiędzy 
kolektorami 1000 – 1200 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Materiał konstrukcji aluminium

Powłoka anodowana

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

Węzeł

1

2

1 2

Schemat BLACHA TRAPEZOWA 

konstrukcja nie wywiera nadmiernego obciążenia na powierzchnię 
dachu oraz zapobiega jego niszczeniu;

materiał konstrukcji jest bardzo lekki, a jednocześnie nadzwyczajnie 
odporny na warunki pogodne i obciążenia;

łatwa fiksacja zacisków z wykorzystaniem klipsów minimalizuje koszty 
pracy i czasu montażu;

optymalna ilość części umożliwia łatwy i szybki montaż systemu;

anodowana powłoka zapewnia gwarantowany okres użytkowania 
do 25 lat.
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Systemy mocowań dachowe

SYSTEM
balastowy

Węzły BALASTOWE

Dane TECHNICZNE
System balastowy

Miejsce instalowania Pochylony strop

Typ mocowania Obciążenie balastowe

Wysokość ramy modułu 35, 40 mm (lub zgodnie ze zleceniem)

Orientacja modułów Poziomo lub pionowo

Materiał Stal S350, S420

Powłoka Wstępne ocynkowanie Z600, HDG

Kąt pochylenia 5° ÷ 30° (lub zgodnie ze zleceniem)

Normy

 ISO 9001:2015 Projektowanie i sprzedaż systemów 
montażowych dla paneli solarnych;

 EN1991-1-:2010 Kod UE 1. Wpływ na konstrukcje;
 EN 1993-1-1:2010 Kod UE 3б;

Okres eksploatacji 25 lat

Gwarancja 10 lat

21 3

1

2

3

Schemat BALASTOWY 

System balastowy został zaprojektowany dla dachów płaskich i jest 
instalowany bez kotwienia. Dzięki zastosowaniu specjalnego podłoża, 
obciążenie rozkłada się równomiernie bez uszkodzenia warstwy 
hydroizolacji;

Stal wzmocniona obniża wagę konstrukcji, chroni integralność dachu 
i uniemożliwia przeciekanie przez materiał poszycia dachu;

Trójkąty i elementy oporowe mocowania dostarczane są w postaci 
prefabrykowanej, dlatego montaż wykonuje się szybko i bez wysiłku.
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System wyrównywania potencjałów i

UZIEMIENIE
FUNKCJONALNE

System uziemienia został opracowany zgodnie 
z przepisami norm IEC 62548:2016 i ISO 9001:2015 
obowiązującymi dla napięcia powyżej 60 V po stronie 
prądu stałego

Styki łączenia systemu uziemienia (styki PE) 
są zgodne z przepisami norm IEC 61984:2008, które 
są opracowane z uwzględnieniem braku korozji 
galwanicznej pomiędzy wykorzystanymi materiałami.

Zacisk uziemiający do połączenia 
elektrycznego szyny montażowej 

i przewodu uziemienia

Płytka z uziemiająca do połączenia 
elektrycznego ramy modułu 

fotowoltaicznego i szyny montażowej

Poprawia ochronę przed 
porażeniem prądem 
elektrycznym;

Ogranicza wpływ 
przepięć po stronie prądu 
stałego;

Poprawia funkcjonowanie układu 
zabezpieczającego falownika, 
systemów kontroli upływu prądu i 
rezystancji; izolacji

Łatwy i szybki montaż

System składa się z płytek uziemiających 
do ramek modułów fotowoltaicznych i zacisku 
uziemiającego do podłączenia przewodu 
uziemiającego o przekroju do 6 mm2 łącznika 
miedzianego. 

ZALETY:
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SIEDZIBA

Moc  zainstalowana 160 MW

8 krajów, w których realizowane 
są projekty firmy:

6 krajów, w których są przedstawicielstwa firmy:

Andora
Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Niemcy

Polska
Białoruś
Ukraina
Armenia

Niemcy
Ukraina
Białoruś

Polska
Turcja
Kazachstan

UA

MKBA

AD

BY

DE PL

REFERENCJE

Elektrownia 
słoneczna o mocy 
100 kW w Murnau  
am Staffelsee,  
Niemcy

Elektrownia 
słoneczna o 
mocy 34,8 MW 
w Chersoniu, 
Ukraina

Elektrownia 
słoneczna o 
mocy 1,6 MW w 
Płameni,  
Białoruś

Elektrownia 
słoneczna o mocy 
1,1 MW w 
Jeghegnadzorzu, 
Armenia

AM

www.sonnenmetal.com


