
                                                                                     www.renusol.com 

 

 

Zalecenia dotyczące montażu paneli 

fotowoltaicznych na konstrukcjach RENUSOL 

 

CS+ 
 
 
 
 
 

 
CS+ Dla modułów fotowoltaicznych w ramie z otworami montażowymi 
Długość modułu. 1.550 mm - 2.150 mm 
Rozstaw otworów 
montażowych. 

Długi bok: 690 – 1 180 mm, krótki bok: 895 – 1 014 mm 
Przy zastosowaniu elementów 420023 maks. krótszy wymiar 
wewnętrzny ramy 994 mm. 

 

Odpowiednie moduły Suntech Odpowiednie moduły HT-SAAE 
STP295_20_Wfh  
(1670 × 992 × 35mm) 
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku   

(885, 1385mm / 942mm) 

HT60-156M 300-320 
(1640mm×992mm×35mm) 
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku  

(990,1150mm / 941mm) 
STP300_60_Wfh  
(1684 × 1002 × 35mm) 
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku 
 (990, 1300mm / 952mm) 

HT60-156P 270-290 
(1640mm×992mm×35mm) 
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku 
(990,1150mm / 941mm) 

STP340S_A60_Wnhb_Wfhb / Wnh_Wfh 
(1684 × 1002 × 35mm)  
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku  
(990, 1300mm / 952mm) 

HT60-166M-380  
(1755mm×1038mm×35mm) 

rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku  
(990,1150mm / 987mm) 

STP360S_B60_Wnhb  
(1756 × 1039 × 35 mm) 
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku   
(990, 1300mm / 989mm) 

HT66-166M-400 
(1924mm×1038mm×35mm) 
nie określono rozstawu otworów, ale maksymalne 
wymiary powinny być odpowiednie 

STP370S_B60_Wnh / Wnhb 
(1756 × 1039 × 35 mm) 
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku  
(990, 1300mm / 989mm)  
STP380S_B60_Wnh  
(1756 × 1039 × 35 mm) 
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku  

 (990, 1300mm / 989mm)  
STP450S_B72_Vnh / Vnhb 
(2095 × 1039 × 35 mm)   
rozstaw otworów na dłuższym / krótszym boku 
 (400, 1360mm / 989mm)  

 

Rozstaw 

otworów 

montażowych. 

Maks. krótszy wymiar 

wewnętrzny ramy. 
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Montaż równolegle do dachu 
 

VS +                                                      MS+    
 
 
 
 

Typ Panele (moduły) fotowoltaiczne o grubości ramy od 30 do 50 mm 

 Wielkość modułu 
(max.) 

Długość: nieograniczona, Szerokość: nieograniczona 

Orientacja modułu Poziomy / Pionowy 

 

 
Nadaje się do wszystkich typów paneli o grubości ramy od 30 do 50 mm 

 

 

 Systemy do dachów płaskich 
 
FS10-EW         
                                                                                                                                   

 
     

FS 10-EW Zaprojektowany dla standardowych modułów z 60 lub 72 ogniwami.  
Wersja dopuszczona do montażu w narożnikach dachów. 

Szerokość modułu 950-1.050 mm 
Orientacja modułu Poziomo 

 

 
Odpowiednie moduły Suntech 

 
 Odpowiednie moduły HT-SAAE 

STP295_20_Wfh 
(1670 × 992 × 35mm) 

HT60-156M 300-320 
(1640mm×992mm×35mm) 

STP300_60_Wfh 
(1684 × 1002 × 35mm) 

HT60-156P 270-290 
(1640mm×992mm×35mm) 

STP340S_A60_Wnhb_Wfhb 
(1684 × 1002 × 35mm) 

HT60-156M 300-320 
(1640mm×992mm×35mm)  

STP345S_A60_Wnh_Wfh 
(1684 × 1002 × 35mm) 

HT60-156P 270-290 
(1640mm×992mm×35mm) 

STP360S_B60_Wnhb 
(1756 × 1039 × 35 mm) 

HT60-166M-380 
(1755mm×1038mm×35mm) 

STP370S_B60_Wnh / Wnhb 
(1756 × 1039 × 35 mm) 

HT66-166M-400  
(1924mm×1038mm×35mm) 

STP380S_B60_Wnh 
(1756 × 1039 × 35 mm) 

HT72-156M-390  
(1979mmx1002mmx40mm) 
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STP405S_A72_ Vfh /  Vnhb_Vfhb 

(2008 × 1002 × 35mm) 

HT72-166M-450  

(2094mm×1038mm×35mm) 
STP450S_B72_Vnh / Vnhb 

(2095 × 1039 × 35 mm)  
STP455S_B72_Vnh 

(2095 × 1039 × 35 mm) 

 

 

 

FS10-S / FS18-S  
 
 
 
 
 

 
FS10-S / FS18-S Zaprojektowany dla standardowych modułów z 60 lub 72 ogniwami.  

Wersja dopuszczona do montażu w narożnikach dachów. 
Szerokość modułu 

(max.) 

10°: 950-1.050 mm / 18°: 975-1.010 mm 

Orientacja modułu Poziomo 

 

Odpowiednie moduły Suntech Odpowiednie moduły HT-SAAE 

STP295_20_Wfh  
(1670 × 992 × 35mm)  (10°, 18°) 

HT60-156M 300-320 
(1640mm×992mm×35mm) (10°, 18°) 

STP300_60_Wfh  
(1684 × 1002 × 35mm) (10°, 18°) 

HT60-156P 270-290 
(1640mm×992mm×35mm)(10°, 18°) 

STP340S_A60_Wnhb_Wfhb /  Wnh_Wfh 
(1684 × 1002 × 35mm) (10°, 18°) 

HT60-166M-380 
(1755mm×1038mm×35mm)  
(Dotyczy tylko systemu 10 °) 

STP360S_B60_Wnhb  
(1756 × 1039 × 35 mm) 
 (Dotyczy tylko systemu 10 °) 

HT66-166M-400  
(1924mm×1038mm×35mm) 

STP370S_B60_Wnh / Wnhb 
(1756 × 1039 × 35 mm)  
(Dotyczy tylko systemu 10 °) 

HT72-156M-390 
(1979mmx1002mmx40mm) (10°, 18°) 

STP380S_B60_Wnh  
(Dotyczy tylko systemu 10 °) 

(1756 × 1039 × 35 mm)  

HT72-166M-450 
(2094mm×1038mm×35mm)  

(Dotyczy tylko systemu 10 °) 
STP405S_A72_Vfh /  Vnhb_Vfhb 

(2008 × 1002 × 35mm) (10°, 18°) 

 

STP450S_B72_Vnh / Vnhb 

(2095 × 1039 × 35 mm) 
(Dotyczy tylko systemu 10 °) 
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Systemy konstrukcji naziemnych 
TS+ 
 
 
 
 
 

 

TS+  
Moduły fotowoltaiczne o z ramą o grubości od 30 do 50 mm 

Wymiary  
(pionowo) 

 
Długość: 1 960 mm; Szerokość: bez ograniczń 

 
(poziomo) 

 
Długość: bez ograniczeń; Szerokość: maksymalnie 1 050 mm 

Orientacja modułu Poziomo / pionowo 

  

Odpowiednie moduły Suntech Odpowiednie moduły HT-SAAE 

STP295_20_Wfh  
(1670 × 992 × 35mm) 

HT60-156M 300-320 
(1640mm×992mm×35mm)  

STP300_60_Wfh  
(1684 × 1002 × 35mm) 

HT60-156P 270-290 
(1640mm×992mm×35mm) 

STP340S_A60_Wnhb_Wfhb /  Wnh_Wfh 
(1684 × 1002 × 35mm) 

HT60-18X-475  
(1908mm×1133mm×35mm) 

STP360S_B60_Wnhb  
(1756 × 1039 × 35 mm) 

HT60-166M-380  
(1755mm×1038mm×35mm) 

STP370S_B60_Wnh /Wnhb 
(1756 × 1039 × 35 mm) 

HT66-166M-400  
(1924mm×1038mm×35mm) 

STP380S_B60_Wnh  
(1756 × 1039 × 35 mm) 

HT72-156M-390   
tylko do montażu poziomego 
(1979mmx1002mmx40mm) 

STP405S_A72_ Vfh /  Vnhb / Vfhb   
tylko do montażu poziomego 
(2008 × 1002 × 35mm) 

HT72-166M-450   
tylko do montażu poziomego 
(2094mm×1038mm×35mm) 

STP450S_B72_Vnh / Vnhb 
tylko do montażu poziomego   
(2095 × 1039 × 35 mm)  


