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1. Všeobecné informace 
 
Při montáži solárního systému dodržujte platné místní předpisy a normy! 
 
Montážní sady V-10-1, V-10-2, V-10-3 jsou primárn ě určeny pro montáž 
kolektor ů FSC 21 a FSC 24.  
 
  V-10-1 pro 1 ks kolektoru FSC 21 nebo FSC 24 
 
  V-10-2 pro 2 ks kolektoru FSC 21 nebo FSC 24 
 
  V-10-3 pro 3 ks kolektoru FSC 21 nebo FSC 24 
 
V případě montáže více kus ů kolektor ů se postupuje dle vzorce: 

počet kolektor ů + 1 trojúhelník 

Montážní sada je určena pro maximální pravidelnou sněhovou zátěž 2,0 kN/m2 a 
montážní výšku max. 30 m. 
Možnost využití montážních sad pro uchycení jiných typů kolektorů je možné jen se 
souhlasem dodavatele konstrukcí i daných typů kolektorů. 
 
Na konstrukci nesmí být umístěna nebo přichycena jiná střešní konstrukce / 
nadstavba. 
 
Kolektor je určený pro sklon od minimálně 15°do maximáln ě 75°. 
 
Před montáží kolektorů je potřebné bezpodmínečně prověřit statickou nosnost 
střechy. Přitom je nutné věnovat zvláštní pozornost kvalitě dřeva podloží z hlediska 
trvanlivosti šroubových spojů k připevnění přípravků na montáž kolektorů. Obzvláště 
v oblastech bohatých na sníh, příp. v oblastech s vysokými rychlostmi větru je 
požadované prověření celkové konstrukce kolektoru podle DIN 1055 část 4 a 5 
místním statikem. Přitom je potřebné zohlednit všechny zvláštnosti místa montáže 
(vítr, dýzové efekty, tvorba vírů, atd.), které by mohly vést ke zvýšenému zatížení.  
 
Pro ochranu před bleskem je potřeba kovové potrubní vedení solárního okruhu spojit 

vodičem (zelená/žlutá) s min. průřezem 16 mm
2 

(H07 V-U příp. R) s vyrovnávací 
sběrnicí hlavního potenciálu. Pokud je k dispozici zařízení na ochranu před bleskem, 
mohou se kolektory do něj zapojit, v opačném případě se může uzemnění zhotovit i 
přes hloubkovou uzemňovací soustavu. Uzemňovací vedení je třeba vést z venkovní 
strany domu. Uzemňovací soustavu je potřebné dodatečně propojit s vyrovnávací 
sběrnicí hlavního potenciálu pomocí vodiče stejného průřezu. 
 
Větrací nebo odvzdušňovací otvory kolektorů se při montáži zařízení nesmí uzavřít. 
Všechna připojení kolektorů jako i větrací a odvzdušňovací otvory je potřeba chránit 
před znečištěním, před vniknutím prachu a podobně. 



 

2. Bezpečnostní opat ření 
 
Nedodržování bezpe čnostních pokyn ů může vést k t ěžkým újmám na zdraví, 
někdy i s následkem smrti. Montáž sm ějí provád ět pouze řádně proškolené a 
odborn ě způsobilé osoby. Dokladem o proškolení je certifikát o svědčující 
k montáži daných typ ů kolektor ů. Dodržujte zejména tyto bezpe čnostní 
opat ření: 

 
 
 

 
 



 
3. Díly konstrukce a komponenty 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka podle jednotlivých typů konstrukce: 
 

  

 
V-10-1 

  
V-10-2 

  
V-10-3 

  
  rozm ěry (mm)  (ks) rozm ěry (mm) (ks) rozm ěry (mm) (ks) 
Trojúhelník 1910x1351x1351 2 1910x1351x1351 3 1910x1351x1351 4 
Příložka 40x40 4 40x40 8 40x40 12 
Al profil  1300x40x40 2 2600x40x40 2 3700x40x40 2 
Kámen 30x15x25 8 30x15x25 14 30x15x25 20 
Zavětrovací 
sada 1800x35x35 1 1800x35x35 2 1800x35x35 3 
Šroub M8 35 2 35 4 35 6 
Pérovka 8   2   4   6 
Podložka 8   2   4   6 
Matice M8   2   4   6 
Držák spodní Al  50x80x20 2 50x80x20 4 50x80x20 6 
 
 
 Trojúhelník – rozměry:  
Příložka:   
 
 
 
Držák spodní Al:  

 
  
 

Al profil:   
 
 
 
 

Kámen se závitem: 
 

4. Montáž konstrukce 



 
 
            4.1. Kotvící technika 
 
K uchycení trojúhelníkových konstrukcí na rovnou střechu nebo na volnou montáž se 

používají závrtné tyče  nebo betonové nosníky (např: betonová dlaždice 40x40x10 

cm), jenž slouží jako zatížení konstrukce. 

POZOR!! - Kotvící technika není sou částí montážní sady. 

Tam kde to povrch umožňuje, se použijí závrtné tyče k přichycení skrz střešní 

krytinu. V tomto případě se doporučuje použít těsnění závrtných tyčí proti průniku 

vody do střechy. Doporučuje se používat v kombinaci s vhodným těsnícím tmelem 

dle typu střechy.  

 
 
Závrtná tyč:                                            Těsnění závrtných tyčí:  
 
 

 
Pokud nelze trojúhelníky ukotvit přímo do střešní konstrukce, nebo je nežádoucí 

porušení střešní krytiny, použijí se pro montáž betonové nosníky (dlaždice apod.). 

Před položením betonových nosníků se v místě pokládky doporučuje pro ochranu 

střešní krytiny položit nejprve geotextílii (polystyren, apod…). Na betonové nosníky / 

dlaždice se přiloží nosný trojúhelník, obkreslí se otvory pro kotvení, vyvrtají se díry 

vhodným typem vrtáku a osadí se kotvící prvky. Doporučené kotvící prvky: chemická 

kotva + závitová tyč odpovídající průměru otvorů v trojúhelníku. Na takto připravené 

nosníky se připevní trojúhelník. Doporučená zátěžová hmotnost na jeden trojúhelník 

je min. 40 kg. 

     Ukázka ukotvení trojúhelníku: 
Betonové nosníky:                                                           
 
 
 
 
 
 
 
Betonová dlaždice: 
 
  
  



 
 4.2.  Pracovní postup 
 
Trojúhelníky při kompletaci konstrukce by měly být od sebe vzdáleny na šířku 
kolektoru. 
 
Kompletace nosné konstrukce: 
 
Do předvrtaných otvorů na horní a spodní straně trojúhelníku vložíme kámen se 
závitovým tělem (obr. 1), podložkou a maticí M8. Hlava kamene slouží k zasunutí do 
hliníkového H-profilu (obr. 2). Dotažením matice dojde ke stažení a zafixování profilu 
k trojúhelníku.  
Dále se do zadní části konstrukce namontuje zavětrovací sada (obr. 3) kvůli stabilitě 
při nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

 
obr. 1    obr. 2     obr. 3 

 
 
 
                          

 
 
 
 
 
 
Pro snadnější uchycení kolektorů se do H-profilu zaklapnou 2 ks L-příložek (obr. 4), 
které pomohou držet váhu kolektoru než dojde ke konečnému přichycení pomocí 
příložek. Po instalaci L-příložek do H-profilu je možné položit kolektor na konstrukci 
(obr. 5). 
 

obr. 4      obr. 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
Pokud je H-profil nainstalován a vyrovnán dle vodováhy, dojde při položení kolektoru 
na L-příložky k vyrovnání a srovnání kolektoru.  
 
Po přiložení kolektor ů je nezbytné p řikro čit neprodlen ě k jejich ukotvení do 
konstrukce a nenechávat je voln ě opřené o konstrukci bez zajišt ění.  
 
K ukotvení kolektorů se používá sestava kámen se závitovým tělem s maticí M8 a 
příložka pro uchycení kolektorů. 
Hlava kamene se umístí do H-profilu, a přisune se k položenému 
kolektoru, na tělo se závitem se umístí příložka a zajistí se maticí 
Příložka se dosune ke kolektoru a dotažením kolektor ukotví (obr. 6).  
 
 
Každý kolektor musí být zajišt ěn 4 kusy p říložek. 
Pro kolektory FSC 24 je možné při montáži více kusů  
kolektorů použít středové příložky (obr. 7) pro uchycení 
obou kolektorů současně. Kolektory FSC 24 mají vývody obr. 6 
z vrchu a umožňují instalaci kolektorů téměř k sobě. 
 

            
Po uchycení kolektoru je možné pokračovat přidáním dalšího 
kolektoru a jeho uchycením stejným způsobem. U kolektorů FSC 
21 je nutné před přidáním dalšího kolektoru osadit již uchycení 
kolektor připojovací spojkou (obr. 8) a lehce  
dotáhnout. Konečné dotažení spojky je možné až po usazení a 
ukotvení všech kolektorů. 
                        obr. 7 
 
Po dokončení montáže jsou kolektory připraveny k napojení na 
solární okruh (obr. 9). Dle typu kolektoru je nutné zvolit vhodný 
typ připojovacího potrubí, umístit odvzdušňovací ventil, případně 
zaslepit nepotřebné vývody. 

 
 

 
          obr. 8 

5. Závěr 
V případě, že nerozumíte postupům uvedeným v tomto návodu, 
nebo jednotlivým částem montáže, obraťte se na dodavatele, 
nebo výrobce montážních sad. 
Na montáž používejte pouze originální díly obsažené 
v sestavách. Vytvoření prostupů střešní krytinou konzultujte 
s dodavatelem střešní krytiny, nebo s dodavatelem solárních 
komponentů. Výrobce nenese záruku za škody způsobené 
vadnou, nebo neodbornou montáží. 
 obr. 9 


