
INSTALACJA PV DOSTOSOWANA 
DO TWOICH POTRZEB 

GSE GROUND SYSTEM™

Naziemny system montażowy dla instalacji fotowoltaicznych 

www.gseintegration.com

 Idealne 

rozwi�zanie 

do produkcji 

energii 

Funkcjonalne, Estetyczne,
Szybka, Prosta Instalacja...
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PRZYDOMOWY NAZIEMNY SYSTEM MONTAŻOWY
GSE GROUND SYSTEM pozwala na integrację paneli fotowoltaicznych. Dedykowany do rozwiązań 
do produkcji energii na potrzeby własne i nie tylko, oferuje  użytkownikowi wiele korzyści :

GSE INTEGRATION
155-159 rue du Dr Bauer. 93400 SAINT-OUEN +33 1 70 32 08 00  contact@gseintegration.com 
www.gseintegration.com

KONTAKT

• Idealny do płaskich dachów i układów naziemnych

• Idealne rozwiązanie w przypadku trudnych warunków
instalacyjnych
(niewiele miejsca na dachu, stary dach, itp.)

• Możliwość instalacji systemów 1 kWp oraz dostosowania do
różnego rodzaju  warunków (instalacja dodatkowych paneli PV, produkcja na

potrzeby własne, płaski dach, różnego rodzaju instalacje ogrodowe...)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KORZYŚCI

Możliwe 
konfi guracje

Kąt nachylenia

Barwa

Materiały 

Waga

Obciążanie
systemu

Mocowanie 

Bezpieczeństwo

Ubezpieczenie 
produktu 
i handlowe

Wielokrotność układu : 1 linia x 2 kolumny 
modułów w układzie pionowym

pomiędzy 7° i 40°

Srebrny

Stop aluminium i stal nierdzewna

± 120 kg / kWp (tj. 4 moduły 250 Wp)

Piasek, żwir, płyty betonowe,
cement, itp.

Doziemne na dowolnym podłożu, bez 
wiercenia...

Możliwość zastosowania mikrofalowników 
w celu zmniejszenia napięcia wyjściowego

RSA
Ubezpieczenie
od odpowiedzialności

• Rozwiązuje problemy z brakiem miejsca
➜ Układ pionowy pozwala ograniczyć wymiary

• Zmniejszenie kosztów i czasu instalacji

• Możliwość instalacji na dowolnym podłożu
➜ ogród, płaski dach, parking, piasek...

• Kompatybilny z panelami o różnych wymiarach

• Prosty i bezpieczny montaż
➜ mocowanie naziemne

• Kompaktowa i lekka konstrukcja
➜ dostawa w formie gotowego zestawu
➜ zachowanie odstępu 0.6 ml między liniami

• Możliwość 100% recyklingu

• Nie wymaga prac na dachu

“Kompatybilny z 95% modułówPV dostępnych 
na Rynku”
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