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Prosinec 2021 Instalační příručka - GSE In-Roof Systém 1

Instalační příručka V 3.0

Výpočet velikosti solárního systému1

𝐻𝑐 (𝑚𝑚) = 𝑉ýš𝑘𝑎 𝑅𝑒𝑓.+𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑒 ×𝑝𝑜č𝑒𝑡 řá𝑑𝑘ů + 310
𝑊𝑐(𝑚𝑚) = Šířka 𝑅𝑒𝑓.+36.5 ×𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑐ů + 310

𝑉ýš𝑘𝑎 𝑅𝑒𝑓. /Šířka 𝑅𝑒𝑓. : záleží na zvoleném rámu (viz
tabulka níže)
Gradace : závisí na délce modulu (Výška modulu -
Výška Ref rámu GSE)

Lc

Hc

A Rámy v.2012 a v.2020

Raccord à la gouttière
B Poloviční rámy v.2022

𝐻𝑐 𝑚𝑚 = 𝑉ýš𝑘𝑎 𝑅𝑒𝑓.+𝑀𝑒𝑧𝑖𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙á𝑟𝑛í 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑒 ×𝑝𝑜č𝑒𝑡 řá𝑑𝑘ů + 310
𝐿𝑐 (𝑚𝑚) = Šířka 𝑅𝑒𝑓.+40 ×𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑐ů + 310

Výška ref / Šířka ref : záleží na zvoleném rámu (viz
tabulka níže)
Mezimodulární gradace: Výška modulu– Výška Ref
Graduation: (Výška modulu– Výška Ref) / 2 
(protože poloviční rámy)

Hc

Lc

Chcete-li snadno vypočítat rozměry velikosti vašeho FV projektu, 
nezapomeňte použít naši kalkulačku rozložení PV 

panelů! dostupnou na našich webových stránkách v sekci
"Downloads":

Height Ref (mm) 1580 1575 1575 1575 1640 1640 1686 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710
Width Ref (mm) 808 1046 1053 1082 992 1001 1016 995 1000 1005 1010 1020 1025 1030 1040 1045 1050 1055

GSE In-Roof frames - PORTRAIT

Height Ref (mm) 1082 1082 808 992 992 992 992 992 992 992* 992* 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
Width Ref (mm) 1559 1575 1580 1640 1650 1660 1670 1675 1680 1686 1700 1665 1675 1680 1685 1690 1695 1700 1705 1720 1740

GSE In-Roof frames - LANDSCAPE

Height Ref (mm) 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1840 1840 1840 1840 1840
Width Ref (mm) 995 1070 1100 1135 1140 1160 995 1020 1030 1070 1135

Half-Frames GSE In-Roof v.2022 - PORTRAIT

GSE In-Roof rámy – na výšku

GSE In-Roof rámy – na šířku

Poloviční GSE In-Roof v.2022 – na výšku

Šířka
Výška

Výška

Výška
Šířka

Šířka
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- Instalační příručka -

Podpěrné lišty montážního systému2

Úseky nosných latí jsou určeny podle klimatického zatížení. Střešní latě používejte pouze v případě, že je 
úsek vhodný pro uložení klimatických zátěží a pokud jsou umístěny podle GSE systéme laťování (viz online 
dokumenty)

Doporučená velikost latě: 27x100 mm (použijte minimálně 25x50 mm): 27x100 mm (použijte minimálně
25x50 mm). Další rozměry latě naleznete v odstavcích 2.3.2 a 2.4.2 instalační příručky.

A Rámy v.2012 a v.2020 B Poloviční rámy v.2022

m
m m

m

m
m

Označení 
křídové čáry

Kontralať

Referenční lišta

(boční lemování)

Podpůrná lišta 
hřebenového 
lemováníLaťování

(Podpora panelu GSE)

Paropropustná folieZávěsné latě

4 svorky4 svorky
Šikmá lišta pro připojení 
zakřivených dlaždic 
(neplatí pro břidlici)

Fixace svorek

Fixace rámu

Překrývající

Fixace svorek
Fixace rámu

Překrývající

Šikmá lišta pro připojení 
zakřivených dlaždic 
(neplatí pro břidlici)

Podpora pro 
hydroizolační pás

Podpora pro 
hydroizolační pás

Referenční lištaReferenční lišta
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Při instalaci až do okapu může být FV pole připojeno přímo
ke žlabu pomocí hydroizolačního pásu nebo lemování.
Pozn.: odkapávací lemování není součástí sady GSE

Raccord à la gouttièreB Připojení k okapu

330 na výšku

310 na šířk
u

450 na výšku

a na šířku
330 na výšku

310 na šířk
u

Břidlice: Ostatní střešní tašky:Pokládka hydroizolačního pásu na:

Spojení se spodními střešními prvky3
A Spojení uprostřed střechy

GSE In-Roof rámová mřížka4

- Instalační příručka -

Horní část: butylový pás
2cm je položen pod rámy.

Spodní část: butylový pás
10cm je položen na dlaždice.

A

1

3

3

Upevněte 1. rám přes 2 centrální
upevňovací body

Sestavte a upevněte ostatní rámy

Předvrtejte a upevněte další 4 
upevňovací body

1

2

3
Varování: nešroubujte
příliš hluboko do rámu

Rámy v.2012 a v.2020

Upevňovací bod desky (bez předvrtání)

Upevňovací bod desky (předvrtání 10mm)

Upevňovací bod svorky (6k) (předvrtání 10mm)

Upevňovací bod svorky (4k) (předvrtání 10mm)

Flexibilní těsnicí pás

Těsnicí pás
Zakřivená střešní spojka
(absolutní sklon >3°)

Laťka
(variabilní řez založený
na hloubce křivky)

18x100 lišta
(základna těsnicího pásu)

25x50 lišta
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Boční lemování5

Lemování jsou umístěny na 
sebe (150 mm překrývající
se)

Přímo do polohy svorek
předvrtejte lemování, plastový
rám a klín.

Umístěte klíny pod hřebeny
rámů

1 3

La
st
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2

Varování: nešroubujte příliš hluboko do rámu

B Poloviční rámy v.2022

1

Fix the 1st half-frame through its middle fixation 
point and through the 2 other fixation points on 
the upper plot already pre-drilled.  

Assemble the other half-frames laterally thanks
to the ergot and vertically. Fix them the same
way than described in 1.

2

1

2

2

Upravte odstupňování mezi
řádky podle délky modulu
(viz obrázek 1)

Upevňovací bod desky (již umístěný, bez předvrtání)

Upevňovací bod desky (již předvrtaný na 10 mm)

Upevňovací bod desky (4 svorky) (boční blokování 
vyžadující předvrtání 10 mm)

Směr horizontální montáže
Směr svislé montáže

Boční
lemování

Upevnění 
držáku
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Solární panely6

Prosinec 2021 Instalační příručka - GSE In-Roof Systém 5

Modul je podporován horními výstupky a musí se opřít o podložky.

Vložte EPDM pěnu pod svorky a předvrtejte ji šroubem.

Podložky
pro 

podporu
modulů
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A Rámy v.2012 a v.2020 B Poloviční rámy v.2022

Mikro-invertory upevněte na 
latě ve středních otvorech
rámů.

Centrální otvory GSE In-Roof 
rámů umožňují snadné
připojení rámů modulů a 
uzemňovacích kabelů mikro-
invertorů.

A Kabeláž-uzemnění

B Pokládka solárních panelů

Horní / rohové lemování7

Umístěte úhly připevnění a horní lemování tak, aby 
odpovídaly tloušťce modulu. Proveďte řezy na úhlu
připojení v poloze zvlnění GSE panelu.

Místo pro mikro-
invertor nebo 
optimalizátor

Rohové lemování (levá) Horní lemování Horní spojovací 
lem

Rohové lemování (pravá)

Řez na úhlu připojení
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* Pokládka hydroizolačního pásu na FV systém

Spojení se střešními taškami8
Umístěte předem stlačenou pěnu
na horní a boční lemování.

V případě potřeby ořízněte střešní
tašky. Dvojité tašky lze použít na 
bočních stranách.

Prosinec 2021 Instalační příručka - GSE In-Roof Systém
6

Boční část FV systému

V případě potřeby budete muset oříznout rohové
lemování podle vybraného střešního rámu GSE a 
tloušťky modulu, Jak je definováno v následující
tabulce:

Postupujte podle níže uvedených 3 kroků a odřízněte rohové lemování:

Odřízněte roh lemování ve dvou
odlišných kusech.

Nastavte výšku rohu lemování
překrytím dvou kusů.

Po nastavení výšky vyvrtejte
překrývající se kusy vrtákem 4,5 

mm a upevněte jej nýtem.

- Instalační příručka -

21 3

Na každé křižovatce mezi 2 kusy naneste těsnicí spoj.

Sestavte horní lemování s křižovatkou a rohovými
kusy.

Technická podpora k 
dispozici:

Po-Pá: 09:30 – 18:00
Instalační video Instalační příručka

Module thickness 30-34 mm 35-39 mm 40 et +
Frames 2012 Waterproofing strip* Needed cut No cut needed
Frames 2020 Needed cut No cut needed Waterproofing strip*
Frames 2022 Needed cut No cut needed Waterproofing strip*

Horní část FV systému

100

Plochá střešní taškaZakřivené taškyHydroizolační pás

Tloušťka modulu
Rámy 2012
Rámy 2020
Rámy 2022

Hydroizolační pás*
Hydroizolační pás*
Hydroizolační pás*

Není třeba řezat
Není třeba řezat
Není třeba řezat

Je třeba řezat
Je třeba řezat
Je třeba řezat

40 a +


