
Systemy montażu instalacji fotowoltaicznych firmy Van 
der Valk Solar Systems przeznaczone na dachy płaskie 
opracowano poświęcając szczególną uwagę obciążeniu 
dachu i obciążeniu wiatrem, dzięki czemu spełniają one 
najwyższe wymagania bezpieczeństwa.

Nasza oferta na dachy płaskie wyróżnia się prostotę 
i szybkością montażu. Po sporządzeniu projektu za 
pomocą naszego narzędzia obliczeniowego można od 
razu zamówić potrzebny (w niewielkiej ilości) balast. 
Upraszcza to logistykę i instalację.  

Szybkość montażu 3-4 minut na panel

Metalowe złącza (bez elementów 
plastikowych) ułatwiające podłączenie 
systemu do uziemienia i instalacji 
odgromowej 

Stosowany standardowo do wysokości 
25 m (wyżej na zamówienie)

Niewielkie dociążenie balastem, 
zgodne z normą Eurokody i 
potwierdzone testami w tunelu 
aerodynamicznym

Twój partner w systemow montazu 
instalacji fotowoltaicznych

Dachy płaskie   ValkPro+

https://www.valksolarsystems.com/pl
https://www.valksolarsystems.com/pl
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-plaskie
https://www.valksolarsystems.com/media/1580/20170313-certificate-wind-tunnel-e-flat-roof-peutz.pdf
https://www.valksolarsystems.com/media/1580/20170313-certificate-wind-tunnel-e-flat-roof-peutz.pdf
https://www.valksolarsystems.com/media/1580/20170313-certificate-wind-tunnel-e-flat-roof-peutz.pdf


Zalety systemu:
• ValkPro+ o nachyleniu paneli 10 lub 15 stopni przy  
   montażu poziomym i 10 stopni przy montażu pionowym
• Szybkość montażu 3-4 minut na panel
• Metalowe złącza (bez elementów plastikowych)  
   ułatwiające podłączenie systemu do uziemienia i  
   instalacji odgromowej
• Stosowany standardowo do wysokości 25 m
• Minimalna liczba wymaganych artykułów
• Niewielkie dociążenie balastem, zgodne z normą  
   Eurokody i potwierdzone testami w tunelu  
   aerodynamicznym
• Nadaje się również do paneli słonecznych o długości 2 m  
   oraz paneli o dużej mocy (bardzo szerokich i/lub długich)
• Wyposażony w elastyczne, miękkie gumowe nóżki w celu  
   kompensacji rozszerzalności cieplnej oraz ochrony dachu

Dachy płaskie   ValkPro+

“Szybkość montażu 

3-4 minut
na panel”

Konfiguracja: południe Konfiguracja: wschód-zachód

ValkPro+ L10
•  Montaż poziomy
•  Kąt nachylenia 10°
•  Rozstaw osiowy w konfiguracji południowej: 1500 mm 
    (1300*, 1400* lub 1600*)
•  Rozstaw osiowy w konfiguracji wschód-zachód: 2300 mm (2150*)

ValkPro+ L15
•  Montaż poziomy
•  Kąt nachylenia 15°
•  Rozstaw osiowy w konfiguracji południowej: 1500 mm 
    (1300*, 1400* lub 1600*)
•  Rozstaw osiowy w konfiguracji wschód-zachód: 2300 mm (2150*)

ValkPro+ P10
•  Montaż pionowy
•  Kąt nachylenia 10°
•  Rozstaw osiowy w konfiguracji południowej: 2300 mm(*)
•  Rozstaw osiowy w konfiguracji wschód-zachód 60 celler: 3500 mm(*) 
•  Rozstaw osiowy w konfiguracji wschód-zachód 72 celler: 4200 mm(*)

* Inny rozstaw osiowy możliwy w przypadku projektów > 500 kWp.



Tylko 7 elementów:

729623 741704300 774221

724650 724660 724651 724661

Dachy płaskie   ValkPro+ L10 Wschód-Zachód
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Aby uzyskać więcej instrukcji, kliknij tutaj.

https://www.valksolarsystems.com/pl/serwis-i-szkolenia/do-pobrania


Wszystkie wersje systemu ValkPro+ można z łatwością 
ustawiać na łąkach lub opuszczonych terenach 
przemysłowych. Nie trzeba w tym celu stosować punktów 
fundamentowych w ziemi, dzięki czemu system ten idealnie 
nadaje się również, np. do oczyszczania wody.

System łatwo się montuje, ponieważ nie trzeba do tego 
korzystać z ciężkiego sprzętu, a prostsza logistyka sprawia, 
że można je szybciej ustawić niż system dachu płaskiego.  

Specjalne betonowe nogi fundamentowe zapewniają 
niezbędny balast, stabilność i podwyższają system, 
co ułatwia jego konserwację. W celu zapobiegania 
występowaniu chwastów często stosuje się agrowłókninę.

ValkPro+ jako konfiguracji naziemnej

Nawet jeśli system ValkPro+ 
ustawiony jest w konfiguracji 
naziemnej, w późniejszym czasie 
można również podjąć decyzję 
o przemieszczeniu go na dach 
płaski. I na odwrót!

Wiedzieli Państwo, że system ValkPro+ można montować jako konfigurację naziemną?



Podczas projektowania systemów mocowania na dachu szczególną uwagę należy poświecić łatwości i szybkości montażu. 
Inną ważną kwestią jest elastyczność. Istnieje wiele rodzajów dachów spadzistych, z których każdy ma indywidualne 
wymagania konstrukcyjne. 
 
Nasz asortyment przeznaczony na dachy spadziste jest dobrze przemyślany i kompletny. Systemy mogą być stosowane na 
wielu różnych typach dachów, oczywiście z odpowiednim, bezpiecznym mocowaniem dla każdego dachu spadzistego.

Dachy płaskie 
ValkDouble / ValkTriple / ValkQuattro
ValkBox3

Dachy spadziste
ValkBox - Slimline / Smartline / Strongline 

Fasady/zadaszenia 
ValkCanopy 
 
Naziemne 
ValkPro+ jako instalacja naziemna 
ValkField - Single row / Double row

Van der Valk Solar Systems oferuje pełną gamę 
produktów do zarządzania kablami pod nazwą 
ValkCableCare.  
 
Są to produkty umożliwiające estetyczne, 
bezpieczne i szybkie poprowadzenie okablowania 
systemu fotowoltaicznego.

ValkCableCare
Access Premium

Pełna gama rozwiązań dachowych: na dachy kryte 
dachówką, stalowe, z blachy falistej, bitumiczne i z 
rąbkiem stojącym (Kalzip)

Tylko 2 rodzaje zacisków panelowych dzięki 
możliwości regulacji (28-50mm)

Dostępne również w postaci gotowych  
do użycia zestawów ValkBox 
 
Stosowany standardowo do wysokości 
25 m (wyżej na zamówienie)

Jesteśmy kompleksowym dostawcą systemów fotowoltaicznych oraz wszystkiego, co wiąże się z montażem paneli 
fotowoltaicznych. Oprócz systemów montażowych na dachy płaskie i spadziste specjalizujemy się również w rozwiązaniach na:

https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-spadziste
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/dachy-plaskie/konstrukcja-wsporcza/valkdouble
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/dachy-plaskie/konstrukcja-wsporcza/valktriple
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/dachy-plaskie/konstrukcja-wsporcza/valkquattro
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/dachy-plaskie/dachowka-standardowa/valkbox3
https://www.valksolarsystems.com/en/systems/kits/specials/suspension-hook/valkbox-slimline
https://www.valksolarsystems.com/en/systems/kits/specials/screw-hook/valkbox-smartline
https://www.valksolarsystems.com/en/systems/kits/specials/screw-hook/valkbox-strongline
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/zestawy/elewacje/valkcanopy
https://www.valksolarsystems.com/pl/systemy-montazu-instalacji-pv/dachy-plaskie/orientacja-pozioma/poludnie/valkpro-l10-poludnie
https://www.valksolarsystems.com/en/systems/kits/fields/valkfield-single-row
https://www.valksolarsystems.com/en/systems/kits/fields/valkfield-double-row
https://www.valksolarsystems.com/sv/pv-kabelhantering
https://www.valksolarsystems.com/nl/pv-kabelmanagement/valkcablecare-access
https://www.valksolarsystems.com/nl/pv-kabelmanagement/valkcablecare-premium


Program obliczeniowy

Za pomocą bezpłatnego narzędzia  ValkPVplanner 
można zaprojektować dowolną instalację na dach płaski 
lub spadzisty na podstawie zdjęć satelitarnych, własnego 
rysunku budynku lub po prostu podając wymaganą liczbę 
paneli.  
 
Rezultatem jest szczegółowa instrukcja, w tym rysunki 
montażowe, lista materiałów, a w przypadku dachów 
płaskich także zestawienie balastu.  

ValkPVplanner jest przyjazny dla użytkownika, szybki i 
kompletny, a ponadto można go połączyć za pomocą 
interfejsu API ze sklepem internetowym i/lub innym 
programem do projektowania instalacji fotowoltaicznych.  
 
Domyślne wartości najczęściej używanych zmiennych 
umożliwiają szybki wgląd w możliwości danego projektu.

Opcja 1: Prosty tryb
Projektowanie systemu bez budynku
•  Nakreślenie systemu na pustym arkuszu rysunkowym
•  Określenie liczby paneli w rzędzie i liczby rzędów

Opcja 2: Mapa satelitarna
Projektowanie systemu na istniejącym budynku
•  Nakreślenie systemu na istniejącym dachu na podstawie zdjęć satelitarnych, np. Map Google
•  Szybkie i łatwe określenie materiałów montażowych na kilku różnych powierzchniach dachu

Opcja 3: Biała mapa
Projektowanie systemu na nowym budynku
•  Nakreślenie budynku na pustym arkuszu rysunkowym
•  W przypadku nowych budynków wystarczy podać wymiary budynku

Valk Solar Systems Ibérica 
+34 699 - 326 544 
ventas@valksolarsystems.es
 
 
Valk Solar Systems Nordics
+46 7 - 24 41 60 82 
sales@valksolarsystems.se

Van der Valk Solar Systems + Mędzynarodowe
Zwartendijk 73 - 2681 LP  Monster, Holandia 
+31 174 - 25 49 99 
sales@valksolarsystems.com 
 
Valk Solar Systems UK + IE 
+44 1304 - 89 76 58 
sales@valksolarsystems.co.uk

DANE KONTAKTOWE | PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA SYSTEMÓW MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

www.valksolarsystems.com

Van der Valk Solar Systems International Van der Valk Solar Systems Internationalvalksolar Valksolar

http://valkpvplanner.com/

