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Carport – Instrukcja montażu

Carport model MP-HP244 MP-HP243

Kąt pochylenia: 5° 5°

Rozmiar panelu (mm): 1640*992*40 1640*992*40

 Moc panelu (W/sztukę) 250 W 250 W

Ilość paneli: 20 pcs 10 pcs

Moc całkowita: 5000 W 2500 W

Wymiary całkowite (mm)  6700x5360x3000 3400x5360x3000
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1. Lista komponentów

Nr. Nazwa produktu Obraz Materiał

1 MP-CSR AL 6005-T5

2 MP-ECS AL 6005-T5

3 MP-ICS AL 6005-T5

4 MP-CPB-W

AL
6005-T5

&
SUS 304

5 MP-HGC

AL
6005-T5

&
SUS 304

6 MP-CDC AL 6005-T5

7 MP - BTK BET 1000-400-600

2. Narzędzia instalacyjne
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3. Instalacja krok po kroku:

3.1. Montaż podpór głównych
Zgodnie z rysunkiem poniżej, montujemy podpórę główną MP-CPB-W składającą się

z  profila  głównego,  rur  kwadratowych  oraz  stóp  łączących  za  pomocą  śrub
sześciokątnych  oraz  nakrętek.  Następnie  zmontowane  podpory  główne
nanosimy na podstawy betonowe  MP -  BTK o wymiarach 1000x400x600mm
(dł.*szer.*gł.)
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3.2. Szyny główne
Szyne główną składamy z dwóch krótszych szyn MP-CSR oraz skręcamy je profilem

łączącym  MP-CDC za pomocą  śrub samowiercących. Następnie zmontowaną
szynę główną skręcamy do podpór głównych za pomocą zacisków MP-HGC.
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3.3. Łączenie paneli
Panele łączymy za pomocą odpowiednio rozmieszczonej klamry MP-ICS. 

             

3.4. Łączenie paneli do szyny zewnętrznej
Panele łączymy za pomocą odpowiednio rozmieszczonej klamry MP-ECS. 
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3.5. Uszczelnianie
Po  zmontowaniu  całej  konstrukcji  uszczelniamy  puste  przestrzenie  pomiędzy

panelami przy pomocy silikonu lub taśmy silikonowej.

ECO SYSTEM
Międzyrzecze Górne 271

43-392 Miedzyrzecze k/Bielska-Białej
Tel: +48 695 395 068 , 605 555 064

E-mail: biuro@ecosys.webd.pl
Witryna: www.ecosystemprojekt.pl
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