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        Montážní návod – solární panely GEN2  
 
1. Obecné informace  

Tento návod obsahuje pokyny pro bezpečnou manipulaci se solárními panely. 
Je adresován odborným pracovníkům vyškoleným v oboru elektrotechniky a poskytuje 
důležité bezpečnostní instrukce pro montáž, připojení a údržbu solárních modulů. 
 
                                                      DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  

Montáž solárních panelů smí provádět pouze elektrotechnicky vyškolení kvalifikovaní 
pracovníci. K údržbě při poruchách v provozu je třeba vždy přizvat příslušný odborný personál. 
Před manipulací se solárním panelem si vždy přečtěte návod a seznamte se s bezpečnostními 
pokyny. 
 
2. Popis solárních panelů  
    Použití k určenému účelu 

Solární panely GEN2 s využitím fotovoltaického efektu přeměňují světlo na elektrický 
proud.    Solární Panely GEN2 jsou hlavně určeny pro připojení ke střídači pro dodávání proudu 
pro vlastní spotřebu, dobíjení baterie a prodeje přebytků do veřejné elektrické sítě. Při 
připojování na regulátor nabíjení dodržujte údaje výrobce regulátoru a výrobce akumulátoru. Je 
možné sériové nebo paralelní propojení několika solárních panelů. Solární panely Gen2 se 
nesmí připojovat přímo k elektrickým spotřebičům.  
Popis  

Solární panely Gen2 mají hliníkový montážní rám.  
Pro elektrické připojení jsou solární panely vybaveny solárními kabely s konektory. 
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Solární panel GEN2 540 kWp 

  
 
3. Bezpečnost 

Solární panely Gen2 vyrábí elektrický proud a jakmile jsou vystaveny světlu, jsou pod 
napětím.   Při sériovém propojení se hodnoty napětí jednotlivých solárních panelů sčítají a mohou 
tak představovat smrtelné nebezpečí.  
 
Nebezpečí!  

Smrtelné nebezpečí zasažení elektrickým proudem při dotýkání se poškozených 
solárních panelů může nastat při poškozeném, nebo prasklém předním sklem, nebo 
poškozenou zadní fólií. V takovémto případě se panelu dotýkejte pouze v gumových rukavicích. 
Poškozených solárních panelů se dotýkejte jen pokud to je nezbytně nutné.  
 
Pozor!  
Abyste zamezili nebezpečí, dbejte následujících bodů:  
        ● Na zadní stranu solárního panelu nenanášejte žádné barvy ani lepidla.  
        ● Solární kabely nepoužívejte jako držadlo  
        ● Nevystavujte solární panel koncentrovanému světlu.  
        ● Zabraňte pádu jakéhokoli předmětů na panel.  
        ● Zabraňte poškrábání předního skla panelu. 
 
Pozor!  

Nebezpečí prasknutí solárního panelu, na solární panel se nesmí stoupat.  
 
Varování!  

Nebezpečí pádu při práci na střechách. Používejte vhodné zajištění proti pádu. 
Neprovádějte montážní práce za silného větru. Montážní práce provádějte pouze v suchých 
podmínkách. Pokud se jedná o práci ve výškách na 1,5 m kdy nemohou pracovníci pracovat 
z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, 
na žebřících ve výšce nad 5 m, musí být k takovéto činnosti pracovníci odborně vyškoleni a 
vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky. 

 
Varování!  

Nebezpečí zranění padajícími předměty. Při práci na střeše zabezpečte okolní prostor v  
rozsahu, ve kterém hrozí nebezpečí.  
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4. Montáž  
Podle projektové dokumentace určíme místo montáže panelů. Vysuneme střešní tašku 

v místě, kam potřebujeme umístit hák. (obr. 1). Hák připevníme vruty ke krokvi (obr.2). Tento 
postup opakujeme, dokud nemáme připevněné háky v potřebném množství podle projektové 
dokumentace pro uchycení horizontálního railu. Poté rozmístíme k hákům raily (obr.3). 
 

             
 

Rail s hákem spojíme šroubem a kamenem (obr.4). Takto spojíme s háky celý rail a 
vyrovnáme. Po vyrovnání railu konstrukci pečlivě utáhneme. Na připravené raily již 
připevňujeme panel. Panel se připevňuje držákem panelu. Na samostatný panel se použije 
koncový držák panelu se šroubem a kamenem (obr.5). Panel se vyrovná a dotáhne se šroubem 
držáku potřebnou silou. 
 

 
           
 
 

Pokud je vedle sebe více panelů použije se držák panelu průběžný (obr.7). Panel se 
vyrovná a šroub držáku se opět utáhne. Takto pokračujeme s dalšími panely, dokud nemáme 
podle projektové dokumentace sestavu panelů hotovou. (obr 8). Poslední panel se opět na kraji 
upevní koncovým držákem panelu (obr.5). 
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    UPOZORNĚNÍ:  
    Koncový a průběžný držák:  

• nesmí deformovat rám modulu.  
• nesmí se dotýkat předního skla.  
• nesmí zastiňovat přední sklo.  
• nesmí poškodit povrch rámu.  

 
 
5. Elektrické připojení  
    Elektrické připojení mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci v oboru elektro.  
    Bezpečnostní pokyny pro elektrické připojení:  
    Nebezpečí!  
Dotýkat se částí pod napětím je životu nebezpečné. Nikdy nerozpojujte ani nespojujte elektrické 
kontakty, které jsou zatížené el. proudem. Pro elektromontáž používejte pouze suché, izolované 
nářadí. Nedotýkejte se částí pod proudem holýma rukama. Solární panel během instalačních 
prací kryjte neprůsvitnými fóliemi nebo látkami. Při montáži nenoste žádné kovové ozdoby. 
  
    Propojení solárních modulů kabely:  
    UPOZORNĚNÍ:  
    V rámci jednoho systému propojujte pouze moduly stejného typu.  
    Při propojování kabelů postupujte následujícím způsobem:  
    Dbejte na správnou polaritu a na úplné spojení konektorů.  
    Dbejte na minimální rádius ohybu použitých solárních kabelů. 
    Připojení solárních panelů:  
    Při připojování solárních panelů ke střídači dbejte zadání výrobce střídače.  
    Uzemnění solárních modulů:  
    Pro minimalizaci rizika zásahu elektrickým proudem by měly být rámy solárních panelů     
uzemněny.  
    Montážní materiál:  
    šroub z nerez oceli  
    vhodný uzemňovací kabel  
    UPOZORNĚNÍ:  
    Zajistěte, aby došlo k proniknutí eloxovanou vrstvou rámu a aby byl zajištěn bezpečný     
elektrický kontakt s rámem.  
 
6. Údržba  
    Údržbu solárního zařízení smí provádět pouze vyškolení pracovníci.  
 
    Bezpečnostní pokyny pro údržbu:  
    Varování!  
    Nebezpečí pádu při práci na střechách.  
    Používejte vhodné zajištění proti pádům!  
    Dbejte bezpečnostních pokynů!  
 
 



 

 

 

EMAIL:     TELEFON:   ADRESA: 

kontakt@malinagroup.cz   +420 800 880 878   Krakovská 583/9, Praha 1 

 

Energetický Holding Malina a.s.  Malinagroup.cz   IČO: 10931201 

Čištění solárního panelu:  
     Při dostatečném sklonu (> 15 stupňů) není nutné solární panely čistit, protože dochází k 
jejich samočištění deštěm. Při silném znečištění se doporučuje solární panely očistit za použití 
velkého množství vody a jemného čisticího prostředku a pomocí měkké utěrky/houby.  
 
Údržba solárního panelu:  

U zařízení by se jednou ročně měly provést následující kontroly: zda všechna upevnění 
pevně drží zda jsou všechny kabelové spoje bezpečně připojené, čisté a zda nejsou zasaženy 
korozí zda nedošlo k porušení kabelů a předního skla modulů.  
 
Ztráta záruky:  

Záruka na fotovoltaické panely neplatí, pokud se odchýlíte od pokynů uvedených v 
tomto návodu k montáži a údržbě. Výrobce neručí také za škody, které vzniknou na základě 
používání panelu v rozporu  
    s určeným účelem, nesprávným provozem, použitím nebo chybnou údržbou.  
 
Údržba a čištění:  

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně 
vodou navlhčený   hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  
 
7. Záruka: 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 

 


