
www.solarssk.com

Системикріпленнядля 

будь -яких типів сонячних станцій



Компанія Солар Стальконструкція заснована в 2012 році і є найбільшою в Україні в області виробництва і монтажу 

систем кріплення для сонячної енергетики.

Діяльність компанії зосереджена на високотехнологічному виробництві систем кріплення, будівництві та проєктуванні 

сонячних електростанцій, як для приватних, так і для промислових об'єктів (СЕС).

Солар Стальконструкція - це:

• 8 років на ринку альтернативної енергетики.

• Більше 1200 МВт встановлених потужностей СЕС.

• Регіональна підтримка по всій території України.

• Більше 200 завершених наземних об'єктів в Україні та за кордоном.

• Використання сертифікованої продукції відповідно до найвищих міжнародних стандартів якості.

• Інтегроване власне виробництво потужністю 800 МВт / рік.

ПРО КОМПАНІЮ
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НАШІ ПЕРЕВАГИ

Постійний складський 

запас, відвантаження на 

наступний день

Власний 

конструкторський відділ, 

підтримка 24/7

Власне виробництво, 

ціна від виробника
Високоякісна сировина 

(Європа / Туреччина)
Вигідні пропозиції для 

дилерів

1200 реалізованих 

об'єктів по всій території 

України

Гарантія якості
Більше 7000 дахових 

проєктів по всій 

території України
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НАШЕ ВИРОБНИЦТВО

Завод з виробництва гнутих профілів, 
м. Київ
• Понад 400 типорозмірів профілів
• Підготовча ділянка
• Лінія поздовжньо-поперечного різання 

рулонів
• Лінія виробництва гнутого кутика
• Лінія виробництва гнутого швелера
• Лінія зварювання
• Прокатні лінії
Виробничі потужності 15 000 т / рік

Завод з виробництва систем кріплення, м 
Дніпро
• Лінії виробництва притисків
• Лінії пробивання отворів
• Лінії штампування деталей
• Склад
Виробничі потужності 500 МВт / рік 
комплектних систем кріплення

Завод з виробництва систем кріплення, 

м Баришівка, Київська область

• Лінія порізки

• Прокатні лінії

• Ванна гарячого цинкування

Виробничі потужності 30 000 т / рік

Київ

Дніпро

Коржі
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ЗМІННИЙ КУТ НАХИЛУ

НАЗЕМНІ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ

Системи кріплення SMS-211С та SMS-301С - робочі столи з альбомним і

портретним розташуванням ФЕМ з можливістю регулювання кута нахилу в
межах 15 ° - 50 ° Розташовані на одному ряді стійок-паль.

SMS-211С SMS-301С

СТАТИЧНІ ДВОРЯДНІ СИСТЕМИ

Системи кріплення SMS-211 та SMS-212 - робочі столи з портретним
розташуванням ФЕМ в два ряди зі статичним кутом нахилу в межах 15 ° - 45 °,
розташовані на одному або двох рядах пов'язаних між собою стійками-паль.

СТАТИЧНІ ТРЬОХ/ЧОТИРЬОХРЯДНІ СИСТЕМИ

Системи кріплення SMS-312 та SMS-402 - робочі столи з альбомним і

портретним розташуванням ФЕМ, столи розташовані на двох рядах пов'язаних

між собою стійками-паль.

SMS-402SMS-312

SMS-211 SMS-212

СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДВОСТОРОННІХ ПАНЕЛЕЙ
Система кріплення SMS–212 складається зі столу в комплектації з метизами (для

BIFACIAL модулів). Головна особливість конструкції – відсутнє затінення зворотньої

сторони модулів, висота від краю панелі до землі мінімум від 1м до 1,2м.

SMS-212 Bifacial
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ДЛЯ СКАТНИХ ДАХІВ

СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ДАХІВ

ДЛЯ ПЛОСКИХ ДАХІВ БАЛАСТНІ СИСТЕМИ

Складається з комплекту несучих

профілів, притискних елементів

ФЕМ та кріплення, яке сполучає

несучі профілі із каркасною

конструкцією або покрівлею.

Конструкція для ФЕМ

використовується в кріпленні для

скатних дахів з кутом нахилу від

15 градусів до 60 градусів, при

цьому розташування на даху може

бути як портретне, так і альбомне.

Установка модулів для скатних

дахів здійснюється паралельно

площині самого даху, а також є

можливість підняти кут до

проектного.

Тип покрівлі: бітумна, метало та

керамочерепиця.

Конструкція кріплення ФЕМ, що

формує необхідний кут нахилу

фотомодулів.

На такому типі дахів кут нахилу

кріплень зазвичай 10-30 градусів.

При розміщенні ФЕМ на плоскому

даху, слід звернути увагу на деякі

особливості:

• невеликий кут нахилу ФЕМ 

значно зменшить парусність, 

що в свою чергу забезпечить 

зменшення навантаження на 

покрівлю;

• знижується снігове

навантаження на конструкції

будівлі;

• виключає взаємне затінення

ФЕМ.

Відмінне рішення для покрівель в

яких не бажано або неможливо

пробивати отвори: мембранне

покриття, рубероїдна

гідроізоляція. Покрівля повинна

відповідати декільком вимогам -

мати кут нахилу не більше 5

градусів, витримувати

навантаження від баласту.

Важливо! Наша система кріплення

не передбачає використання ФЕМ

в якості несучого елемента або

елементу жорсткості. Такий

конструктив не передає

непередбачене навантаження на

ФЕМ, що може призвести до

руйнування панелі.

CИСТЕМА СХІД-ЗАХІД

Система підходить для будь-яких

плоских дахів з кутом нахилу до 8

градусів, під будь-який розмір і

тип фотомодулів. Має високу

щільність заповнення даху (до

100%).

Кут нахилу ФЕМ підбираємо

індивідуально під кожний об’єкт.

Сумарна річна генерація СЕС з

системою Схід-Захід вище, ніж у

системи кріплення ПІВДЕНЬ за

рахунок більш щільного

розташування панелей на тій

самій площі.
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ОСОБЛИВОСТІ НАШИХ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАЛЕВОМУ 
ОЦИНКОВАНОМУ ПРОФІЛІ

Особливості систем кріплення:

• Висока універсальність конструкцій.

• Адаптивність до перепадів рельєфу місцевості.

• Максимальна заводська готовність.

• Повна сумісність всіх монтажних елементів і кріплення.

• Відсутність необхідності зварювання

• Швидкий і простий монтаж

Сталеві профілі виготовляються зі сталі марки S235 / S355 

згідно E№ 10025 з подальшим антикорозійним покриттям методом 

гарячого цинкування відповідно до вимог  ISO 1461: 2009.

Системи кріплення для скатних і плоских дахів є універсальним технічним 

рішенням, що дозволяє створювати конструкції будь-якої конфігурації з профілів 

одного типу для установки ФЕМ на будь-яких типах покрівель.

Реалізовано понад 800 МВт проєктів
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НАШІ КОНТАКТИ

Відділ продажів (області):

Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Одеська, 

Миколаївська, Херсонська, Запорізька, АР Крим:

Нікітін Лев

+38 096 767 67 51 

l.nikitin@solarsk.com.ua 

Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська:

Трофимець Руслан

+38 067 430 01 42 

r.trofimets@solarsk.com.ua 

Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька:

Бусля Олександр

+38 067 505 60 66 

a.buslya@solarsk.com.ua 

Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, 

Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська:

Завгородній Віталій 

+38 098 188 00 30 
v.zavgorodniy@solarsk.com.ua

49094, Україна, м Дніпро
вул. Набережна Перемоги, 36-А
тел.: +38 (097) 641-80-20 

+38 (056) 745-01-10 
e-mail: office@solarsk.com.ua 
www.solarssk.com
https://www.facebook.com/SolarSK 
https://www.instagram.com/solar_steelconstruction/ 
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