SolarFix

LÍDER BRASILEIRO EM SOLUÇÕES PARA FIXAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

MANUAL DE MONTAGEM DE ESTRUTURA
PARA FIXAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
SOBRE TELHADO DE FIBROCIMENTO

PASSO 1 - PLANEJAMENTO DA INSTALAÇÃO
Para que a instalação da estrutura de fixação seja realizada de maneira
correta, deve-se seguir a sequência de etapas apresentadas a seguir:
Material do kit
Verificar se o material presente na embalagem do kit da estrutura corresponde a lista do material presente na folha de componentes que
acompanha o kit.
Ferramentas
A estrutura de fixação SolarFix possui grande facilidade de instalação
pois utiliza a penas uma única ferramenta.
Certifique-se de possuir pelo menos uma chave com soquete sextavado
de 10mm.
Segurança
Caso o sistema seja instalado em uma altura superior a 2m do chão, deve-se seguir as normas de trabalho em altura apresentadas na NR35.
Localização
O local onde será instalado o sistema fotovoltaico não deverá apresentar
obstáculos que possam ocasionar sombreamento parcial dos módulos
fotovoltaicos.
Posicionamento das bases
Para que ocorra um perfeito posicionamento e fixação dos módulos fotovoltaicos à estrutura, antes de fixar as bases na telha, é necessário verificar onde os módulos serão instalados, com o objetivo de obter um espaçamento igual entre as bases.
OBSERVAÇÕES:
Como as porcas utilizadas são autotravantes, não há necessidade de se
utilizar arruelas lisa e de pressão.
Em caso de perda de algum parafuso T, você pode substituí-lo por um
parafuso M6 de cabeça sextavada com comprimento similar, facilmente
encontrado em casas de ferragem.
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PASSO 1 - PLANEJAMENTO DA INSTALAÇÃO
Montagem do conjunto de lateral de módulos
Para facilitar a fixação dos módulos à estrutura, antes de iniciar a
montagem deve-se montar previamente os conjuntos de fixação lateral
com os materiais apresentados na tabela abaixo, conforme apresenta a
figura abaixo.

Cód

Componente

1

Presilha (P01)

2

Parafuso lateral

3

Porca M6

1

3

2
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PASSO 1 - PLANEJAMENTO DA INSTALAÇÃO
Montagem do conjunto de fixação intermediário entre módulos
Para facilitar a fixação dos módulos à estrutura, antes de iniciar a
montagem deve-se montar previamente os conjuntos de fixação
intermediários com os materiais apresentados na tabela abaixo,
conforme apresenta a figura abaixo.

Cód

Componente

1

Presilha (P03)

2

Parafuso intermediário

3

Porca M6

1
3

2
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PASSO 2 - FIXAÇÃO DAS BASES E PILARES
Após ao planejamento da escolha do local a ser instalado o sistema
fotovoltaico e realizado a montagem das presilhas, é necessário fixar
as bases para telhado fibrocimento em seus respectivos pilares.
Bases
Devem ser fixadas em locais aonde preferencialmente já existam
parafusos de fixação das telhas. Deve-se remover os parafusos,
trocar a arruela de borracha de vedação existente, e adicionar outra
conforme mostra a figura da próxima página.

Cód

Material fixação base

1

Base B01

2

Parafuso para telhado*

3

Arruela de borracha

4

Arruela metálica*
*Material não incluído no kit

Pilares
Com as bases presas ao telhado, os pilares devem ser fixados
nas mesmas conforme mostra a figura da próxima página.

Cód

SolarFix

Material fixação base auxiliar

5

Pilar BR01

6

Parafuso m6/16

7

Porca M6
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PASSO 2 - FIXAÇÃO DAS BASES E PILARES
As figuras abaixo apresentam em detalhes a montagem do pilar à base de
fixação para telhado ondulado de fibrocimento.

5

6
4

7

1
3
2
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PASSO 2 - FIXAÇÃO DAS BASES E PILARES
Primeiramente são fixados os conjuntos de bases, pilares e peças
auxiliares ao telhado. No kit SolarFix há conjuntos desse (na parte
superior e na parte inferior) conforme mostra a figura abaixo.
Preferencialmente, as bases devem ser espaçadas igualmente. Uma
distância máxima de 1,5m é o suficiente para se adequar à norma
NBR6123.
Obs: A distância x deve ser menor que o comprimento do painel. Caso
seja maior, deve ser providenciada estrutura auxiliar que permita fixar
as bases a uma distância “X” menor que o comprimento do painel.

1,5m

x
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PASSO 3 - FIXAÇÃO DOS PERFIS SO-001
Deve-se fixar os perfis SO-001 (superior e inferior) em cada
Pilar BR01 conforme mostra a figura abaixo.

Cód Material fixação barra de alumínio
Base BR01
1

3

2

Parafuso T M6/20

3

Porca M6

4

Perfil SO-001

1

4
2
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PASSO 4 - EMENDA DOS PERFIS SO-001
Cada linha de módulos fotovoltaicos possui perfis SO-001 superiores
e inferiores. Para interligar os perfis SO-001 utiliza-se as peças de
emenda JC-01. Kits pequenos não possuem essa peça.
União
As peças de emenda servem para unir dois perfis SO-001, conforme
apresenta a imagem abaixo.

Cód

Componente

1

Barra SO-001

2

Emenda JC-01

3 Parafuso Autobrocante

1

2

3
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PASSO 5 - FIXAÇÃO DAS PRESILHAS P01
Antes de instalar os módulos na estrutura de fixação, recomenda-se
posicionar previamente as presilhas na estrutura. São utilizadas 4
presilhas P01 para cada linha, sendo duas em uma extremidade e duas
na outra extremidade. Entre os módulos são utilizadas 2 presilhas P03
a cada dois módulos. Para facilitar a passagem das presilhas, pode-se
utilizar os furos localizados nos trilhos superiores do perfil SO-001.
A primeira etapa da fixação do módulo fotovoltaico à estrutura começa
em uma das extremidades da estrutura de fixação através da presilha
P01 conforme mostra a figura abaixo.

P01

Porca M6

Módulo Fotovoltaico

Parafuso lateral

Barra SN02
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PASSO 6 - FIXAÇÃO DAS PRESILHAS P03 + ATERRAMENTO
A segunda etapa da fixação dos módulos fotovoltaicos à estrutura é
realizada posicionando o módulo o mais próximo possível do módulo
ao lado, e então, deve-se fixar as duas presilhas P03 e as presilhas de
aterramento que ficam localizadas entre os dois módulos.
Posteriormente, deve-se posicionar os demais módulos utilizando
presilhas P03 e a presilha de aterramento entre os mesmos. Deve-se
rosquear a porca para que a presilha P03 pressione a presilha de
aterramento de modo que as suas garras rompam a camada de óxido
do alumínio anodizado da moldura do painel e da presilha P03. Na
extremidade final da estrutura deve-se fixar o último módulo com as
presilhas P01.

garras de penetração

Presilha P03

SolarFix

Presilha de aterramento
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P03

Painel fotovoltaico

Porca
intermediária

Presilha de aterramento

Parafuso T intermediário

Painel fotovoltaico

Presilha de aterramento

Painel fotovoltaico
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PASSO 7 - CABEAMENTO
Após o posicionamento e fixação das estruturas e dos módulos, chega
o momento de interligar as conexões elétricas dos módulos e posicionar os cabos, de forma que não fiquem aparentes utilizando a calha do
perfil SN02 conforme apresenta a figura abaixo. Deve-se utilizar abraçadeiras com proteção UV fornecidas no kit para amarrar os cabos à
estrutura de forma que não caiam na calha.

Barra SN02

Conector MC4

Condutor do sistema fotovoltaico
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PASSO 8 - FINALIZAÇÃO
Após finalizados todos os passos para a instalação da estrutura, caso
sobre algum pedaço de SN02 nas extremidades da estrutura, o mesmo
pode ser cortado. Ao final, o resultado da instalação deve ficar semelhante à figura apresentada abaixo.
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TERMOS DE GARANTIA
O fabricante garante o funcionamento da estrutura de fixação quando
usadas de acordo com a sua finalidade e com requisitos contidos no
manual de instrução.
Este produto possui garantia de 15 anos a partir da data de sua
compra, conforme nota fiscal, contra defeito de fabricação, desde que
devidamente constatados por um técnico de nossa empresa.
O mesmo não é coberto por defeitos causados por mau uso como
riscos e amassados ou instalação indevida realizada por pessoas não
qualificadas.
Em caso de defeito o produto deverá ser enviado dentro da respectiva
embalagem e juntamente com seus respectivos acessórios para que
possam ser prestada a garantia.
Informamos que tanto o frete de envio quanto o de volta ficará por
conta do comprador. Aconselhamos para evitar futuros transtornos
que a instalação seja feita por um profissional do ramo em instalação
de estruturas mecânicas ou de sistemas fotovoltaicos.

Fale Conosco
AGITTEC - Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia UFSM
Avenida Roraima, 1000, Sala 09 - Santa Maria, RS. CEP 97105-900
Fone: (55) 3223.4858 - www.sonnen.com.br
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COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
Todos os materiais utilizados na fabricação da estrutura de fixação
SolarFix utilizam materiais recicláves.

- Parafusos
- Porcas

- Peças da
estrutura
- Presilha de
Aterramento

- Embalagem
- Manual

Papel Reciclável

- Sacos de
parafusos e
porcas

- Arruela
de borracha

4

3

PEBD

PVC

Material 100% reciclável

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS
Produto

Vida útil

Flamabilidade

Peças de alumínio

> 20 Anos

Não

Parafusos e porcas

> 20 Anos

Não

Cabo

> 20 Anos

Não

Arruela de borracha

> 10 Anos

Não
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MATRIZ SONNEN ENERGIA

NOSSOS DISTRIBUIDORES

Av. Prefeito Evando Behr, nº 4940
Bairro Camobi - Santa Maria/RS

Sonnen Ingeniería

Telefone vendas: +55 55 3015-1503
Telefone produção: +55 55 3015-1503
E-mail: sonnen@sonnen.com.br

Calle 41A # 15C-30, Montería,
Córdoba, Colombia
Teléfono: +57 300 804 8440
Email: ventas@sonnen.com.co

SolarFix
Papel Reciclável

Material 100% Reciclável

