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ÜLDINFO
• Enne kinnitusdetailide paigaldamist hinnake katuse ja roovilattide seisukorda. 

Soovitame seisukorra hindamiseks leida oma ala spetsialist.

• Veenduge, et katuse kandevõime võimaldab päikesepaneelide paigaldamist.

• Pärast kontrollimist määrake vajalik kinnituste kaugus. 
Soovituslik kinnituste kaugus on maksimaalselt 900 mm. 
Järgige päikesepaneeli ja kinnitusprofiili tootjate paigaldusjuhiseid.

• Kui päikesepaneelide paigalduskoha ülaosas on rohkem kui 1 m ulatuses  
piiramata servaga katust, tuleb paigaldada lumetõke.

• Katus peab paigaldamise ajal olema kuiv ja puhas. 

• Paigaldamise võib läbi viia vaid piisava väljaõppega spetsialist.

• Paigaldamisel tuleb kasutada sobivat kaitse- ja turvavarustust.

• Kruvisid ei tohi keerata kinni liiga tugevasti – jälgige pingutusmomenti. 

• Katuse kinnituskruvid ei kuulu kinnitusvahendite komplekti.

• Kontrollige tihendite ja kruvide seisukorda kord aastas ning jälgige,  
et katusel pole paigalduse tõttu tekkinud lekkeid.  
Vajadusel vahetage tihendid ja kruvid uute vastu.

• Tootja ei vastuta valest paigaldusest tulenevate kahjude eest.
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Kivikatuse kinnitusdetail
SOL-TK1 on mõeldud suuremat  
reguleeritavust nõudvatele objektidele. 

TARVIKUD
• HVAC kruvid PROF ZN HX 7X50  

või muud vastavad kruvid.  
Üks kruvi ühe kinnituse kohta.

• Paigaldamiseks on vaja akutrelli.

Kivikatuse alakinnitus
Soovitame paigaldamisel alati kasutada  
alumisel kinnituste real kivikatuse  
alakinnitust. 

SOL-TK2, mis tugevdab konstruktsiooni  
ja väldib tuulekahjustusi.

TARVIKUD
• HVAC kruvid PROF ZN HX 7X50  

või muud vastavad kruvid.  
Üks kruvi ühe kinnituse kohta.

• Vaja läheb akutrelli ja kahte 13 mm mutrivõtit.

Kivikatuse kinnitusdetail
SOL-TK3 üldkinnitus kivikatuste jaoks. 

TARVIKUD
• HVAC kruvid PROF ZN HX 7X50  

või muud vastavad kruvid.  
Üks kruvi ühe kinnituse kohta.

• Paigaldamiseks on vaja akutrelli.

Kivikatustele
Kinnituste paigaldamine on väga lihtne, sest need kinnitatakse roovilati külge ühe kruviga.  
Katusekivisse ei pea paigaldamisel tegema sälku. 



SK-SOLAR PÄIKESEPANEELIDE KINNITUSED  
Üldised paigaldus- ja hooldusjuhised

SK-SOLAR   |   asiakaspalvelu@sk-solar.fi   |   www.sk-solar.fi 3

R
EV

 1
.0

Katusekinnitus  
valtsplekk-katustele
SOL-KSK1 on mõeldud pikemate  
kinnitusvahede ja keerukamate 
kasutusolude jaoks.

Kinnitus toimub kahe poldiga valtsi külge. 
Poltide pingutusmoment on max 10 Nm.

TARVIKUD
• Paigaldamiseks läheb vaja 13 mm mutrivõtit.

Katusekinnitus  
valtsplekk-katustele
SOL-KSK2 üldkinnitusdetail 
valtsplekk-katustele.

Kinnitamine toimub lihtsal moel ühe poldiga valtsi 
külge. Poldi pingutusmoment on max 10 Nm.

TARVIKUD
• Paigaldamiseks läheb vaja 13 mm mutrivõtit.

Valtsplekk-katustele
Valtsplekk-katuse kinnitused paigaldatakse poltide abil valtsi külge.
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Ruberoid- ja profiilplekk- 
katuste kinnitusdetail

TARVIKUD
• Profiilplekk-katustele 

Puurkruvid EJOT JT3-6-6,3X25-E16 
HEX A2 või muud vastavad kruvid. Neli 
kruvi ühe kinnituse kohta

• Ruberoidkatustele  
Katusekruvid PROF PINK TIP 4,8X25 
TSINGITUD või muud vastavad kruvid. 
Neli kruvi ühe kinnituse kohta

• Paigaldamiseks on vaja akutrelli.

• Tihend on kinnitusdetailis olemas.

Kivimustriga katuste  
kinnitusdetail

TARVIKUD
• Puurkruvid EJOT JT3-6-6,3X25-E16  

HEX A2 või muud vastavad kruvid.  
Neli kruvi ühe kinnituse kohta

• Vaja läheb akutrelli ja kahte 13 mm 
mutrivõtit.

• Tihendid on kinnitusdetailides olemas.

Kivimustriga plekk-katusele
Kinnitus on hea reguleeritavusega, mis tagab sobivuse eri kujuga katustele. Koormuse saab 
jagada kahe roovi vahel. Paigaldamine on lihtne, sest kinnitusel on eelpaigaldatud tihendid.  
Paigaldamisel ei pea kasutama eraldi tihendusmassi.

Ruberoid- ja profiilplekk-katustele
Paigaldamine on lihtne, sest kinnitusel on eelpaigaldatud tihendid.  
Paigaldamisel ei pea kasutama eraldi tihendusmassi.


