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Шановні читачі!
Наша пристрасть, наш іннова-
ційний потенціал і наша солідна 
підприємницька структура спря-
мовані на досягнення однієї 
мети — розробки оптимальних 
з економічної точки зору мон-
тажних рішень для фотовольта-
їчної галузі. І саме це завдання 
ми послідовно виконуємо ще з 
1997 року. 

З 2014 року Renusol GmbH 
є дочірньою компанією RBI 
Solar — провідного підрядника 
з проектування зовнішніх енер-
гетичних установок у США.

У цій фірмовій брошурі наве-
дено стислий огляд наших мон-
тажних рішень і супровідних 
послуг. 
Увесь колектив компанії Renusol 
бажає вам гарних вражень від 
перегляду брошури. Будемо 
раді познайомитися 
з вами особисто. 

Сподіваємося, що цей буклет 
вам сподобається. 

Щиро ваш, колектив Renusol
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WWW.ULTIMATECLAMP.COM

RS1
Будь-яка висота модуля, будь-які функції — один затискач!
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Наш асортимент затискачів для модулів складається 
лише з двох моделей, які регулюються по висоті та 
забезпечують кріплення рамних фотовольтаїчних 
модулів заввишки від 30 до 50 мм. Обидва варіанти 
дають змогу однією рукою поміщати модуль до рей-
кового каналу, легко змінювати його положення та 
надійно пригвинчувати.  

 Сумісність з усіма монтажними 
 системами Renusol

 Монтаж, позиціонування та демонтаж 
 однією рукою

 Для модулів будь-якої висоти (від 30 до 50 мм) 

Завдяки затискачу для модулів RS1 ви заощаджу-
єте ще більше часу та грошей, адже він пропонує не 
лише всі функції затискачів VS+, але й може слугу-
вати як середнім, так і кінцевим затискачем. Таким 
чином, у вас завжди буде під рукою потрібний за-
тискач для модулів. 

 Один і той самий затискач у ролі середнього 
 або кінцевого затискача

 Сумісність з усіма монтажними 
 системами Renusol

 Монтаж, позиціонування та демонтаж однією  
 рукою

 Для модулів будь-якої висоти (від 30 до 50 мм)

 Затискна головка залишається зверху 
 аж до загвинчування

Затискачі для модулів +

Кінцевий затискач +

Середній затискач +

Затискачі для модулів +

Вибирайте між високим і

Змінення функції із середнього на 
кінцевий затискач або навпаки 
шляхом повороту головки на 90°

Схематичні малюнки

Додаткові відомості про RS1 див. на веб-сайті  

ultimateclamp.com

Затискач для модулів RS1

Схематичні малюнки

Затискачі для всіх рамних ФВ-модулів
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Будь-яка висота модуля, будь-які функції — 
один затискач!

Затискач для модулів RS1

найвищим рівнями комфорту
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ПОХИЛИЙ ДАХ
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Універсальне 
рішення для кріплення 

для всіх типів похилого даху

VS+

Завдяки широкому системному асортименту універ-
сальна монтажна система охоплює будь-які випадки 
використання на різноманітних покрівельних покрит-
тях та опорних конструкціях. Різні компоненти комбі-
нуються та закріплюються на опорній конструкції даху 
залежно від потреби.

 Система монтажу ФВ-модулів для будь-яких 
 типів похилого даху

 Монтаж модулів в альбомній та книжковій 
 орієнтації

 Чорний або сріблястий колір на вибір

У вас є запитання? Ми охоче відповімо на них!
Телефон:  +49 (0) 221 788 707-0 
Ел. пошта:  info@renusol.com

Огляд продукції: cat.renusol.com/variosole/

APPROVED PRODUCT

IK0197

VS+

VS+ Blackline

2

variosole.com
Додаткові відомості див. на веб-сайті  
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VS+
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Варіанти монтажу

VS+

У вас є запитання? Ми охоче відповімо на них!
Телефон:  +49 (0) 221 788 707-0 
Ел. пошта:  info@renusol.com

Пласка черепиця                             Черепиця Frankfurter 

Для різноманітних 
черепичних дахів

Рішення для конкретних країн

VS+

Double Roman     Rosemary

Шуруп-шпилька, 
трапецієподібний профіль  

Модуль для монтажу в альбомній орієнтації за допомогою 
перехресних рейок

Для трапецієподібного та хви-
лястого профілю

Шифер                                                    Черепиця Harzer

Slate     Монтаж в альбомній орієнтації

2

variosole.com
Додаткові відомості див. на веб-сайті    
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VS+

Шуруп-шпилька, 
хвилястий профіль 
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APPROVED PRODUCT

IK0197

MS+

Компактна монтажна система для кріплення соняч-
них установок безпосередньо на дахах із покрівлею 
з листового металу.

 Ефективний монтаж (менше 10 хвилин на 
 кожний кВт/пік)

 Для трапецієподібного та хвилястого профілю 
 зі сталі та алюмінію

 Монтаж у книжковій орієнтації на 
 трапецієподібному профілі за допомогою MS+P

У вас є запитання? Ми охоче відповімо на них!
Телефон:  +49 (0) 221 788 707-0 
Ел. пошта:  info@renusol.com

Огляд продукції: cat.renusol.de/metasole/

MS+

MS+ для хвилястого профілю 
 

2

Кріплення безпосередньо 
на трапецієподібному та 

хвилястому профілі

П
ох

ил
ий

 д
ах

Додаткові відомості див. на веб-сайті   

metasole.com
MS+

MS+ для трапецієподібного профілю 
 

MS+P для монтажу в книжковій 
орієнтації на трапецієподібному 
профілі 
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У монтажній системі, інтегрованій у дах, наявні плити 
ПЕНТ виконують функцію покрівельного покриття та 
утворюють водопровідний шар.

 Монтаж модулів в альбомній та книжковій 
 орієнтації

 Гармонійна інтеграція завдяки регулюванню 
 по висоті

 Сумісність з усіма традиційними видами 
 черепиці та модулями будь-якої висоти

У вас є запитання? Ми охоче відповімо на них!
Телефон:  +49 (0) 221 788 707-0 
Ел. пошта:  info@renusol.com

Огляд продукції: cat.renusol.com/intersole/

Монтажне рішення для
сонячних установок, 

інтегрованих у дахISSE

Черепиця Frankfurter    Rosemary  

APPROVED PRODUCT

IK0197

2

Додаткові відомості див. на веб-сайті    

renusol.com

П
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ий
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ISSE
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Трикутна опорна стійкова конструкція пропонується 
у виконаннях із різним кутом нахилу. Велика кількість 
сумісних з’єднувальних елементів і можливість ба-
ластування роблять систему TriSole придатною для 
багатьох видів дахів і покрівельних матеріалів.

 Придатність для плаского та похилого даху, 
 а також для відкритої місцевості

 Для дахових конструкцій із дерева, бетону, 
 сталі та ущільнень плаского даху  

 Придатність для більшості покрівельних 
 поверхонь

У вас є запитання? Ми охоче відповімо на них!
Телефон:  +49 (0) 221 788 707-0 
Ел. пошта:  info@renusol.com

Огляд продукції: cat.renusol.com/trisole/

TRISOLE

TriSole на трапецієподібному профілі      TriSole на хвилястому профілі

2

Трикутна опорна стійкова 
конструкція для похилого та 

плаского даху, а також для 
відкритої місцевості

П
ох

ил
ий

 д
ах

Додаткові відомості див. на веб-сайті    

trisole.de
TriSole
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ПЛАСКИЙ ДАХ І
ВІДКРИТІ ПОВЕРХНІ

Плаский дах і відкриті поверхні

3
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Схід/захід 
Монтаж на пласкому даху

FS10

Завдяки відмові від рейок аеродинамічна монтажна 
система надає багато переваг: можливість без-
перешкодного стікання води, простої перебудови 
надбудов на даху та оптимального вирівнювання не-
рівностей даху.

 Монтаж і встановлення опорної стійкової 
 конструкції без отворів у даху

 Інноваційне кріплення модулів і невелика 
 кількість компонентів гарантують швидкий 
 монтаж 

 Монтажна система «Схід/захід» на базі стійок із 
 високою універсальністю монтажу

У вас є запитання? Ми охоче відповімо на них!
Телефон:  +49 (0) 221 788 707-0 
Ел. пошта:  info@renusol.com

Огляд продукції: cat.renusol.com/fs10/

FS 10

Система FS10 склада-
ється лише з чотирьох 
основних компонентів 
(головки, стійки, бетонної 
опори та накладки для за-
хисту поверхні будівлі).

3

Опціональні компоненти дають змогу створювати оптимальну конфігурацію для наступного проекту 
сонячних установок.

Надійна металева 
опорна стійка 
(опція)

Комбінований ключ на 13 — 
єдиний монтажний інструмент
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Додаткові відомості див. на веб-сайті  

bestforeastwest.com
FS10
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Монтаж на пласкому даху
Направленість на південь

CS+

Перевірена аеродинамічна система зі стійкого полі-
мерного матеріалу ПЕНТ — привабливе рішення для 
встановлення направлених на південь сонячних уста-
новок на пласких дахах, а також для встановлення 
зовнішніх установок на відкритих поверхнях і неве-
ликих будівлях із пласким дахом, наприклад гаражах 
або бунгало.

 Придатність для всіх покрівель пласких дахів

 Монтаж без отворів у даху

 Придатність для невеликих установок на 
 пласкому даху

У вас є запитання? Ми охоче відповімо на них!
Телефон:  +49 (0) 221 788 707-0 
Ел. пошта:  info@renusol.com

Огляд продукції: cat.renusol.com/console/

CS+

Монтаж на пласкому даху Ущільнена відкрита поверхня

3
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Додаткові відомості див. на веб-сайті  

console.de
CS+
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Приладдя та обслуговування
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ПРИЛАДДЯ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Ваша фотовольтаїчна установка повністю проекту-
ється та розраховується в 5 простих етапів. За до-
помогою ФВ-конфігуратора від Renusol ви можете 
оптимально розраховувати свої майбутні проекти у 
сфері фотовольтаїки лише кількома натисканнями 
кнопок миші. Ваші розрахунки зберігаються 
в пам’яті, їх можна змінити в будь-який час. Корис-
туйтеся перевагами цієї веб-програми будь-де і на 
будь-якому пристрої, підключеному до інтернету.

 Оптимальне розташування модулів, що 
 відповідає умовам проекту

 Повне проектування установки 
 з підтвердженими статичними розрахунками

 Планування електромонтажу та розрахунок 
 доходів

У вас є запитання? Ми охоче відповімо на них!
Телефон:  +49 (0) 221 788 707-0 
Ел. пошта:  info@renusol.com

Додаткові відомості див. на веб-сайті    

pv-con�gurator.com

Додаткове
системне приладдя

Відомості про інше приладдя див. на веб-сайті

cat.renusol.com/zubehoer/

Захист від крадіжок Кабелепровід  Затискач заземлення  Ламінатний затискач

Додаткове системне приладдя

1. Дані проекту
Вихідні дані | Місце та адреса поставки | 
Параметри даху | Поверхні, 
що створюють завади

3
хв

2. Компоненти
ФВ-модулі | Кріпильні елементи | Рейки | 
Параметри | Затискачі для модулів

+1
хв

3. Проектування
План розташування модулів | Затінення 
| План САПР | Результати статичного 
розрахунку

+3
хв

4. Електрика
Проектування інверторів | Власне 
споживання та елементи живлення | 
Прогноз доходів | Планування стрінгів

+4
хв

5. Представлення
Список матеріалів | План прокладання 
рейок | Звіт про проект | Експорт 
(CAD, PDF, XML) | Центр документації

+1
хв

4
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ФВ-конфігуратор

Кабельний сальник Ущільнювальна манжета Мікроінвертор  Мікроінвертор   
   Кріпильний кутик Тримач Enecsys
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Дізнайтеся про всі можливості ефективного та про-
дуктивного використання наших монтажних рішень. 
Наші досвідчені спеціалісти сервісної служби запро-
понують вам тренінги на місці та допоможуть 
виконати монтаж першої установки. Запрошуємо 
вас і вашу команду відвідати наш навчальний центр 
у Кельні. Це того варте!

 Тренінги на місці, за бажання — також 
 із вашими клієнтами

 Підтримка при виконанні монтажу першої 
 установки на будівельному об’єкті

 Командні тренінги в навчальному центрі 
 Renusol у Кельні  

MADE IN 
GERMANY

Будь-який процес розробки, аж до представлення 
продукції на ринку, супроводжують і сертифікують 
такі кваліфіковані та авторитетні партнери, як TÜV 
Rheinland, Товариство дослідження матеріалів і про-
ведення випробувань у галузі будівництва (MFPA) в 
Лейпцигу або Німецький інститут будівельної техніки, 
а також визнані експерти в галузі аеродинаміки бу-
дівель і будівельної статики. Перш ніж представити 
продукцію на ринку, ми завжди проводимо комплек-
сні випробування та точний аналіз усіх релевантних 
факторів. У цьому ви можете бути впевнені.

 Чисельні патенти підтверджують невпинний 
 інноваційний потенціал компанії

 10 років гарантії на продукцію

 Продукція виробляється в Німеччині

Якість: перевірено, 
підтверджено та гарантовано Ми навчаємо 4

Якість: перевірено, підтверджено та гарантовано
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Ми навчаємо
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Ефективна організація логістики в Renusol гарантує 
своєчасну та безпомилкову доставку товарів по всій 
Європі. Гнучкі процеси навіть у пікові періоди забез-
печують оптимальну доступність основних наймену-
вань продукції.

 Доставка основних найменувань продукції 
 протягом 48 годин

 Індивідуальне комплектування замовлень 
 відповідно до конкретної продукції

 Оптимальне упакування

Офіс RBI в Китаї
Шанхай

Renusol GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Köln
Тел.  +49 221 788707-0
Факс:  +49 221 788707-99
Ел. пошта: info@renusol.com
Веб-сайт: www.renusol.com

Маєте спеціалізовані побажання? Працівники наших 
спеціалізованих відділів завжди вам допоможуть.

Центр обслуговування з питань збуту
Тел.  +49 221 788707-19
Факс:  +49 221 788707-97
Ел. пошта:  sales-support@renusol.com

Центр обслуговування з технічних питань
Тел.  +49 221 788707-29
Факс:  +49 221 788707-98
Ел. пошта: technical-support@renusol.com

Центр обслуговування з питань маркетингу 
та зв’язків із громадськістю
Тел.  +49 221 788707-54
Факс:  +49 221 788707-99
Ел. пошта: marketing@renusol.com

Логістика 
та збут Наші контакти

4 4

Наші контакти

Офіс RBI в Японії
ТокіоОфіс RBI в Північній Африці

Олександрія, Єгипет

Renusol
Східна Європа

Штаб-квартира Renusol GmbH
Німеччина

Renusol Європа
Південна ВеликобританіяRenusol Європа

Північна 
Великобританія 

та Ірландія

Renusol Європа
Іспанія та Португалія

Офіс RBI в Бразилії
Белу-Орізонті

Офіс RBI в Каліфорнії
Темекула, Каліфорнія

Штаб-квартира RBI Solar
Цинцинаті, Огайо

Офіс RBI в Північній Кароліні
Вашингтон, Північна Кароліна

Renusol Америка
Фінікс, Аризона Штаб-квартира Renusol Америка 

Атланта, Джорджія

Renusol Америка
Делі, Луїзіана
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Renusol GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Köln
Тел. +49 221 788 707-0
Факс:  +49 221 788 707-99
Ел. пошта: info@renusol.com
Веб-сайт: www.renusol.com


