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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

WYROBÓW 

Od początku działalności misją firmy jest produkcja bezpiecznych 

i trwałych wyrobów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm 

i przepisów prawnych . W związku z tą polityka nasze systemy fotowol

taiczne przeszły pozytywnie liczne badania laboratoryjne oraz testy 

wytrzymałościowe potwierdzające ich wysoką jakość i bezpieczeń

stwo, są opatrzone znakiem CE , który potwierdza zgodność z europej

skimi normami. 

Każdy etap produkcji jest monitorowany i podlega wewnętrznej 

kontroli jakości. 

CORAB Sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządza

nia Jakością wg normy PN - EN ISO 9007:2075, zapewniający produkcję 

na najwyższym poziomie jakości. Dodatkowo nad jakością wyrobów 

czuwa zewnętrzna jednostka certyfikująca, co potwierdza przyznany 

dla systemów fotowoltaicznych TÜV Rheinland Safety 

Bezpieczeństwo + Produkcja kontrolowana. 

Firma została poddana certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji 

ZKP/FPC na wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych w 

klasach EXCl i EXC2 zgodnie z normą PN-EN 7090:2072. Natomiast 

procesy specjalne związane ze spawaniem elementów konstrukcji 

fotowoltaicznych spełniają wymagania jakości wg normy PN-EN ISO 

3834:2007 . 
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I
CONSIOERA TION OF NORMS ANO 

CERT/Ff EO SAFETY 

From the beginning, the company's mission has been to manufac

ture safe and durab/e products in accordance with the applicable 

requirements of standards and /egal regulations. In connection with 

this po/icY, our photovoltaic systems have successfully passed numer

ous /aboratory tests and endurance tests confirming their high 

quality and safety. They a/so bear the CE mark, which confirms 

compliance with European standards. 

Each production stage is constant/y monitored and subject to 

interna/ quality control. 

CORAB Sp. z o.o. has implemented and certified Quality Manage

ment System according to PN - EN ISO 9007:2075, ensuring 

production at the highest level of quality. In addition, the quality of 

products is supervised by external certification bodY, which is 

confirmed by the TOV Rheinland Security Controlled Production 

certificate granted for photovoltaic systems. 

The company has been subject to the certification of Factory Produc

tion Control ZKP I FPC for the execution of steel and aluminum 

constructions in the EXC/ and EXC2 classes in accordance with the 

PN-EN 7090:2072 standard. Moreover, special processes related to 

we/ding of photovoltaic elements meet the quality requirements 

according to PN-EN ISO 3834: 2007 
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DACH PŁAS Kl./ FLA T ROOF.

/ SYSTEM
CORAB PB-082, PB-086 

Materiał/ Materia/: 
Magnelis, tworzywo sztuczne, aluminium/ Magne/is, plastic, aluminum 

Orientacja modułów/ Modu/es orientation: 
wschód-zachód/ east-west 

Układ modułów poziomy/ 
Modu/es layout landscape: 

Powierzchnia 

Kąt/ Indeks/ 
uwzględniając 
balast dla 8 modułów/ 

Angle: Index: Mounting surface 
including ba/last 
for 8 modu/es: 

10° XFS_PB082 16 m' 

15° XFS_PB086 15,4m' 

Masa systemu 
(na 8 modułów)/ 
Weight per 
Smodu/es: 

28,4 kg 

30,8 kg 
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