
Manual de instalação
Telha cerâmica

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Obrigado por escolher o sistema de montagem de estruturas e sustentação de módulos fotovol-
taicos da Intelbras. Com design inovador, ele é fabricado em alumínio e aço, que conferem maior 
resistência ao produto, permitindo a instalação do painel solar. A fácil instalação dos encaixes 
no perfil de sustentação permite a fixação dos módulos em qualquer posição, fornecendo um 
tempo menor de instalação.

O grande número de itens oferecidos pela Intelbras permite a instalação em uma ampla varieda-
de de tipos e zonas, incluindo ambientes residenciais, comerciais e remotos.

1. Cuidados e segurança
 » É extremamente importante que um profssional devidamente habilitado (engenheiro civil, 

engenheiro mecânico) verifque as condições do telhado ou das superfícies onde serão insta-
lados os módulos e, se a estrutura suportará o peso do sistema fotovoltaico;

 » Verificar o correto esquadrejamento da estrutura de fixação dos módulos;
 » Ao final da instalação realize uma inspeção visual, afim de verificar se todos os elementos da 

estrutura de fixação estão instalados corretamente.

2. Instalação

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
TELHA COLONIAL - RS 255 D 

FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS
• Chave allen para parafuso M6
• Chave de boca para parafuso sextavado M10
• Martelo ou parafusadeira/furadeira com bocal para parafuso auto atarrachante 5/16”

TORQUE DE APERTO
• Parafuso M10 - 3daN.m

 
• Parafuso allen M6 – 0,57daN.m
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fixação de todos os elementos. 

 

CUIDADOS
• Verificar o correto esquadrejamento da estrutura; 
• Ao final da instalação realizar inspeção visual, a fim de verificar a correta 

 

!

2.1.  Equipamentos necessários
 » Chave allen para parafuso padrão;
 » Chave de boca para parafuso sextavado padrão;
 » Martelo ou parafusadeira/furadeira com bocal para parafuso auto atarraxante de bitola.

2.2.  Torque de aperto
 » Parafuso padrão - 3 da N.m.
 » Parafuso allen padrão – 0,57 da N.m.

2.3.  Conectando a estrutura
 » Verifique a posição e as distâncias de fixação;
 » Verifique no telhado o local de instalação dos suportes para atender a essas distâncias;

INSTALAÇÃO DAS PLACAS
• Coloque o módulo sobre os perfis de alu-
mínio; 

• Faça primeiro a fixação da lateral do mó-
dulo utilizando o grampo final;

• Coloque o segundo módulo e faça a fixação
utilizando o grampo intermediário;

• Após a instalação de todos os módulos
 no trilho, coloque o grampo final.
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CONECTANDO A ESTRUTURA
• Verifique no manual do módulo quais as 
distâncias de fixação; 

• Verifique no telhado o local de instalação dos 
suportes para atender a essas distâncias;

• Remova a telha, coloque o suporte sobre a 
viga e faça a fixação com pregos ou parafuso

• Através das opções de regulagem, faça os 
ajustes necessários de alturas e distâncias;

• Coloque o perfil de alumínio fixando o perfil 
no suporte com o parafuso “T” M10;

• Cada perfil de alumínio deve estar fixado
com ao menos dois suportes.
 

OBSERVAÇÕES

Os grampos de fixação final e intermediário, 
atendem a módulos com altura de 35 a 50mm
e são dotados de engate rápido, que permite
o encaixe utilizando-se apenas uma mão, segui-
do de aperto.

rosca soberba;
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 » Remova a telha, coloque o suporte sobre a viga e faça a fixação com pregos ou parafuso 
rosca soberba;

INSTALAÇÃO DAS PLACAS
• Coloque o módulo sobre os perfis de alu-
mínio; 

• Faça primeiro a fixação da lateral do mó-
dulo utilizando o grampo final;

• Coloque o segundo módulo e faça a fixação
utilizando o grampo intermediário;

• Após a instalação de todos os módulos
 no trilho, coloque o grampo final.
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CONECTANDO A ESTRUTURA
• Verifique no manual do módulo quais as 
distâncias de fixação; 

• Verifique no telhado o local de instalação dos 
suportes para atender a essas distâncias;

• Remova a telha, coloque o suporte sobre a 
viga e faça a fixação com pregos ou parafuso

• Através das opções de regulagem, faça os 
ajustes necessários de alturas e distâncias;

• Coloque o perfil de alumínio fixando o perfil 
no suporte com o parafuso “T” M10;

• Cada perfil de alumínio deve estar fixado
com ao menos dois suportes.
 

OBSERVAÇÕES

Os grampos de fixação final e intermediário, 
atendem a módulos com altura de 35 a 50mm
e são dotados de engate rápido, que permite
o encaixe utilizando-se apenas uma mão, segui-
do de aperto.

rosca soberba;
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 » Através das opções de regulagem, faça os ajustes necessários de alturas e distâncias;
 » Coloque o perfil de alumínio fixando o perfil no suporte com o parafuso padrão; 

INSTALAÇÃO DAS PLACAS
• Coloque o módulo sobre os perfis de alu-
mínio; 

• Faça primeiro a fixação da lateral do mó-
dulo utilizando o grampo final;

• Coloque o segundo módulo e faça a fixação
utilizando o grampo intermediário;

• Após a instalação de todos os módulos
 no trilho, coloque o grampo final.

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A
R. Armindo Romagnoli, 309 - Parque Industrial
CEP 86975-000 Mandaguari - Paraná

CONTATO
Telefone: (44) 3233-8500

E-mail: romagnole@romagnole.com.br 

CONECTANDO A ESTRUTURA
• Verifique no manual do módulo quais as 
distâncias de fixação; 

• Verifique no telhado o local de instalação dos 
suportes para atender a essas distâncias;

• Remova a telha, coloque o suporte sobre a 
viga e faça a fixação com pregos ou parafuso

• Através das opções de regulagem, faça os 
ajustes necessários de alturas e distâncias;

• Coloque o perfil de alumínio fixando o perfil 
no suporte com o parafuso “T” M10;

• Cada perfil de alumínio deve estar fixado
com ao menos dois suportes.
 

OBSERVAÇÕES

Os grampos de fixação final e intermediário, 
atendem a módulos com altura de 35 a 50mm
e são dotados de engate rápido, que permite
o encaixe utilizando-se apenas uma mão, segui-
do de aperto.

rosca soberba;
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 » Cada perfil de alumínio deve estar fixado com ao menos dois suportes.

2.4.  Instalando os módulos
 » Coloque o módulo sobre os perfis de alumínio;

 » Faça primeiro a fixação da lateral do módulo utilizando um grampo final;

INSTALAÇÃO DAS PLACAS
• Coloque o módulo sobre os perfis de alu-
mínio; 

• Faça primeiro a fixação da lateral do mó-
dulo utilizando o grampo final;

• Coloque o segundo módulo e faça a fixação
utilizando o grampo intermediário;

• Após a instalação de todos os módulos
 no trilho, coloque o grampo final.
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CONECTANDO A ESTRUTURA
• Verifique no manual do módulo quais as 
distâncias de fixação; 

• Verifique no telhado o local de instalação dos 
suportes para atender a essas distâncias;

• Remova a telha, coloque o suporte sobre a 
viga e faça a fixação com pregos ou parafuso

• Através das opções de regulagem, faça os 
ajustes necessários de alturas e distâncias;

• Coloque o perfil de alumínio fixando o perfil 
no suporte com o parafuso “T” M10;

• Cada perfil de alumínio deve estar fixado
com ao menos dois suportes.
 

OBSERVAÇÕES

Os grampos de fixação final e intermediário, 
atendem a módulos com altura de 35 a 50mm
e são dotados de engate rápido, que permite
o encaixe utilizando-se apenas uma mão, segui-
do de aperto.

rosca soberba;
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 » Coloque o segundo módulo e faça a fixação utillizando o grampo do meio;

INSTALAÇÃO DAS PLACAS
• Coloque o módulo sobre os perfis de alu-
mínio; 

• Faça primeiro a fixação da lateral do mó-
dulo utilizando o grampo final;

• Coloque o segundo módulo e faça a fixação
utilizando o grampo intermediário;

• Após a instalação de todos os módulos
 no trilho, coloque o grampo final.
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CONECTANDO A ESTRUTURA
• Verifique no manual do módulo quais as 
distâncias de fixação; 

• Verifique no telhado o local de instalação dos 
suportes para atender a essas distâncias;

• Remova a telha, coloque o suporte sobre a 
viga e faça a fixação com pregos ou parafuso

• Através das opções de regulagem, faça os 
ajustes necessários de alturas e distâncias;

• Coloque o perfil de alumínio fixando o perfil 
no suporte com o parafuso “T” M10;

• Cada perfil de alumínio deve estar fixado
com ao menos dois suportes.
 

OBSERVAÇÕES

Os grampos de fixação final e intermediário, 
atendem a módulos com altura de 35 a 50mm
e são dotados de engate rápido, que permite
o encaixe utilizando-se apenas uma mão, segui-
do de aperto.

rosca soberba;
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 » Após a instalação de todos os módulos no trilho, coloque o grampo final.

Obs.: os grampos de fixação final e intermediário, atendem a módulos com altura de 35 a 50 mm 
e são dotados de engate rápido, que permite o encaixe utilizando-se apenas uma mão, seguido 
de aperto.

01.20
Indústria brasileira

Termo de garantia
Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente: 

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:                    Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes dos produtos Intelbras são garantidos contra eventuais vícios de 
fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 2 (dois) anos – sendo este de 90 (noventa) 
dias de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra 
do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto, que é parte 
integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita 
de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, mediante avaliação do Serviço Autori-
zado, nas condições deste Termo de Garantia.  Este Termo de Garantia não se aplica ao serviço de instalação.

2. Esta garantia contratual compreende a assistência técnica de Serviço Autorizado e/ou a troca de produtos Intelbras 
que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de 
uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com todas as despesas decorrentes desta garantia.

3. Para a solicitação de garantia, será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
 a) Nota Fiscal de compra do produto;

4. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Usuário. Como o seu produto neces-
sita a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo, qualificado e 
especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto, salvo no caso 
de expressamente constar a contratação do serviço no ato da compra. O não atendimento aos requisitos 
e determinações do Manual do Usuário exclui a responsabilidade da Intelbras pela garantia dos produtos. 

5. Constatado o vício, e em observância ao item seguinte, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comu-
nicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pela fabricante – somente 
estes estão autorizados a examinar e consertar o produto  durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso 
não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto. A 
relação das empresas cadastradas no Serviço Autorizado poderão ser consultadas no site Intelbras: www.
intelbras.com.br.

6. Sendo necessária a visita ao local onde o equipamento está instalado, será cobrada taxa de visita técnica do 
Senhor Consumidor. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, 
como as de desinstalação, instalação, transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a respon-
sabilidade do Senhor Consumidor. 

7. O transporte da devolução do produto, peças, componentes deve ser feito na embalagem original ou em 
embalagem equivalente que garanta as devidas proteções, por conta do Senhor Consumidor. 

8. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir:
a) Se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo uso do Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos 
ao fabricante; 
b) Se os danos ao produto forem oriundos de força maior, tais como acidentes, sinistros, agentes da natureza 
(raios, inundações, desabamentos, vendavais, temporal e incêndio, granizo, descarga elétrica, etc.), umidade, 
tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), incêndio, 
natureza química, eletromagnética, elétrica, animal (insetos, etc);
c) Instalação, comissionamento, inicialização, operação, ou uso em desacordo com o Manual do Usuário ou 
decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; 
d) Danos durante o transporte;
e) Tentativas de reparação não autorizadas;
f) Se o produto tiver sido violado, ou pelo uso impróprio ou incompatível;
g) Se houver erros de elaboração e execução do projeto Sistema Fotovotáico, tais como dimensionamento, 
montagem física, instalações elétricas, parametrização incorreta, manutenção ou armazenagem inadequada 
ou qualquer outro erro/defeito de terceiros na execução e manutenção do projeto; 
h) Não observância aos critérios de Cuidados e Segurança, Pontos de Atenção e demais avisos de advertên-
cia, previstos no Manual do Usuário;
i) Avarias decorrentes de modificações ou reparos no produto, realizados pelo adquirente ou terceiros, sem 
autorização por escrito do fabricante.

9. A Intelbras não se responsabiliza pelo Projeto de Sistema Fotovotaico, o qual deverá ser elaborado por 
profissional técnico, qualificado com a Anotação de Responsável Técnico – ART. Eventuais despesas, custos, 
prejuízos, defeitos, danos decorrentes do Projeto, a Intelbras não tem qualquer responsabilidade. 

10. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se que o Consumidor faça uma cópia de 
segurança regularmente dos dados que constam no aplicativo do produto. 

11. Esta garantia não cobre a perda de produção, perda de lucro, perda de receita, perda de dados, lucros ces-
santes, multa de poder concedente, danos indiretos e danos diretos, mesmo que o produto esteja em período 
de assistência técnica ou em substituição.

12. Em hipótese alguma o atendimento em garantia prorrogará os prazos de garantia do equipamento, contudo, 
novo prazo de garantia equivalente ao prazo original será devido somente para os componentes substituídos 
ou reparados pela Intelbras.

13. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de 
fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados 
em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). 
O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que 
se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam 
interferir no seu correto funcionamento.   

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva no 
direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Atenção!

Utilize apenas os documentos e instruções recomendados ou cedidos pela Intelbras. Seguir 
as instruções que não são da Intelbras podem resultar em risco de incêndio, choque elétrico 
e graves ferimentos e exclusão da garantia dos produtos Intelbras. 

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br


