GÉPKOCSIBEÁLLÓ RENDSZEREK

Bővebb
tudnivalók:
www.sl-rack.de
ÖTLETEK NÉMETORSZÁGBÓL

Keressen fel minket

ELŐSZÓ

Innovatív továbbfejlesztések
az Ön projektjeihez
„Szerelőrendszereinket 1996 óta fejlesztjük és tökéletesítjük folyamatosan, hogy megkönnyítsük a szerelők mindennapi munkáját.
Ennek során döntő szerepet játszik a hatékonyság és a gazdaságosság, valamint a megrendeléseink gyors teljesítése és a szükséges
alkatrészek megbízható leszállítása.
Komponenseink gyártása során következetesen odafigyeltünk a
felülről történő csavarozhatóságra a zavartalan munkafolyamatok
biztosítása érdekében. Az SL Rack rendszerek könnyen telepíthetők, univerzálisan alkalmazhatóak, használatunk és szerelésük
egyértelmű, és mindezek ellenére egyedileg hozzáigazíthatók az
adott szerelési helyzethez.“
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SL Rack
számokban:

Ha

Ludwig Schletter
A PV szerelőrendszerek
úttörője

25........... év tapasztalat
22........... GW telepített PV-kapacitás világszerte
15........... termékszakértőnk ad Önnek szívesen tanácsot!
EU.......... Szinte teljes egészében Németországban és Európában
gyártva
100% .... rozsdamentes acélból és alumíniumból - rendkívül hosszú
élettartamú
Bővebb
tudnivalók:
www.sl-rack.de

Ismeri Ön már az SL Rack
YouTube csatorát?
Videók megtekintése >

*Garanciális feltételeink érvényesek. Ezek bármikor megtekinthetők a www.sl-rack.de weboldalon
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GÉPKOCSIBEÁLLÓ VÁLTOZATOK

Fontos minden gépkocsibeállóra vonatkozó projekt előtt: A sikeres munkavégzés előfeltétele a szakembereink által végzett személyre szabott
tervezés. Ha különleges mnegoldásokat szeretne megvalósítani vagy
új projektváltozatot kíván létrehozni, lépjen velünk kapcsolatba. Gyors,
szakszerű és modern megoldásokat kínálunk az Ön egyedi megkeresésére. Szakértelmünknek köszönhetően mindig az Ön rendelkezésére
állunk tanácsokkal és megoldásokkal.

sales@sl-rack.de

» Gépkocsibeálló rendszerek egyéni felhasználók, vállalati parkolók, nyilvános parkolók stb. számára.
» Ideális moduláris komplett rendszer (projektfüggő, ügyfélspecifikus)
» Szakszerű tanácsadás, kalkuláció és ügyféltámogatás
» Minden szabványos modulmérethez alkalmazható
» Gépkocsibeálló dőlésszög 10°- 15°
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R

» C1 az egyik oldalon történő
parkoláshoz (kelet/nyugati irányú
tető-dőlésszög lehetséges)
» C1S egyoldalú napvédelem

S

S

Gépkocsibeálló változat
R
napvédelemmel

R

Gépkocsibeálló változat
esővédelemmel

S

Gépkocsibeálló változat
R
napvédelemmel

R

Gépkocsibeálló változat
esővédelemmel

S

Gépkocsibeálló változat
R
napvédelemmel

R

Gépkocsibeálló változat
esővédelemmel

» C1R egyoldalú esővédelem

C2

S

R

» C2 a mindkét oldalon történő
parkoláshoz
» C2S kétoldali napvédelem
» C2R kétoldali esővédelem

C2Y

S

S

R

» C2Y Y-kivitel a kétoldali
parkoláshoz
» C2YS Y-kivitel , kétoldali
napvédelem
» C2YR Y-kivitel , kétoldali
esővédelem

S
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SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM
A gépkocsibeálló alépítményeke komplett készletként, összeszerelésre kész állapotban kerülnek leszállításra.
Szolgáltatás-csomagunk az alábbiakat tartalmazza:
» Alumínium-/acélszerkezet/bádogtető
» Modul alépítmény statikus számítása
» Szerelőrendszer trapéz alakú tetőhöz
» Trapéztető színek:

Vörösbarna

ROTBRAUN

ANTHRAZIT

Antracit

LICHTGRAU

Világosszürke

WEISS

Fehér

RAL FARBEN

RAL színek

HELYSZÍNI KÖVETELMÉNYEK
(ügyfél által biztosítandó)
» Alapozás statikai számítása

Szalagalapozás

» Az általunk szállított komponensek lerakodásához
szükséges rakodóberendezések, kompetens és
képzett telepítő-/szerelőcsapat, beton alapozás,
beleértve annak lehorgonyzását és telepítését,
modulok, inverterek, elektromos telepítés,
hálózati csatlakozás, engedélyek.
(kérésre szívesen megadjuk az Ön környékén
működő összeszerelő alvállalkozók elérhetőségét)
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GÉPKOCSIBEÁLLÓ RENDSZEREK

HOGYAN ÉS MIÉRT?
Az alábbi folyamatábrán megtekintheti egy gépkocsibeálló rendszer megrendelésének egyes lépéseit
időrendi sorrendben.

MEGKERESÉS

IRÁNYÁRKISZÁMÍTÁS

A megkeresés során megkapjuk Öntől a tervezett projektjére vonatkozó legfontosabb
információkat. Ezek magukba foglalják a helyszínt, a használni kívánt modulokat és azok
kívánt elrendezését. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a helyi építési előírások, valamint
az alapvető földrajzi adottságok alapján megbecsüljük az Ön rendszerének hó- és szélterhelését.
Az adott terhelések figyelembevételével tanácsot adunk Önnek a projektje esetében
lehetséges gépkocsibeálló megoldásokról, és javaslatokat teszünk az optimalizálásra és/
vagy az esetleges kiegészítő komponensekre. Ez alapján elkészíthető az első árbecslés (az
alapozásra vonatkozó részletek nélkül).

TALAJTANI
SZAKVÉLEMÉNY

Különösen a nagyobb rendszerek (> 100 kWp) esetében szükség van a talaj maradék
teherbírására és szakítószilárdságára vonatkozó információkra a leggazdaságosabb alapozási módszer meghatározásához. Ezt követően kiszámítjuk a végleges árat és megadjuk a
becsült szállítási határidőt.

MEGRENDELÉS

Ezennel lezárulnak úgy a kereskedelmi, mind a műszaki tárgyalások. Ekkor az Ön írásbeli
megrendelését követően meghatározzuk a pontos szállítási időt. A legyártási időpontokat
ugyanis csak akkor tudjuk kötelező jelleggel megtervezni és lefoglalni, ha már hivatalosan
is megkaptuk a megbízást.

TERVRAJZOK

Miután teljes mértékben megterveztük a rendszert, és tisztáztuk a kereskedelmi és
műszaki feltételeket, részletesen megrajzoljuk Önnek a gépkocsibeálló-rendszert. Előzetesen (amennyiben a különböző tényezők még nincsenek tisztázva) olyan mintarajzokkal dolgozunk, amelyek az Ön számára érthető módon szemléltetik a gépkocsibeálló-rendszert.

LESZÁLLÍTÁS

Vegye figyelembe, hogy a fenti lépések során nem végzünk kötelező hozamszámítást!
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ELLENŐRZŐLISTA

Köszönjünk rendszereink iránt tanúsított érdeklődését. Annak érdekében, hogy minél pontosabb árajánlatot tudjunk adni Önnek, kérjük, hogy minél részletesebben és lelkiismeretesen dolgozza/töltse ki az
alábbi pontokat.

KAPCSOLATTARTÓ

KÍVÁNT GÉPKOCSIBEÁLLÓ VÁLTOZATOK

__________________________________________________
Vállalat
__________________________________________________
Vezetéknév, keresztnév
__________________________________________________
Utca
_____________ ___________________________________
ISZ.
Helység
__________________________________________________
Ország








C1S egyoldalú napvédelem
C1R egyoldalú esővédelem
C2S kétoldali napvédelem
C2R kétoldali esővédelem
C2YS Y-kivitel , kétoldali napvédelem
C2YR Y-kivitel , kétoldali esővédelem

________________________________________________
Projektnév
______________ ________________________________
Beállások (db.)
Teljes teljesítmény (kWp)

__________________________________________________
Telefon

______________
Szabad magasság
H (m)

__________________________________________________
E-mail

______________
Tengely A (m)

H

A (max. 7,5 m)

KÍVÁNT MODULELRENDEZÉS

PARKOLÁSI MÓD

O függőleges
O keresztirányú

 ferde

________________________
Dőlésszög (10 - 15° ajánlott)

_______________________ ________________________
Modulok egymás felett (db.) Modulok egymás mellett (db.)

KÖTELEZŐ ADATOK E-MAILBEN

»

A tervezett helyszín Google Earth gombostűvel jelölt
pozíciója

»
»

Szerkezeti elrendezés a terep szintvonalaival
Modul adatlap

 függőleges C1

 függőleges C2

 párhuzamos

Ezen adatok megadása nélkül
nem tudunk árajánlatot adni!
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ELLENŐRZŐLISTA

ELLENŐRZŐLISTA
VEZETÉKEK

HADIANYAGOK ÉS HADIANYAGOK -MARADVÁNYOK

Találhatók a területen vezetékek? Ikszelje be a megfelelőt és
szükség szerint adja meg a terveket a méretekkel együtt:

Abból indulunk ki, hogy az altalajban nincsenek hadianyag-maradványok. Különösen ipari területek és régi
repülőterek esetében javasoljuk, hogy adjon le kérelmet
a légifotó-adatbázisban (www.luftbilddatenbank. de) és
megrendelés esetén sürgős írásos megerősítés kérünk.

 Elektromos ára  Víz  Gáz  Telefon  Csatorna
 _________________________
 Nincsenek vezetékek

A VIZSGÁLAT SORÁN A KÖVETKEZŐ PONTOKAT KELL
MÉG FIGYELEMBE VENNI:

BURKOLATRA VONATKOZÓ ADATOK

»

Az építési terület vizsgálatának kezdetén megbízott
vizsgálatvezetőnknek az Ön munkatársa egy helyszínrajz segítségével bemutatja a vizsgálandó helyszínt.
Így elkerülhetők az idegen ingatlanokon végzett hibás
vizsgálatok vagy vezetékek károsodása.

»

Ha a vizsgált területről már rendelkezésre áll geológiai
szakvélemény, vagy ha az építési területre vonatkozó
különleges jellemzők ismertek, ezekről előzetesen
tájékoztatni kell bennünket.

»

A vizsgálat eredményei az építési terület kiértékelésére szolgálnak.

»

A vizsgálatot követően az építési területen végrehajtott módosítások (pl. földmunkák, feltöltések,
rétegcsere stb.) új vizsgálatot tehetnek szükségessé,
ami további költségekkel járhat, amit a megbízónak
kell viselnie.

»

Az vizsgálatot csak akkor lehet elvégezni, ha az ellenőrzőlistát hiánytalanul kitöltötték, majd a helyszínrajzokkal együtt aláírták és elküldték nekünk.

 Kövezet  Beton  Aszfalt
 _________________________

TALAJJELLEMZŐK
Az altalaj részben vagy egészben a következőkből áll:
 Feltöltések  Szennyezett terület
Hoztak már vagy hoznak intézkedéseket a talaj feljavítása érdekében (pl. talajcsere, georács/geotextil)?
__________________________________________________
További területre vonatkozó adatok
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Ez az adatlap kizárólag az SL Rack GmbH és annak ügyfelei/érdekelt felei számára tartalmaz
információkat. A jelen dokumentum tartalma a projekt helyszínétől és az adott ügyfél igényeitől függ.
Megjegyzés: Személyes adatokat gyűjtünk. Erre vonatkozóan olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat a
weboldalunkon: www.sl-rack.de
Az SL Rack GmbH általános értékesítési és szállítási feltételei érvényesek a mindenkor hatályos
változatukban. Ezek bármikor megtekinthetők a www.sl-rack.de weboldalon.

Hely

Dátum

Aláírás

SL Rack GmbH | Münchener Straße 1 | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

7

GÉPKOCSIBEÁLLÓ RENDSZEREK

SL Rack
YouTube

SL Rack
Weboldal

SL Rack
Webshop

Lépjen velünk kapcsolatba
személyes árajánlata céljából:
SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Műszaki módosítások
és nyomdahibák joga fenntartva.
Állás: 2022/05 V1

