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ELŐSZÓ

Innovatív továbbfejlesztések 
az Ön projektjeihez

„Szerelőrendszereinket 1996 óta fejlesztjük és tökéletesítjük folya-
matosan, hogy megkönnyítsük a szerelők mindennapi munkáját. 
Ennek során döntő szerepet játszik a hatékonyság és a gazdaság-
osság, 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. A SL Rack rendszerek könnyen telepíthe-
tők, univerzálisan alkalmazhatóak, használatunk és szerelésük 
egyértelmű, és mindezek ellenére egyedileg hozzáigazíthatók az 
adott szerelési helyzethez.“

Ludwig Schletter
A PV szerelőrendszerek  
úttörője

SL Rack 
számokban: 

év tapasztalat
GW telepített PV-kapacitás világszerte
termékszakértőnk ad Önnek szívesen tanácsot!
Szinte teljes egészében Németországban és Európában  
gyártva
rozsdamentes acélból és alumíniumból  - rendkívül hosszú 
élettartamú

Bővebb  
tudnivalók:
www.sl-rack.de
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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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Üdvözöljük 
Solar.Pro.Tool.

Az Ön tetőprojektje megtervezéséhez és kiszámításához  a Solar.Pro.Tool. konfigurátor érhető el  
weboldalunkon.

 » Minden ferde és lapos tetőhöz
 » Mindössze 10 lépésben
 » 2D vagy 3D formátumban (PDF, DXF, DWG)
 » Építésfelügyeleti jóváhagyások
 » Ballasztozás pontos kiszámítása minden lapos tetőforma esetében 
 » Megfelelő tervek és hatékony anyaglista

KONFIGURÁLÓ

↖
A Solar.Pro.Tool.-ról

↖

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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FLA-RENDSZER 2.0 GENERÁCIÓ DÉL

Példa  szerkezet
Lapos  tető 2.0 generáció dél

Csúcselőnyök kihasználása az FLA-RENDSZER 2.0 generáció  DÉL  
segítségével. Egyedülálló rendszer anyagoptimalizált negyedpontos  
rögzítéssel

A 2.0 generáció további előnyöket nyújt,  hogy projektjeit a lehető legcélravezetőbb  
módon valósítsa meg.

Az anyagra optimalizált negyedpontos rögzítés egyértelmű hozzáadott értéket jelent. 
A modulgyártók telepítési utasításainak betartásával a telepítés leegyszerűsödik. A 2.0 
generáció kivitelének precíz komponensei minden bizonnyal lenyűgözik majd Önt. A jól 
átgondolt egyszerűsítés erőfeszítést és szerelési időt takarít meg.

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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FLA-RENDSZER 2.0 GENERÁCIÓ DÉL

Felépítés: Déli irányultság

FLA-tartó fent szélterelő lemezzel fent

Ballasztozás elrendezése

Modul FLA-tartóval lent

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
https://www.sl-rack.com/
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Példa  szerkezet
Lapos  tető 2.0 generáció kelet/nyugat

FLA-RENDSZER 2.0 generáció kelet/nyugat Kiemelkedő hatás az ésszerű 
optimalizálás révén. Többszörös hozzáadott érték a nagyobb rugalmasság 
révén

 » Beépített karbantartási folyosó a jó hozzáférés érdekében
 » Opcionálisan szélterelők használata az optimális légáramlás érdekében a várhatóan nagyon magas szélerősség 

esetén
 » Az egyik legalacsonyabb ballasztozással rendelkezik a piacon
 » Rögzítés a modul mindkét oldalán valamint a negyedpontnál is lehetséges
 » KabelClip általi kábelkezelés
 » Villámáram-álló
 » Kevés szabványosított komponens - maximális rugalmasság a modulméret és a rögzítés szempontjából
 » Terhelés egyszerű rögzítése 50 mm-es / 60 mm-es és 70 mm-es fokozatokon keresztül
 » RAIL 35 / RAIL 40 / RAIL 60 vagy RAIL 120 segítségével is 
 » Maximális alkalmazkodás a tetőburkolat követelményeihez a rugalmas elrendezésnek és a talapzati lábak  

számának köszönhetően
 » Az összes alkatrész Torx TX40 csavarkulccsal csavarozható 
 » Könnyen megtervezhető a Solar.Pro.Tool eszközzel és projektjelentés létrehozása rendszerstatikával
 » A rendszer megtűri az enyhe összeszerelési hibákat (billenőcsukló)
 » A tető egyenetlenségei áthidalhatók
 » Standard alkatrészek

FLA-RENDSZER 2.0 GENERÁCIÓ KELET/NYUGAT

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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FLA-tartó fent modullal FLA-tartóval lent szélterelő lemezzel lent

Felépítés: Keleti/nyugati irányultság

Ballasztozás elrendezése

FLA-RENDSZER 2.0 GENERÁCIÓ KELET/NYUGAT

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
https://www.sl-rack.com/
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KOMPONENSEK ÁTTEKINTÉSE

FLA-tartó fent 
 » Kényelmesen felülről csavarozható

 » Csak egy szerszámra van szükség: Torx TX40

 » A modulok úgy a széles, mint a hosszú oldalon is rögzíthetők.

 » Feszülésmentes modulszerelés a FLA tartó 10°/15° forgatható fejének  
köszönhetően

 » Egy tartó a déli és a K/NY-rendszerekhez.

 » Terhelés egyszerű rögzítése 50 mm-es / 60 mm-es és 70 mm-es fokozatokon 
keresztül

 » A tartók két csavarcsatornával vannak ellátva

 » Gyorsan összeszerelhető, bevált csatlakozórendszerrel

 » A rendszer megtűri az enyhe összeszerelési hibákat

 » Minden sínre felszerelhető

FLA-tartó fent 10°

Cikksz. ST/21113/-10 EAN 4262355111039 FLA-tartó fent 10° 10 darab VPE-ként

Cikksz. ST/21113/-15 EAN 4262355111053 FLA-tartó fent 15° 10 darab VPE-ként

VÁLTOZATOK

FLA-tartó fent 15°

Kényelmesen felülről csavarozható egyet-
len szerszámmal (Torx TX40)

A modulok feszülésmentes rögzítése 
a forgatható tartóknak köszönhetően

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
https://www.sl-rack.com/
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KOMPONENSEK ÁTTEKINTÉSE

FLA földelt papucs  
épületvédő szőnyeggel
 » Kényelmesen felülről csavarozható

 » Csak egy szerszámra van szükség: Torx TX40

 » Rugalmas csatlakozás a sínhez

 » Minden sínhez alkalmas

 » Széles felfekvési felület az alacsony nyomóterheléshez

 » Az AKSK épületvédő szőnyeg alján lévő alumínium laminálás mega-
kadályozza a lágyítószerek esetleges kiszivárgását a műanyag tetőre, 
fóliás tetőkhöz alkalmas.

 » Épületvédő szőnyeg EPDM-ből; Átviszi az erőt a tetőzet külső rétegére

FLA-tartó lent
 » Kényelmesen felülről csavarozható

 » Csak egy szerszámra van szükség: Torx TX40

 » A modulok úgy a széles, mint a hosszú oldalon is rögzíthetők.

 » Feszülésmentes modulszerelés a lenti FLA tartó forgatható fejének 
köszönhetően

 » Egy tartó a déli és a K/NY-rendszerekhez.

 » Gyorsan összeszerelhető, bevált csatlakozórendszerrel

 » A felső FLA tartóval együtt használható

Cikksz. ST/21110/-00 EAN 4262355111077 FLA-tartó lent 25 darab VPE-ként

Cikksz. ST/21112/-10 EAN 4262355111794 FLA Padlózati papucs épületvédő szőnyeggel SK 25 darab VPE-ként

Cikksz. ST/21112/-20 EAN 4262355111800 FLA Padlózati papucs épületvédő szőnyeggel AKSK alumínium laminálással 25 darab VPE-ként

VÁLTOZATOK

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
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KOMPONENSEK ÁTTEKINTÉSE

RAIL 30
 » Kompatibilis a piacon kapható elterjedt szerelőrendszerekkel

 » Nagyon könnyen kezelhető: jól fekszik a kézben, jól rakásolható 

 » Az összehasonlító termékekkel megegyző súly/statika

Cikksz. ST/81130/-5400 EAN 4262355111657 RAIL 30- 5400 mm 200 darab VPE-ként

RAIL 2.0 belső összekötőelem 
RAIL 30 számára

 » A leggyorsabb és legbiztonságosabb sínes csatlakozó a piacon

 » Rendkívül robusztus, precíz és könnyen szerelhető

 » Időt spórol meg az előre összeszerelt csavarokkal

 » Csak egy szerszámra van szükség: Torx TX40

 » A modultartó profilok csatlakoztatásához, zavaró külső szerkezetek  
nélkül a síneken

Cikksz. ST/81130/-02 EAN 4262355111688 RAIL 2.0 belső összekötőelem a RAIL 30 számára 50 darab VPE-ként

Tetőgerinc összekötőelem
 » Tetőgerinc összekötőelem a lapos tető felépítmények rögzítéséhez a 

tetőgerinc fölött

 » A csuklós csatlakozásnak köszönhetően bármilyen tetőhajlásszöghöz 
hozzáigazítható

 » Az összekötőelem felhasználható a Rail 30-as, 35-ös és 40-es profilokhoz

Cikksz. ST/23400/-00 EAN 4262355111824 Tetőgerinc összekötőelem 20 darab VPE-ként

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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KOMPONENSEK ÁTTEKINTÉSE

Felső szélterelő lemez 2.0
 » A szelet a napelemmodulok fölé tereli és optimalizálja  

a rendszer aerodinamikáját

 » A szélterelő lemez használata csökkenti a szükséges  
ballaszt mennyiségét

 » Megakadályozza a napelemmodulok megemelkedését

 » Hossz 2280 mm

 » Magasság 389 mm (felső szélterelő lemez 15°)

 » Magasság 289 mm (felső szélterelő lemez 10°)

Alsó szélterelő lemez 2.0
 » A szelet a napelemmodulok fölé tereli és optimalizálja a rendszer  

aerodinamikáját

 » Belső szélterelő lemezek minden egyes modulsoron a déli rendszer esetében

 » Minden sínhez talál

Cikksz. ST/21212/-2280 EAN 4262355111732 Felső szélterelő lemez 10° 2.0 20 darab VPE-ként

Cikksz. ST/21217/-2280 EAN 4262355111749 Felső szélterelő lemez 15° 2.0 20 darab VPE-ként

VÁLTOZATOK

Cikksz. ST/21211/-2280 EAN 4262355111756 Alsó szélterelő lemez 2.0 20 darab VPE-ként

Felső szélterelő  
lemez 15°

Szélterelő lemez  
fent  10°

Felső villámvédelmi kapocs
 » Külső villámvédelmi rendszerekhez való csatlakoztatáshoz az 

egyes modultáblák egymáshoz való potenciálkiegyenlítéséhez

 » Felülről kényelmesen csavarozható 

 » Csak egy szerszámra van szükség: Torx TX40

 » Ø 8 mm-es és 10 mm-es kerek huzal egyetlen bilinccsel

 » DIN EN 62561 szerinti tanúsítás

 » A méréstechnikai ellenőrzéseket az érvényben lévő  
elektrotechnikai szabványok szerint kell elvégezni

Felső villámvédelmi kapocs, nagyon 
alacsony gyártási magasság a 30 
mm-es keretmagasságú modulokhoz

Cikksz. ST/91518/-00 EAN 4262355110742 Felső villámvédelmi kapocs 100 darab VPE-ként

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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KOMPONENSEK ÁTTEKINTÉSE

FLA Flex-összekötőelem
 » Változó összekötés az FLA tartó és az FLA Flex sín között

 » Csak egy szerszámra van szükség: Torx TX40

 » Minden modulméret rögzíthető hóban gazdag régiókban

Cikksz. ST/21108/-370 EAN 4262355111503 FLA Flex-összekötőelem 20 darab VPE-ként

FLA Flex
 » Lehetővé teszi a negyedpontos rögzítést a gyártó előírásai szerint

 » A nagyobb modulok is gond nélkül rögzíthetők

 » Minden modulméret rögzíthető hóban gazdag régiókban

Cikksz. ST/21107/-1500 EAN 4262355111497 FLA Flex 20 darab VPE-ként

Ballasztkosár 2.0
 » Ballasztkövekkel való feltöltéshez a ballaszttervtől függően

 » A ballasztkosár a talapzati láb alsó rögzítésénél kerül elhelyezésre

 » A lemezek hossza kiigazítható, hogy megfeleljen a napelemmodulok 
különböző hosszúságának

Cikksz. ST/22111/-00 EAN 4262355111725 Ballasztkosár 2.0 20 darab VPE-ként

FLA Univerzális  
szorítórendszer
 » Kényelmesen felülről csavarozható

 » Csak egy szerszámra van szükség: Torx TX40

 » Egy szorítórendszer a ballaszt és a szélterelő lemezek rögzítésére

Cikksz. ST/21114/-00 EAN 4262355111480 FLA Univerzális szorítórendszer 200 darab VPE-ként

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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KOMPONENSEK ÁTTEKINTÉSE

Vario középső és végszorítóelemek 
 » Univerzális középső és végszorítóelemek 30 mm - 50 mm keretmagasságokhoz

 » Függőleges vagy vízszintes rögzítés a szorítókarom egyszerű felemelésével és 90°-
os elfordításával

 » Teljesen előre összeszerelt; kompatibilis az összes RAIL sínnel

 » Egyszerű tárolás

 » Kényelmesen felülről csavarozható; csak egy szerszámra van szükség: Torx TX40

 » 70 mm szorítóelem-hossz biztosítja a biztonságos felszerelést

 » Középső szorítóelem opcionálisan földelőcsappal is a potenciálkiegyenlítéshez

 » Minden szorítóelem fekete eloxált kivitelben is kapható

Cikksz. ST/91112/-00 EAN 4262355110544 Vario végszorítóelem 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96112/-00 EAN 4262355110551 Vario végszorítóelem, fekete eloxált 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/91121/-01 EAN 4262355110568 Vario középső szorítóelem földeléssel 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96141/-01 EAN 4262355110575 Vario középső szorítóelem földeléssel, fekete eloxált 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/91151/-01 EAN 4262355110582 Vario középső szorítóelem 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96151/-01 EAN 4262355110599 Vario középső szorítóelem, fekete eloxált 100 darab VPE-ként

VÁLTOZATOK

Vario végszorítóelemek 30 mm - 50 mm 
keretmagassághoz

Vario középső szorítóelemek földe-
lőcsappal 30 mm - 50 mm keretmagas-
sághoz

Vario középső szorítóelemek földelőc-
sap nélkül 30 mm - 50 mm keretmagas-
sághoz

Vízszintes vagy függőleges rögzítés a szorítókarom egyszerű felemelésével és elfordításával

Cikksz. ST/91402/-00 EAN 4262355110827 RAIL kábelkapocs, matt fekete 100 darab VPE-ként

RAIL kábelkapocs
 » Illeszkedik az összes SL Rack RAIL  sín és a piacon kapható 8 mm-es 

horonyszélességű általános sínek felső csavarcsatornájába
 » Alkalmas 30 mm-es keretmagasságú modulok alá történő felszereléshez
 » Gyorsan rögzíthető a csatornában és ugyanolyan gyorsan újra sértetlenül 

eltávolítható az újrahasznosításhoz
 » Egyszerű újrapozícionálás a csavarcsatornában
 » Elegendő hely egy-egy (PV) modulcsatlakozó (pl. MC4, Sunclix) és  

legfeljebb 15  darab Ø 5,4 mm-es kábel számára
 » Elfelejtette a kábelt? Gyorsan kinyitható és bezárható
 » Matt fekete UV- és időjárásálló műanyagból készült

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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KOMPONENSEK ÁTTEKINTÉSE

Cikksz. ST/91113/-31 EAN 4262355111510 Végbilincs  30-32 mm 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96113/-31 EAN 4262355111527 Végbilincs  30-32 mm, feketére eloxált 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/91113/-34 EAN 4262355111534 Végbilincs  33-35 mm 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96113/-34 EAN 4262355111541 Végbilincs  33-35 mm, feketére eloxált 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/91113/-37 EAN 4262355111558 Végbilincs  36-38 mm 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96113/-37 EAN 4262355111565 Végbilincs  36-38 mm, feketére eloxált 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/91113/-41 EAN 4262355111572 Végbilincs  40-42 mm 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96113/-41 EAN 4262355111589 Végbilincs  40-42 mm, feketére eloxált 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/91113/-45 EAN 4262355111596 Végbilincs  45-46 mm 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96113/-45 EAN 4262355111602 Végbilincs  45-46 mm, feketére eloxált 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/91113/-50 EAN 4262355111619 Végbilincs  50 mm 100 darab VPE-ként

Cikksz. ST/96113/-50 EAN 4262355111626 Végbilincs  50 mm, feketére eloxált 100 darab VPE-ként

VÁLTOZATOK

Végbilincsek 30 - 50 
 » Végbilincs 30-50 mm keretmagassághoz 

 » Kényelmesen csavarozható felülről; csak egy szerszám szükséges: Torx TX40

 » 70 mm-es szorítóhossz biztosítja a biztonságos szerelést

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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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: 2022/12 V03

LAPOSTETŐ RENDSZEREK

SL Rack 
YouTube

SL Rack 
Weboldal

SL Rack 
Webshop

Lépjen velünk kapcsolatba  
személyes árajánlata céljából:

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
tel:+49807237670
http://www.sl-rack.de
https://www.sl-rack.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWt_1-K_gM29do0NpKVFKiw

