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WSTĘP

Innowacyjny dalszy rozwój 
dla twoich projektów

„Od 1996 roku nasze systemy montażowe są stale rozwija-
ne i ulepszane, aby ułatwić instalatorom ich codzienną pracę. 
Decydującą rolę odgrywa przy tym wydajność i ekonomiczność, 
jak również szybka realizacja zamówień i niezawodna dostawa
potrzebnych komponentów.

Przy projektowaniu naszych elementów konsekwentnie 
zwracaliśmy uwagę na możliwość przykręcania od góry, aby 
zapewnić niezakłóconą pracę. 
Systemy SL Rack są łatwe w montażu, uniwersalne, intuicyjne i 
mimo wszystko pozwalają na indywidualne dopasowanie do danej 
sytuacji montażowej.“

Ludwig Schletter
Pionier i wizjoner w dziedzinie 
fotowoltaicznych systemów 
montażowych

SL Rack 
w liczbach: 

lat doświadczenia
GW mocy w zainstalowanych systemach fotowoltaicznych 
na świecie
specjalistów ds. produktów chętnie doradzi!
prawie w całości wyprodukowane w Niemczech i Europie
ze stali nierdzewnej i aluminium  - niezwykle trwałe 

Dowiedz się 
więcej na:
www.sl-rack.de

Garantie* 

10
Jahre

Ha

ltbarkeits-

Znasz już kanał SL Rack  
na YouTube? 
Zobacz wideo >

*Obowiązują nasze warunki gwarancji. Można się z nimi zapoznać w każdej chwili w Internecie na 
stronie www.sl-rack.de
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KONFIGURATOR

Witamy w naszym 
Solar.Pro.Tool.

Do planowania i obliczania przewidywanego projektu dachu służy konfigurator Solar.Pro.Tool. dostępny 
na naszej stronie internetowej.

 » Do wszystkich dachów skośnych i płaskich
 » Tylko 10 kroków do celu
 » W 2D lub 3D (PDF, DXF, DWG)
 » Pozwolenia organu nadzoru budowlanego
 » Dokładne obliczenie balastu dla każdego kształtu dachu płaskiego
 » Odpowiednie plany i przejrzysta lista materiałów

↖
Do narzędzia Solar.Pro.Tool.

↖

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
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FLA-SYSTEM GENERATION 2.0 POŁUDNIE

Przykładowa struktura
Dach Płaski Generacja 2.0 

Wykorzystaj największą zaletę z FLA-SYSTEM Generation 2.0 POŁUDNIE. 
Unikalny system z mocowaniem ćwierćpunktowym zoptymalizowany pod 
kątem materiału

Generacja 2.0 imponuje dodatkowymi zaletami, które pozwolą zrealizować projekty w 
sposób maksymalnie zorientowany na cel.

Zoptymalizowane pod kątem materiału mocowanie ćwierćpunktowe niesie ze sobą 
wyraźną wartość dodaną. Upraszczają one proces instalacji dzięki zgodności z przepisami 
montażowymi producentów modułów. Będziesz pod wrażeniem precyzyjnych  
komponentów w naszej wersji Generacja 2.0. Dobrze przemyślane ułatwienie oszczędza 
wysiłek i czas montażu.

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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FLA-SYSTEM GENERATION 2.0 POŁUDNIE

Struktura: Kierunek południowy

Uchwyt FLA na górze z deflektorem wiatrowym na górze

Rozmieszczenie balastu

Moduł z uchwytem FLA na dole

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
https://www.sl-rack.com/
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Przykładowa struktura
Dach płaski Generacja 2.0 Wschód/Zachód

FLA-SYSTEM Generacja 2.0 Wschód/Zachód: Świetny efekt dzięki rozsądnej 
optymalizacji. Wartość dodana w pakiecie dzięki większej elastyczności

 » Zintegrowany korytarz konserwacyjny zapewniający dobrą dostępność
 » Opcjonalne zastosowanie deflektorów wiatrowych dla optymalizacji przepływu powietrza w przypadku  

spodziewanych bardzo silnych podmuchów wiatru
 » Jeden z najniższych poziomów balastu na rynku
 » Możliwość mocowania po obu stronach modułu jak również w punkcie ćwiartkowym
 » Zarządzanie kablami poprzez klipsy kablowe
 » Zdolność do przenoszenia prądu piorunowego
 » Niewiele standardowych elementów - maksymalna elastyczność w zakresie wielkości modułów i mocowania
 » Proste mocowanie balastu poprzez stopnie dla 50 mm / 60 mm i 70 mm
 » Możliwe również z RAIL 35 / RAIL 40 / RAIL 60 lub RAIL 120
 » Maksymalna możliwość dostosowania do wymagań pokrycia dachowego dzięki elastycznemu rozmieszczeniu  

i liczbie stopek
 » Wszystkie elementy można przykręcić za pomocą Torx TX40
 » Łatwe projektowanie dzięki Solar.Pro.Tool i raport projektowy ze statyką systemu
 » Wybacza małe błędy montażowe (przegub uchylny)
 » Nierówności dachu mogą zostać skompensowane
 » Elementy standardowe

FLA-SYSTEM GENERATION 2.0 WSCHÓD/ZACHÓD

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
https://www.sl-rack.com/
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Uchwyt FLA na górze z modułami Uchwyt FLA na dole z deflektorem wiatrowym na dole

Struktura: Kierunek wschód/zachód

Rozmieszczenie balastu

FLA-SYSTEM GENERATION 2.0 WSCHÓD/ZACHÓD

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

Uchwyt FLA na górze 
 » Możliwość łatwego przykręcenia od góry

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Moduły mogą być mocowane zarówno na szerokim, jak i na długim boku

 » Beznapięciowy montaż modułów dzięki obrotowej głowicy uchwytu FLA 
10°/15°

 » Jeden uchwyt dla systemów południowych i wschód/zachód

 » Proste mocowanie balastu poprzez stopnie dla 50 mm / 60 mm i 70 mm

 » Uchwyty wyposażone są w dwa kanały śrubowe

 » Szybki montaż, sprawdzony system połączeń

 » Wybacza małe błędy montażowe

 » Możliwość montażu na wszystkich szynach

Uchwyt FLA na górze 10° 

Nr art. 21113-10 EAN 4262355111039 Uchwyt FLA na górze 10° 10 sztuk na opakowanie

Nr art. 21113-15 EAN 4262355111053 Uchwyt FLA na górze 15° 10 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Uchwyt FLA na górze 15°

Wygodne przykręcanie od góry za pomocą 
tylko jednego narzędzia (Torx TX40)

Beznapięciowy montaż modułów 
dzięki łożyskom wahadłowym

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

Stopa podłogowa FLA  
z ochronną matą budowlaną
 » Możliwość łatwego przykręcenia od góry

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Elastyczne połączenie do szyny RAIL

 » Nadaje się do wszystkich szyn RAIL

 » Szeroka powierzchnia styku dla niewielkich obciążeń nacisku

 » Aluminiowy laminat na spodniej stronie maty ochronnej AKSK zapobie-
ga ewentualnemu uwalnianiu się plastyfikatorów na dach wykonany z 
tworzywa sztucznego, nadaje się do dachów z folii

 » Ochronna mata budowlana z EPDM; przenosi siłę na powłokę 
zewnętrzną dachu 

Uchwyt FLA na dole
 » Możliwość łatwego przykręcenia od góry

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Moduły mogą być mocowane zarówno na szerokim, jak i na długim 
boku

 » Beznapięciowy montaż modułów dzięki obrotowej głowicy uchwytu FLA 
na dole

 » Jeden uchwyt dla systemów południowych i wschód/zachód

 » Szybki montaż, sprawdzony system połączeń

 » Możliwość zastosowania w połączeniu z uchwytem FLA na górze 

Nr art. 21110-00 EAN 4262355111077 Uchwyt FLA na dole 25 sztuk na opakowanie

Nr art. 21112-10 EAN 4262355111794 Stopa podłogowa FLA z ochronną matą budowlaną SK 25 sztuk na opakowanie

Nr art. 21112-20 EAN 4262355111800 Stopa podłogowa FLA z ochronną matą budowlaną AKSK z laminacją 
aluminiową 25 sztuk na opakowanie

WARIANTY

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

RAIL 30
 » Kompatybilna z popularnymi na rynku systemami montażowymi

 » Bardzo łatwa w obsłudze: dobrze leży w dłoni, łatwo się układa

 » Taka sama waga/statyka jak w przypadku porównywalnych produktów 

Nr art. 81130-5400 EAN 4262355111657 RAIL 30- 5400 mm 200 sztuk na opakowanie

Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0
do RAIL 3

 » Najszybszy i najbezpieczniejszy łącznik szynowy na rynku

 » Niezwykle wytrzymały, precyzyjny i łatwy w montażu

 » Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki wstępnie zamontowanym śrubom

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Do łączenia profili nośnych modułów bez ingerencji w konstrukcję 
zewnętrzną na szynie

Nr art. 81130-02 EAN 4262355111688 Łącznik wewnętrzny RAIL 2.0 do RAIL 30 50 sztuk na opakowanie

Złącze grzbietowe  
Profile nośne modułów
 » Łącznik kalenicowy do mocowania konstrukcji dachów płaskich nad 

kalenicą

 » Możliwość dostosowania do każdego nachylenia dachu dzięki połączeniu 
przegubowemu

 » Łącznik kalenicowy odpowiedni dla RAIL 30, 35 i 40

Nr art. 23400-00 EAN 4262355111824 Złącze grzbietowe Profile nośne modułów 20 sztuk na opakowanie

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

Deflektor wiatrowy na górze 2.0
 » Kieruje wiatr nad moduły słoneczne i optymalizuje 

aerodynamikę systemu

 » Zastosowanie deflektora wiatrowego zmniejsza niezbędny 
balast

 » Zapobiega unoszeniu się modułów słonecznych

 » Długość 2280 mm

 » Wysokość 389 mm (deflektor wiatrowy na górze 15°)

 » Wysokość 289 mm (deflektor wiatrowy na górze 10°)

Deflektor wiatrowy na dole
 » Kieruje wiatr nad moduły słoneczne i optymalizuje aerodynamikę systemu

 » Wewnętrzne deflektory wiatrowe na każdym rzędzie modułów dla systemu 
południowego

 » Nadaje się do wszystkich szyn RAIL

Nr art. 21212-2280 EAN 4262355111732 Deflektor wiatrowy na górze 10° 2.0 20 sztuk na opakowanie

Nr art. 21217-2280 EAN 4262355111749 Deflektor wiatrowy na górze 15° 2.0 20 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Nr art. 21201-2280 EAN 4262355111145 Deflektor wiatrowy na dole 20 sztuk na opakowanie

Deflektor wiatrowy  
na górze 15°

Deflektor wiatrowy
na górze 10°

Zaciski odgromowe górne
 » Do podłączenia do zewnętrznych instalacji odgromowych 

w celu wyrównania potencjałów poszczególnych zespołów 
modułów

 » Łatwe przykręcanie od góry

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Drut okrągły Ø 8 mm i 10 mm z tylko jednym zaciskiem

 » Certyfikacja zgodnie z DIN EN 62561

 » Kontrole metrologiczne należy przeprowadzać zgodnie z 
obowiązującymi normami elektrotechnicznymi

Zacisk odgromowy górny, bardzo 
mała wysokość do modułów o 
wysokości ramy 30 mm

Nr art. 91518-00 EAN 4262355110742 Zacisk odgromowy górny 100 sztuk na opakowanie

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

Łącznik FLA Flex
 » Zmienne połączenie pomiędzy uchwytem FLA a szyną FLA Flex

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Mocowanie wszystkich wielkości modułów w śnieżnych regionach

Nr art. 21108-370 EAN 4262355111503 Łącznik FLA Flex 20 sztuk na opakowanie

FLA Flex
 » Umożliwia mocowanie ćwierćpunktowe zgodnie ze specyfikacją produ-

centa

 » Większe moduły można zamocować bez problemu

 » Mocowanie wszystkich wielkości modułów w śnieżnych regionach

Nr art. 21107-1500 EAN 4262355111497 FLA Flex 20 sztuk na opakowanie

Kosz balastowy 2.0
 » Do wypełnienia kamieniami balastowymi zgodnie z projektem planu 

balastu

 » Kosz balastowy jest umieszczony na dolnym mocowaniu stopki

 » Blachy mają regulowaną długość, aby pokryć różne długości modułów 
słonecznych

Nr art. 22111-00 EAN 4262355111725 Kosz balastowy 2.0 20 sztuk na opakowanie

Uniwersalny zacisk FLA
 » Możliwość łatwego przykręcenia od góry

 » Potrzebne jest tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Jeden zacisk do mocowania balastu i deflektorów wiatrowych

Nr art. 21114-00 EAN 4262355111480 Uniwersalny zacisk FLA 200 sztuk na opakowanie

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

Zaciski środkowe i końcowe Vario 
 » Uniwersalne zaciski środkowe i końcowe do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

 » Mocowanie pionowe lub poziome poprzez proste podniesienie i obrócenie pazura 
o 90°

 » W całości wstępnie zmontowane; kompatybilne z wszystkimi szynami

 » Uproszczone magazynowanie

 » Możliwość łatwego przykręcenia od góry; potrzebne jest tylko jedno narzędzie: 
Torx TX40

 » Długość zacisku 70 mm zapewnia bezpieczny montaż

 » Zacisk środkowy opcjonalnie z kołkiem uziemiającym do wyrównania potencjału

 » Wszystkie zaciski dostępne również w czarnym anodowanym wykończeniu

Nr art. 91112-00 EAN 4262355110544 Zacisk końcowy Vario 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96112-00 EAN 4262355110551 Zacisk końcowy Vario, czarny anodowany 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91121-01 EAN 4262355110568 Zacisk środkowy Vario z uziemieniem 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96141-01 EAN 4262355110575 Zacisk środkowy Vario z uziemieniem, czarny anodowany 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91151-01 EAN 4262355110582 Zacisk środkowy Vario 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96151-01 EAN 4262355110599 Zacisk środkowy Vario, czarny anodowany 100 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Zaciski końcowe Vario do ramy o wysokości 
30 mm - 50 mm

Zaciski środkowe Vario z kołkiem 
uziemiającym do ramy o wysokości 30 
mm - 50 mm

Zaciski środkowe Vario bez uziemienia 
do ramy o wysokości 30 mm - 50 mm

Poziomo lub pionowo poprzez proste podniesienie i obrócenie pazura

Nr art. 91402-00 EAN 4262355110827 Klips kablowy RAIL, matowy czarny 100 sztuk na opakowanie

Klips kablowy RAIL
 » Pasuje do górnego kanału śrubowego wszystkich szyn SL Rack RAIL i 

zwykłych szyn na rynku o szerokości wpustu 8 mm
 » Nadaje się do montażu pod modułami o wysokości ramy 30 mm
 » Szybkie mocowanie w kanale i równie szybki demontaż w stanie nieuszkod-

zonym w celu ponownego użycia
 » Nieskomplikowana zmiana pozycji w kanale śrubowym
 » Miejsce na jedno złącze modułu (fotowoltaika) (np. MC4, Sunclix) i do 15 

przewodów o Ø 5,4 mm każdy
 » Zapomniałeś kabla? Możliwość łatwego otwierania i zamykania
 » Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i 

warunki atmosferyczne w kolorze czarnym matowym

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

Nr art. 91113-31 EAN 4262355111510 Zaciski końcowe 30-32 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-31 EAN 4262355111527 Zaciski końcowe 30-32 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-34 EAN 4262355111534 Zaciski końcowe 33-35 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-34 EAN 4262355111541 Zaciski końcowe 33-35 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-37 EAN 4262355111558 Zaciski końcowe 36-38 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-37 EAN 4262355111565 Zaciski końcowe 36-38 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-41 EAN 4262355111572 Zaciski końcowe 40-42 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-41 EAN 4262355111589 Zaciski końcowe 40-42 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-45 EAN 4262355111596 Zaciski końcowe 45-46 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-45 EAN 4262355111602 Zaciski końcowe 45-46 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 91113-50 EAN 4262355111619 Zaciski końcowe 50 mm 100 sztuk na opakowanie

Nr art. 96113-50 EAN 4262355111626 Zaciski końcowe 50 mm, anodowany na czarno 100 sztuk na opakowanie

WARIANTY

Zaciski końcowe 30 - 50 
 » Zacisk końcowy dla ramy o wysokości od 30 mm do 50 mm

 » Łatwe wkręcanie od góry; potrzebne tylko jedno narzędzie: Torx TX40

 » Długość zacisku 70 mm zapewnia bezpieczną instalację

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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Zastrzega się możliwość zmian technicznych
i błędów w druku.
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SYSTEMY DACHÓW PŁASKICH

SL Rack 
YouTube

SL Rack 
Strona internetowa

SL Rack 
Sklep online

Skontaktuj się z nami w sprawie
indywidualnej oferty:
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