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Innowacyjny dalszy rozwój 
dla twoich projektów

„Od 1996 roku nasze systemy montażowe są stale rozwijane 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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Liczne zalety 
systemów do przestrzeni otwartych SL Rack

 » Najlżejszy i najszybszy w montażu system

 » Optymalizacja statyczna i tym samym ekonomiczna dzięki zmiennym wysokościom profili

 » Możliwość pionowego/poziomego montażu modułu

 » Proste i elastyczne mocowanie modułów (również na długim boku modułów)

 » Szerokie rozpiętości, a więc mniejsza ilość fundamentów

 » Do mocowania potrzebne jest tylko jedno narzędzie dzięki połączeniu śrubowemu z Torx TX40, 
również wygodne w pracy

 » Uniwersalne mocowanie modułów, możliwe mocowanie kombinowane za pomocą zacisków Duo

 » Możliwość wyboru zabezpieczenia antykorozyjnego

 » Możliwy krótki czas realizacji zamówienia

 » Wysoka zdolność adaptacji do kształtu i stanu terenu

 » Obliczenia zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami budowlanymi

 » Solidna konstrukcja górna i wsporniki wykonane ze stali

 » Szczegółowe instrukcje montażu i wideo

 » Szybkie i nieskomplikowane doradztwo i planowanie - nawet w przypadku trudnego terenu i trudnych 
warunków gruntowych
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> 2,2m

System z jednym słupkiem
Dostępne wersje 1V, 2V, 1H, 3H i 4H

System Agrivoltaic
Dostępne wersje 2V, 3V, 4V, 4H, 5H i 6H
Bardzo duży prześwit

System wschód-zachód
Dostępne wersje 2V, 3V, 4V, 4H, 5H i 6H

System z dwoma słupkami
Dostępne wersje 2V, 3V, 4V, 4H, 5H i 6H

Przegląd systemów

System krokwi z jednym słupkiem
Dostępne wersje 1V, 2V, 1H, 3H i 4H

System krokwi z dwoma słupkami
Dostępne wersje 2V, 3V, 4V, 4H, 5H i 6H
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Przy wznoszeniu instalacji do przestrzeni otwartych oferujemy nie tylko przygotowanie sprawdzalnych 
obliczeń konstrukcyjnych, ale również określenie wymaganej głębokości wbijania. Dodatkowo  
zapewniamy profesjonalną ocenę korozji atmosferycznej oraz analizę zawierającą szczegółowe  
informacje o agresywności gruntu. Pomaga to również w podjęciu decyzji o wyborze najbardziej  
odpowiedniego rozwiązania dotyczącego fundamentów.

Geologia i statyka

Nasz zespół może udzielić dalszych  
informacji na temat geologii i statyki.
Zapraszamy do kontaktu z nami.

Geologie@sl-rack.de
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Zwykle konstrukcja nośna opiera się na profilach do wbijania. Są one wbijane w ziemię za pomocą  
hydraulicznego kafara. Aby zapewnić stabilność instalacji, głębokość wbijania jest ustalana indywidualnie 
dla każdego miejsca na podstawie raportu geologicznego.
W regionach, gdzie podłoże nie nadaje się do wbijania w nie elementów (np. podłoże skalne i/lub gleby 
agresywne), profile palowe do wbijania mogą również zostać bezpiecznie zakotwiczone w gruncie 
za pomocą betonu. W tym celu w gruncie wykonuje się wstępnie wywiercone otwory i betonuje się 
profile do wbijania. Jednak możliwe jest również wykonanie fundamentów betonowych nad ziemią. 
W tym przypadku profile są łączone z betonowymi fundamentami poprzez tzw. buty fundamentowe. 
Jest to przeznaczone dla gruntów, w których wbijanie lub wiercenie nie jest możliwe. Dalsze specjalne 
rozwiązania oferują różne płyty fundamentowe.

Fundamenty wbijane
Profile wbijane są w grunt za pomocą kafara hydraulicznego. Głębokość  
wbijania może być wcześniej określona na podstawie badania gruntu. 
Wyjątkowo grząskie, piaszczyste lub kamieniste gleby, a także bardzo strome 
zbocza mogą utrudniać wykonanie fundamentów poprzez wbijanie.

Rodzaje fundamentów

Fundamenty wbijane z miejscowym użyciem betonu
Jeżeli ze względu na wielkopowierzchniowe przeszkody związane z wbijaniem 
pali konieczne jest wykonanie wstępnego wiercenia, otwór można wypełnić 
suchym lub wilgotnym tak samo jak ziemia betonem lub mieszanką betonowo-
żwirową, a następnie zainstalować profil do wbijania metodami  
konwencjonalnymi.

Fundamenty płytowe
W przypadku wyjątkowo grząskich, kamienistych lub piaszczystych gruntów 
można alternatywnie zastosować fundamenty płytowe. Fundamenty płytowe 
pozwalają na płytkie osadzenie, co można wykorzystać np. na składowiskach 
odpadów.

Fundamenty płytowe podwójne 
Jako bardziej stabilną konstrukcję lub dla lepszego podparcia w  
ekstremalnie grząskich, kamienistych lub piaszczystych glebach, można  
alternatywnie przykręcić podwójne fundamenty płytowe.

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

RODZAJE FUNDAMENTÓW

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


Fundamenty wbijane z użyciem zagęszczonej specjalnej ziarnistej 
mieszanki
W przypadku braku zgody na użycie betonu ze względu na specjalne przepisy 
urzędowe lub warunki środowiskowe, lub poszukiwania ekonomicznej  
alternatywy, do zasypania po wykonaniu wstępnego wiercenia można użyć 
mieszanki piaskowo-żwirowej (krzywa przesiewu 0-8), którą należy zagęścić. 
Następnie profil do wbijania można wprowadzić do zasypanego otworu przy 
użyciu konwencjonalnych metod.

Fundamenty wbijane z balastem
W przypadku problematycznych warunków gruntowych - takich jak przeszkody 
do wbijania pali, bardzo agresywne grunty, ogólny zakaz umieszczania betonu 
pod powierzchnią lub naruszenie warstwy wierzchniej w przypadku hałd - można 
alternatywnie wykonać wbijanie do głębokości 40 cm w połączeniu z  
powierzchniowym zbrojeniem betonowym o odpowiednich wymiarach.

Fundamenty betonowe (fundamenty skrzyniowe)
Jeśli nie jest możliwe wbicie w ziemię lub wkręcenie fundamentów płytowych, 
alternatywnie można zastosować fundamenty betonowe. Tutaj - w zależności od 
planu - gotowe bloczki betonowe można ułożyć na wyrównanej powierzchni lub 
wylać na miejscu. Na ich podstawie budowany jest następnie system do  
przestrzeni otwartych SL Rack.

Fundamenty wbijane ze specjalnego tworzywa sztucznego
Gleby silnie korozyjne tworzą specjalne wymagania wobec materiału.  
Fundamenty wbijane ze specjalnego tworzywa sztucznego są odporne na  
promieniowanie UV i zapewniają długą żywotność dzięki specjalnemu tworzywu 
użytemu do jego produkcji. Ten komponent jest szczególnie przydatny na  
torfowiskach i tym podobnych podłożach. Wykorzystaj te korzyści w swoim  
projekcie.
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System z jednym słupkiem

System z dwoma słupkami
1. Profil do wbijania
2. Spoiwo
3. Płatew Z
4. Zacisk końcowy 

płatwi Duo
5. Zacisk środkowy 

płatwi Duo

Części nośne modułów
1. Profil do wbijania
2. Spoiwo
3. Podpora
4. Płatew Z
5. Środkowy zacisk 

płatwi Solo

3.

4.

1.
2.

4.

4.

5.

2.

2.

5.
3.

3.

4.
1.

2.
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System krokwi z jednym słupkiem
1. Krokiew
2. Płatew Z
3. Zacisk do krokwi
4. Zacisk środkowy Vario
5. Profil do wbijania
6. Spoiwo
7. Podpora
8. Zacisk końcowy Vario

System krokwi z dwoma słupkami 1. Profil do wbijania
2. Głowica 

fundamentowa
3. Krokiew
4. Płatew Z
5. Zacisk środkowy Vario
6. Zacisk końcowy Vario
7. Zacisk do krokwi

8.

2.

1.

3.

4.

1.

5. 6.

7.

2.

1.

1.

4.

3.

5.

6.

4.

1.

2.

7.

3.
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Projektowanie zabezpieczeń antykorozyjnych dla konstrukcji stalowych SL Rack

Element konstrukcyjny
Kategorie korozyjności

C2 C3 C4 C5

Płatwie ≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ Z 600
≥ ZM 310 ≥ ZM 430

ZM 620Spoiwo ≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ Z 600
≥ ZM 310 ≥ ZM 430

Fundamenty 
wbijane

≥ ZM 430 

ocynkowanie sztukowe według DIN EN ISO 1461

Śruby Stal nierdzewna
Aluminium 
Elementya EN AW 6063 T66

Podane w powyższej tabeli wartości dla grubości / metody cynkowania w zależności od kategorii 
korozyjności oparte są na normie DIN 55928-8 („Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
systemu powłok i nakładek; Część 8: Ochrona przed korozją nośnych elementów cienkościennych”) i 
są co najmniej na poziomie normy. Informacje te są niewiążącym zaleceniem firmy SL Rack GmbH i 
podlegają indywidualnemu sprawdzeniu w ramach planowania projektu.

EN ISO 1461 Cynkowanie ogniowe
DIN EN ISO 1461 jest normą dla cynkowania elementów: „Powłoki cynkowe nakładane na stal metodą 
cynkowania ogniowego (cynkowanie sztukowe)- Wymagania i badania.” 

» Norma ta ma również znaczenie ogólnoświatowe
» Określa badania, które są wymagane przy cynkowaniu ogniowym wytwarzanych pojedynczych części 

w procesie nieciągłym
» Norma reguluje wymagania dotyczące powłok cynkowych oraz określa procedury wykazywania 

zgodności cynkowania ogniowego z tą normą
» Określa usługi, które cynkownia ogniowa ma świadczyć, ale nie dotyczy automatycznie kolejnych 

usług częściowych
»Określa naprawę wad (miejsc nieocynkowanych)

Właściwa ochrona przed korozją
Stal jest uniwersalnym materiałem budowlanym, ale ulega korozji pod wpływem atmosfery, wody i ziemi. 
Procesy korozyjne (również z powodu niewystarczającego lub złego przygotowania  
powierzchni) powodują znaczne straty ekonomiczne. Wynikającym z tego kosztom można zapobiec 
stosując odpowiednią ochronę przed korozją. Odpowiednie wykończenie powierzchni bardzo opóźnia 
powstawanie rdzy. Agresywne zanieczyszczenia powietrza, wysoka wilgotność (> 80% RH) lub  
kondensacja, opady i słona woda są w ten sposób utrzymywane z dala w najlepszy możliwy sposób.  
Dlatego powierzchnie stalowe powinny być zaopatrzone w odpowiednie powłoki ochronne z cynku,  
cynku-magnezu lub powłok organicznych, w razie potrzeby w kilku warstwach i o odpowiedniej grubości, 
w zależności od odpowiednich warunków otoczenia i obciążeń korozyjnych, na które są narażone.
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Korozja kontaktowa
Ryzyko wystąpienia korozji kontaktowej pomiędzy dwoma metalami w systemie do przestrzeni  
otwartych SL Rack jest niewielkie i uważa się je za nieproblematyczne. Jeśli instalacja będzie znajdować 
się w pobliżu wybrzeża lub słonej wody, można sprawdzić środki ochronne i wprowadzić je. Dla  
zobrazowania: W zależności od pary metali (aluminium - cynk - stal ocynkowana ogniowo, na przykład 
płatew Z - krokwie i/lub ramy modułowe) występuje różnica w różnym stopniu potencjału elektrycznego. 
Im większa różnica w tym potencjale, tym większa korozyjność.

Legenda:
0 =  brak znaczącej korozji pary metali
1 =  nieznacznie zwiększona korozja, ale nie zaleca się stosowania 
 środków ochronnych

 
2 =  zwiększona korozja, izolujące środki ochronne
 zalecane
3 =  poważna korozja kontaktowa, unikać łączenia metali w pary

Parowanie metali Atmosfera Woda
Miasto Przemysł Morze Woda słodka Woda słona

Aluminium - cynk 0 0 - 1 0 - 1 1 1 - 2
Aluminium - stal ocynkowana 

ogniowo 0 0 - 1 0 - 1 1 1 - 2

Kategorie korozyjności wg DIN EN ISO 12944-2 (przy ekspozycji)

Kategorie korozyjności 
Obciążenie korozyjne Korozyjność Przykłady typowych środowisk

Zmniejszenie grubości po 
roku od wyjęcia z magazynu

Stal  
niestopowa Cynk

C1 
nieznaczna

bardzo niska mało 
gresywna wewnątrz

Tylko ogrzewane wnętrza, ocieplone budynki 
(≤ 60% wilgotności względnej) ≤ 1,3 µm ≤ 0,1 µm

C2 
niewielka

niewielka umiarko-
wanie agresywna 

zewnątrz/wewnątrz

Nieogrzewane budynki, mało zanieczyszczona 
atmosfera, suchy klimat.  

W większości są to tereny wiejskie.
>1,3 – 25 µm >0,1 – 0,7 µm

C3 
umiarkowana

umiarkowana mało 
gresywna zewnątrz/

wewnątrz

Pomieszczenia o dużej wilgotności i małym za-
nieczyszczeniu powietrza. Atmosfery miejskie i 
przemysłowe o umiarkowanym zanieczyszcze-

niu SO₂ lub klimat umiarkowany.
>25 – 50 µm >0,7 – 2,1 µm

C4 
silna

wysoka umiarko-
wanie agresywna 

zewnątrz/wewnątrz

Baseny.  
Atmosfera przemysłowa i atmosfera 

przybrzeżna z umiarkowanym obciążeniem 
solą

>50 – 80 µm >2,1 – 4,2 µm

C5 
bardzo silna

bardzo wysoka ag-
resywna zewnątrz/

wewnątrz

Środowiska z niemal ciągłą kondensacją i 
dużym zanieczyszczeniem powietrza. Atmos-

fera przemysłowa o wysokiej wilgotności 
względnej i agresywnej atmosferze.

>80 – 200 µm >4,2 – 8,4 µm
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Mocowanie łączone
Przy tym rodzaju mocowania decydujące jest 
położenie punktów mocowania na modułach 
zgodnie z zaleceniami producenta. Cztery punkty 
zaciskowe na moduł zapewniają optymalne  
mocowanie. Możliwą zaletą tego wariantu  
mocowania jest zmniejszone zużycie  
materiału.

Mocowanie ćwierćpunktowe
Ten wariant mocowania jest zalecany dla dużych 
modułów. Mocowanie odbywa się w punkcie 
ćwiartkowym modułów zgodnie z instrukcją pro-
ducenta przed lub za. W przypadku mocowania 
ćwierćpunktowego w systemie wymagana jest 
jedna płatew więcej, co zapewnia lepszą  
odporność na większe obciążenia śniegiem  
i wiatrem.

Warianty mocowania systemu do przestrzeni  
otwartych SL Rack

Zacisk środkowy płatwi Solo przy 
montażu za pomocą Torx TX40 
(6 Nm)

Zamocować zacisk końcowy 
płatwi Duo do płatwi Z

...i dokręcić wszystkie śruby za 
pomocą Torx TX40 (6 Nm).

Montaż zacisku środkowego 
płatwi Duo pomiędzy modułami 
za pomocą Torx TX40 (6 Nm)

6 Nm 6 Nmco 6 Nm

6 Nm

Połączenie 
modułów

Modul 1

Modul 2

Modul 2

Modul 1

Punkt ćwiartkowy/ 
specyfikacja producenta

Połączenie 
modułów

Połączenie modułów
Modul 1

Modul 2

Modul 2

Modul 1

Punkt ćwiartkowy/ 
specyfikacja producenta

Połączenie 
modułów
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Sprawdzone i zoptymalizowane - również dla przes-
trzeni otwartych!
Nasz innowacyjny zacisk do płatwi Z umożliwia skręcanie spoiwa i płatwi Z tylko przez jedną osobę. 
Całość bez wiercenia i pełna elastyczność na budowie.

Stalowy zacisk 
płatwiowy z nakrętką

Uchwyt 
modułowy do 
modułów bifacjal-
nych zapewnia minimal-
ne zacienienie modułów 
bifacjalnych od dołu i 
potrzebne jest tylko jedno 
narzędzie: Torx TX40
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Niewiele elementów - duża oszczędność czasu
Do montażu naszych systemów do przestrzeni otwartych potrzeba nie tylko kilku ruchów rąk, ale także 
niewielkiej liczby elementów, a przede wszystkim drobnych części. Nie bez powodu system do  
przestrzeni otwartych SL Rack jest jednym z najłatwiejszych w montażu systemów na rynku. Pozwala to 
zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku.

Mocowanie spoiwa do 
profili do wbijania

Profil do wbijania, 
stal ocynkowana

Połączenie z profilem do wbijania W

Profil do wbijania  
W ze specjalnego 
tworzywa sztucznego

Profil do wbijania W ze 
stali, zoptymalizowany
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Podpora łącząca profil do  
wbijania i spoiwo

Spoiwo,  
stal ocynkowana

Podpora,  
stal ocynkowana

Płatew Z,  
stal ocynkowana

15SL Rack GmbH  |  Münchener Straße 1  |  83527 Haag i. OB |  Tel: +49 8072 3767-0  |  sales@sl-rack.de |  www.sl-rack.de

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

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


Bez napięcia na trudnym terenie z pochyłościami

Przegub spoiwa płatwi Z, 
aluminium

Zaciski płatwiowe

Zacisk końcowy płatwi DuoZacisk środkowy płatwi DuoZacisk środkowy płatwi 
Solo

Zacisk krokwi do łączenia krokwi z płatwią Z

Krokiew,  
aluminium
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Łączenie dwóch płatwi za pomocą 
łącznika płatwi Z

Zacisk płatwi Z,
aluminium (śruba ze stali nierdzewnej)

Łącznik płatwi Z,  
stal ocynkowana

Nakrętka do zacisku płatwi Z do ochrony kabli, 
tworzywo sztuczne
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Zacisk do krokwi 

Głowica  
fundamentowa

Głowica fundamentowa do łączenia profilu do 
wbijania z płatwią Z

Zacisk krokwi do łączenia krokwi z płatwią Z

Uchwyt do modułów 
bifacjalnych

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

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

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


19SL Rack GmbH  |  Münchener Straße 1  |  83527 Haag i. OB |  Tel: +49 8072 3767-0  |  sales@sl-rack.de |  www.sl-rack.de

REFERENCJE

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


Skontaktuj się z nami w sprawie
indywidualnej oferty:

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

Zastrzega się możliwość zmian technicznych
i błędów w druku.
Stan 05/2022 V15

SL Rack 
YouTube

SL Rack 
Strona internetowa

SL Rack 
Sklep online

SYSTEMY DO PRZESTRZENI OTWARTYCH
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