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PŘEDMLUVA

Další inovativní nápady 
pro vaše projekty

„Od roku 1996 neustále rozvíjíme a vylepšujeme naše montážní 
systémy, abychom usnadnili montérům jejich každodenní práci. 
Rozhodující úlohu přitom hrají efektivita a hospodárnost, podobně 
jako plynulé zpracování zakázek a spolehlivé dodávky potřebných 
komponent.

Při navrhování našich komponent jsme vždy mysleli na možnost 
šroubování shora, abychom zajistili ničím nerušený průběh prací. 
Systémy SL Rack se snadno montují, jsou univerzálně použitel-
né, intuitivně srozumitelné a přese všechno zůstává zachována 
možnost individuálního přizpůsobení příslušné montážní situaci.“

Ludwig Schletter
Průkopník a autor myšlenky  
montážních systémů pro  
fotovoltaické panely

SL Rack 
v číslech: 

let zkušeností
GW instalovaného fotovoltaického výkonu po celém světě
specializovaných poradců, kteří vám rádi poradí!
Téměř kompletní výroba v Německu a Evropě
z ušlechtilé oceli a hliníku  - extrémní životnost 

Zjistěte více informací 
na stránkách:
www.sl-rack.de

Garantie* 

10
Jahre
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ltbarkeits-

Znáte už kanál společnosti  
SL Rack na YouTube?  
Podívejte se na videa >

*Platí naše záruční podmínky. Můžete se kdykoli podívat na internetu na stránkách www.sl-rack.de
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Vítejte v naší 
Solar.Pro.Tool.

Pro plánování a výpočet vašeho zamýšleného projektu je tu pro vás připraven na naší webové stránce 
konfigurátor Solar.Pro.Tool.

 » Pro všechny šikmé a ploché střechy
 » Do cíle jen 10 kroků
 » Ve 2D nebo ve 3D (PDF, DXF, DWG)
 » Schválení k použití ve stavebních konstrukcích
 » Přesný výpočet zatížení pro každý typ ploché střechy
 » Adekvátní plány a efektivní seznam materiálů

KONFIGURÁTOR

↖
Na Solar.Pro.Tool.

↖

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
https://www.sl-rack.com/
https://sl-rack.solarprotool.com/
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SYSTÉM FLA GENERACE 2.0 JIH

Příklad konstrukce
Plochá střecha generace 2.0 Jih

Využívejte špičkových výhod, které nabízí systém pro ploché střechy  
FLA-SYSTEM generace 2.0 JIH. Jedinečný systém se čtvrtbodovým upnutím  
s optimalizací materiálu

Generace 2.0 zaujme dalšími výhodami, které přivedou vaše projekty co nejblíže  
kýženému cíli.

Výraznou nadhodnotou je čtvrtbodové upnutí s optimalizací materiálu. Při dodržení 
instalačních předpisů od výrobce modulů dosáhnete zjednodušení konstrukce. Přesné 
komponenty naší generace 2.0 vás nadchnou. Promyšlené zjednodušení šetří náročnost  
a dobu montáže.

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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SYSTÉM FLA GENERACE 2.0 JIH

Konstrukce: Jižní orientace

Držák FLA nahoře s plechovou přepážkou proti větru nahoře

Uspořádání zátěže

Modul s držákem FLA dole

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/
https://www.sl-rack.com/
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Příklad konstrukce
Plochá střecha generace 2.0 východ/západ

Systém FLA generace 2.0 východ/západ: Značný efekt díky účelné  
optimalizaci. Soustředěná nadhodnota díky vyšší flexibilitě

 » Integrovaný servisní vstup pro dobrou přístupnost
 » Volitelně možné využití plechové přepážky proti větru pro optimalizaci proudu vzduchu při očekávaném silném 

větru
 » Použití nejnižší přídavné zátěže na trhu
 » Možnost upnutí na obou stranách modulu a ve čtvrtbodu
 » Uspořádání kabelů pomocí spon KabelClip
 » Odolává bleskům
 » Několik málo standardizovaných komponent - maximální flexibilita pro velikosti modulů a upnutí
 » Snadné upevnění přídavné zátěže odstupňováním 50 mm / 60 mm a 70 mm
 » Možné provedení také s lištami RAIL 35 / RAIL 40 / RAIL 60 nebo RAIL 120
 » Díky flexibilnímu uspořádání a počtu patek maximální možnost přizpůsobení požadavkům střešní krytiny
 » Všechny součásti je možné přišroubovat použitím klíče torx TX40
 » Snadný návrh pomocí aplikace Solar.Pro.Tool, projektová zpráva se statikou systému
 » Mírné chyby při montáži je možné korigovat (naklápěcí kloub)
 » Je možné srovnat nerovnosti střechy
 » Standardní konstrukční díly

SYSTÉM FLA GENERACE 2.0 VÝCHOD/ZÁPAD

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


7SL Rack GmbH  |  Münchener Straße 1  |  83527 Haag i. OB |  Tel: +49 8072 3767-0  |  sales@sl-rack.de |  www.sl-rack.de

Držák FLA nahoře s moduly Držák FLA dole s plechovou přepážkou proti větru dole

Konstrukce: Orientace východ/západ

Uspořádání zátěže

SYSTÉM FLA GENERACE 2.0 VÝCHOD/ZÁPAD

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

Držák FLA nahoře 
 » Pohodlné přišroubování shora

 » Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Moduly je možné upnout na kratší nebo delší straně

 » Montáž modulů bez pnutí díky naklápěcí hlavě Držák FLA 10°/15°

 » Jediný držák pro systémy jih a východ/západ

 » Snadné upevnění přídavné zátěže odstupňováním 50 mm / 60 mm a 70 mm

 » Držáky jsou vybaveny dvěma kanály na šrouby

 » Rychlá montáž, osvědčený systém napojování

 » Korekce menších montážních chyb

 » Montáž na všechny lišty
Držák FLA nahoře 10° 

Výr. č. 21113-10 EAN 4262355111039 Držák FLA nahoře 10° 10 ks v balení

Výr. č. 21113-15 EAN 4262355111053 Držák FLA nahoře 15° 10 ks v balení

VARIANTY

Držák FLA nahoře 15°

Pohodlná montáž přišroubováním shora, 
stačí jediný nástroj (klíč torx TX40)

Uchycení modulů bez pnutí díky 
naklápěcímu uložení

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

Patka FLA  
s rohoží pro ochranu stavby
 » Pohodlné přišroubování shora

 » Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Flexibilní napojení na lištu RAIL

 » Vhodné pro všechny lišty

 » Široká opěrná plocha pro nízké zatížení tlakem

 » Rohože k ochraně stavby AKSK hliníkem kašírovaná na spodní straně 
zabraňuje případnému protečení změkčovadel na plastovou střechu, 
vhodné pro fóliové střechy

 » Rohož pro ochranu stavby z EPDM; přenáší sílu na vnější plášť střechy

Držák FLA dole
 » Pohodlné přišroubování shora

 » Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Moduly je možné upnout na kratší nebo delší straně

 » Montáž modulů bez pnutí díky naklápěcí hlavě držáku FLA

 » Jediný držák pro systémy jih a východ/západ

 » Rychlá montáž, osvědčený systém napojování

 » Použitelné v kombinaci s držákem FLA nahoře 

Výr. č. 21110-00 EAN 4262355111077 Držák FLA dole 25 ks v balení

Výr. č. 21112-10 EAN 4262355111794 Patka FLA s rohoží pro ochranu stavby SK 25 ks v balení

Výr. č. 21112-20 EAN 4262355111800 Patka FLA s rohoží pro ochranu stavby AKSK s hliníkovým kašírováním 25 ks v balení

VARIANTY

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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PŘEHLED KOMPONENT

RAIL 30
 » Kompatibilní s běžnými montážními systémy na trhu

 » Velmi snadná manipulace: dobře padne do ruky, dobře se stohuje

 » Stejná hmotnost/statika jako srovnatelné výrobky

Výr. č. 81130-5400 EAN 4262355111657 RAIL 30 - 5 400 mm 200 ks v balení

Vnitřní spojka RAIL 2.0  
pro RAIL 30

 » Nejrychlejší a nejbezpečnější spojka lišt na trhu

 » Extrémně robustní, přesná a snadná montáž

 » Úspora času díky předem namontovaným šroubům

 » Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Ke spojení nosných profilů modulů bez rušivých vnějších konstrukcí  
na liště

Výr. č. 81130-02 EAN 4262355111688 Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL 30 50 ks v balení

Hřebenový konektor Podpůrné 
profily modulů
 » Hřebenová spojka k zajištění nástaveb na plochých střechách přes hřeben

 » Díky kloubovému spoji přizpůsobení libovolnému sklonu střechy

 » Hřebenový konektor vhodný pro RAIL 30, 35 a 40

Výr. č. 23400-00 EAN 4262355111824 Hřebenový konektor Podpůrné profily modulů 20 ks v balení

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

Horní plechová přepážka proti 
větru 2.0
 » Odvádí vítr nad solární moduly a optimalizuje  

aerodynamiku systému

 » Použitím plechové přepážky proti větru se snižuje nutná zátěž

 » Zabraňuje zvedání solárních modulů

 » Délka 2280 mm

 » Výška 389 mm (plechová přepážka proti větru horní 15°)

 » Výška 289 mm (plechová přepážka proti větru dolní 10°)

Plechová přepážka proti větru  
dolní 2.0
 » Odvádí vítr nad solární moduly a optimalizuje aerodynamiku systému

 » Vnitřní plechové přepážky proti větru na každé řadě modulů u systému jih

 » Vhodné pro všechny lišty RAIL

Výr. č. 21212-2280 EAN 4262355111732 Horní plechová přepážka proti větru 10° 2.0 20 ks v balení

Výr. č. 21217-2280 EAN 4262355111749 Horní plechová přepážka proti větru 15° 2.0 20 ks v balení

VARIANTY

Výr. č. 2 1211-2280 EAN 4262355111756 Plechová přepážka proti větru dolní 2.0 20 ks v balení

Horní plechová 
přepážka proti  

větru 15°

Plechová přepážka 
proti větru horní 10°

Univerzální svorka FLA
 » Pohodlné přišroubování shora

 » Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Svorka pro upevnění dodatečné zátěže a plechových přepážek proti 
větru

Výr. č. 21114-00 EAN 4262355111480 Univerzální svorka FLA 200 ks v balení

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

Spojovací prvek FLA Flex
 » Variabilní spojení mezi držákem FLA a lištou FLA Flex

 » Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Upevnění modulů všech velikostí v regionech s vysokou mírou 
sněhových srážek

Výr. č. 21108-370 EAN 4262355111503 Spojovací prvek FLA Flex 20 ks v balení

FLA Flex
 » Umožňuje upnutí ve čtvrtinovém bodě podle údajů výrobce

 » Je možné bez problémů upevnit větší moduly

 » Upevnění modulů všech velikostí v regionech s vysokou mírou 
sněhových srážek

Výr. č. 21107-1500 EAN 4262355111497 FLA Flex 20 ks v balení

Koš na doplňující zátěž
 » K umístění kamenů pro zatížení v závislosti na plánu balastního zatížení 

zařízení

 » Koš na doplňující zátěž je umístěna na dolní části patky

 » Plechy umožňují nastavení délky, aby bylo možné pokrýt solární moduly 
o různých délkách

Výr. č. 22111-00 EAN 4262355111725 Koš na doplňující zátěž 20 ks v balení

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

Středové a koncové svorky Vario 
 » Univerzální středové a koncové svorky pro výšku rámu 30 mm - 50 mm

 » Vertikální nebo horizontální upnutí jednoduchým přizvednutím a otočením háčku 
o 90°

 » Kompletní předběžná montáž; kompatibilní se všemi lištami RAIL

 » Jednodušší skladování

 » Snadné šroubování shora, stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Délka svorky 70 mm zajistí bezpečnou instalaci

 » Středová svorka volitelně dodávána se zemnicím kolíkem k vyrovnání potenciálů

 » Všechny svorky dostupné i v provedení černý elox

Výr. č. 91112-00 EAN 4262355110544 Koncová svorka VARIO 100 ks v balení

Výr. č. 96112-00 EAN 4262355110551 Koncová svorka Vario, černý elox 100 ks v balení

Výr. č. 91121-01 EAN 4262355110568 Středová svorka Vario s uzemněním 100 ks v balení

Výr. č. 96141-01 EAN 4262355110575 Středová svorka Vario s uzemněním, černý elox 100 ks v balení

Výr. č. 91151-01 EAN 4262355110582 Středová svorka Vario 100 ks v balení

Výr. č. 96151-01 EAN 4262355110599 Středová svorka Vario, černý elox 100 ks v balení

VARIANTY

Koncové svorky Vario pro výšku rámu  
30–50 mm

Středové svorky Vario s uzemňovacím 
kolíkem pro výšku rámu 30–50 mm

Středové svorky Vario bez 
uzemňovacího kolíkem pro výšku rámu 
30–50 mm

Horizontální nebo vertikální provedení jednoduchým přizvednutím a otočením háčku

Výr. č. 91402-00 EAN 4262355110827 Kabelová svorka RAIL, matná černá 100 ks v balení

Kabelová svorka RAIL
 » Vhodná do horního kanálu pro šrouby u všech lišt SL Rack RAIL a pro vhod-

né lišty na trhu se šířkou drážky 8 mm
 » Vhodná pro montáž pod moduly se šířkou rámu 30 mm
 » Rychlé upevnění v kanálu a stejně tak rychlá demontáž bez poškození k 

opakovanému použití
 » Snadná změna polohy v kanálu pro šrouby
 » Místo vždy pro jednu zástrčku (fotovoltaického) modulu (např. MC4, Sun-

clix) a až pro 15 kabelů Ø 5,4 mm
 » Zapomněli jste na kabel? Otevření a zavření je jednoduché
 » Vyrobeno z plastu odolného proti záření UV a povětrnostním vlivům, mat-

ná černá

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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PŘEHLED KOMPONENT

Výr. č. 91113-31 EAN 4262355111510 Koncová svorka 30-32 mm 100 ks v balení

Výr. č. 96113-31 EAN 4262355111527 Koncová svorka 30-32 mm, černý elox 100 ks v balení

Výr. č. 91113-34 EAN 4262355111534 Koncová svorka 33-35 mm 100 ks v balení

Výr. č. 96113-34 EAN 4262355111541 Koncová svorka 33-35 mm, černý elox 100 ks v balení

Výr. č. 91113-37 EAN 4262355111558 Koncová svorka 36-38 mm 100 ks v balení

Výr. č. 96113-37 EAN 4262355111565 Koncová svorka 36-38 mm, černý elox 100 ks v balení

Výr. č. 91113-41 EAN 4262355111572 Koncová svorka 40-42 mm 100 ks v balení

Výr. č. 96113-41 EAN 4262355111589 Koncová svorka 40-42 mm, černý elox 100 ks v balení

Výr. č. 91113-45 EAN 4262355111596 Koncová svorka 45-46 mm 100 ks v balení

Výr. č. 96113-45 EAN 4262355111602 Koncová svorka 45-46 mm, černý elox 100 ks v balení

Výr. č. 91113-50 EAN 4262355111619 Koncová svorka 50 mm 100 ks v balení

Výr. č. 96113-50 EAN 4262355111626 Koncová svorka 50 mm, černý elox 100 ks v balení

VARIANTY

Koncové svorky 30–50 
 » Koncová svorka pro výšky rámu 30 mm až 50 mm

 » Snadné šroubování shora, stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Délka svorky 70 mm zajistí bezpečnou instalaci

Svorky s ochranou proti zasažení 
leskem horní

 » Slouží k napojení na externí bleskosvodný systém pro vyrovnání potenciálů 
jednotlivých polí s moduly mezi sebou

 » Pohodlné přišroubování shora

 » Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

 » Kulatý drát Ø 8 mm a 10 mm pouze s jedinou svorkou

 » Certifikace podle DIN EN 62561

 » Kontroly s technickým měřením musejí být provedeny podle platných  
elektrotechnických norem

Svorka s ochranou proti zasažení 
bleskem nahoře, velmi nízká 
konstrukční výška, pro
moduly s výškou rámu 30 mm

Výr. č. 91518-00 EAN 4262355110742 Svorka s ochranou proti zasažení bleskem horní 100 ks v balení

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