SYSTÉMY PRO ŠIKMÉ STŘECHY

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

N Á PA D Y Z N Ě M E C K A

Navštivte nás na veletrhu

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
použitelné, intuitivně srozumitelné a přese všechno zůstává
zachována možnost individuálního přizpůsobení příslušné
montážní situaci.“

ar
ltb kei

10

ts -

Jahre
Ga
ra ntie

*

SL Rack
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Ludwig Schletter
Průkopník a autor myšlenky
montážních systémů pro
fotovoltaické panely

25........... let zkušeností
22........... GW instalovaného fotovoltaického výkonu po celém světě
15........... specializovaných poradců, kteří vám rádi poradí!
EU.......... Téměř kompletní výroba v Německu a Evropě
100% .... z ušlechtilé oceli a hliníku - extrémní životnost

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

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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KONFIGURÁTOR

Vítejte v naší
Solar.Pro.Tool.

Na 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
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DESKA ALFA

JEDINEČNÝ VÝROBEK NA TRHU

Deska Alfa
»
»
»
»
»
»
»

Univerzální náhradní deska pro téměř všechny typy střešních tašek

»
»
»

Osvědčená a rychlá technika zavěšování pro lišty

»

V dolní částí vrubování vznikají zóny, které snižují rychlost větru, takže voda stéká
dolů podélným směrem

»
»
»

Instalované sněholamy a ledolamy

Až o 60 % méně napojení na střechu
Vhodné pro vysoké zatížení sněhem (až 1 500 kg)
Jednodušší skladování
Není nutné mechanické vyřezávání; už žádné poškozené tašky!
Min. šířka krokve 36 mm (se šrouby 6)
Nastavitelná výška lišty díky namontovaným kombinovaným svorkám (pro
vertikální instalaci lišty s volitelně dostupnou vertikální kombinací svorek, výměna
výr. č. 11105-05)

Deska Alfa
Cihlová červená RAL 8004
Výr. č. 11500-00

Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Utěsněno přinýtovanou gumovou manžetou z materiálu EPDM odolného proti
záření UV a boky desek se zalemováním

Instalace v jedné vrstvě nebo do kříže

Deska Alfa
antracitová RAL 7016
Výr. č. 11500-01

Materiál: válcovaný hliníkový plech

VARIANTY

4

Výr. č. 11500-00

EAN 4262355110971

Deska Alfa, barva: Cihlová červená RAL 8004

5 ks na VPE

Výr. č. 11500-01

EAN 4262355110988

Deska Alfa, barva: Antracitová RAL 7016

5 ks na VPE
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DESKA ALFA

Příslušenství
»

»

Alfa Flex 120
Výr. č. 11512-00 		
- Upínací deska konzoly

- Překlenutí až 2 krokví (pokud nemají čistou montážní
plochu k upevnění konzoly nebo upínací desky)

- Boční posunutí konzoly k úpravě polohy

- Lepší rozdělení zatížení použitím několika konzol

- Přídavný přípravek pro uzemnění
- Včetně systému pro upevnění konzoly Alfa Flex



Alfa Flex 2000
Výr. č. 11501-2000		

- Boční posunutí konzoly k úpravě polohy
- Přídavný přípravek pro uzemnění

Volitelná vertikální
kombinace svorek
Výr. č. 11105-05

Volitelná svorka pro
vyrovnání potenciálu pro
SL Alu a Alfa Flex
Výr. č. 11101-20

Volitelná upínací deska
Alfa Flex 120 vč. systému
pro upevnění konzoly
Výr. č. 11512-00

Volitelný systém pro
upevnění konzol Alfa Flex
Výr. č. 11501-02

Volitelný profil pro
překlenutí krokví Alfa Flex 2000
Výr. č. 11501-2000
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Výr. č. 11512-00

EAN 4262355110346

Alfa Flex 120, délka 120 mm, vč. systému pro upevnění konzol Alfa Flex

20 ks v balení

Výr. č. 11501-2000

EAN 4262355110353

Alfa Flex 2000, délka 2 000 mm

20 ks v balení

Výr. č. 11105-05

EAN 4262355110339

Kombinace svorek, vertikální

100 ks v balení

Výr. č. 11501-02

EAN 4262355111428

Systém pro upevnění konzoly Alfa Flex

200 ks v balení

Výr. č. 11101-20

EAN 4262355111411

Svorka pro vyrovnání potenciálu pro SL Alu a Alfa Flex

200 ks v balení
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STŘEŠNÍ NAPOJENÍ

Střešní hák
SL Alu-Vario
»
»
»

Funguje pro všechny běžné střešní tašky/zóna zatížení sněhem 4

»

Nastavitelná výška lišty díky namontovaným kombinovaným svorkám
(pro vertikální instalaci lišt s volitelně dostupnými vertikálními
kombinovanými svorkami, výměna výr. č. 11105-05)

»

Vysoká míra laterální flexibility umožní optimální polohování třmenu na
výstupu mezi střešní desky

»
»
»
»

Osvědčená a rychlá technika zavěšování pro lišty

»
»
»

Instalace v jedné vrstvě nebo do kříže

»
»

Doplňující přípravek pro uzemnění

Optimální přizpůsobení střeše, zcela bez podložek
Snadné nastavení výšky patky 35–55 mm nebo 45 mm - 65 mm, háky
stačí jednoduše zavěsit a upevnit

Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Díky větší vzdálenosti šroubů stačí můžete použít šrouby velikosti 6
Možnost přišroubování i na úzké nosníky (např. vazníky z prken), v případě
šroubů velikosti 6 dokonce na prkna o šířce 36 mm

Volitelná vertikální
kombinace svorek
Výr. č. 11105-05

Volitelná svorka pro
vyrovnání potenciálu pro
SL Alu a Alfa Flex
Výr. č. 11101-20

Vyrobeno kompletně z hliníku
Výhoda hliníku oproti ušlechtilé oceli: Možnost přizpůsobení tloušťky materiálu
pro zachycení působících sil, nižší hmotnost
Kompatibilní s překlenovacím profilem pro krokve SL Alu-Vario:
- Dovoluje maximální horizontální možnost posunutí a polohování střešních
háků mezi 2 krokve

45 - 65 mm

35 - 55 mm
SL Alu-35 Vario

Volitelný překlenovací
profil pro krokve
Výr. č. 11101-2000

SL Alu-45 Vario

45 - 65 mm
SL Alu-45 X Vario

VARIANTY

6

Výr. č. 11135-01

EAN 4262355110292

SL Alu-35 Vario pro střešní latě o výšce 35–55 mm

10 ks v balení

Výr. č. 11145-01

EAN 4262355110308

SL Alu-45 Vario pro střešní latě o výšce 45–65 mm

10 ks v balení

Výr. č. 11145-02

EAN 4262355110315

SL Alu-45 X Vario pro střešní latě o výšce 45–65 mm, vysoké zatížení
sněhem

10 ks v balení

Výr. č. 11101-2000

EAN 4262355110322

Překlenovací profil pro krokve SL Alu-Vario, délka 2 000 mm

20 ks v balení

Výr. č. 11105-05

EAN 4262355110339

Kombinace svorek, vertikální

100 ks v balení

Výr. č. 11101-20

EAN 4262355111411

Svorka pro vyrovnání potenciálu pro SL Alu a Alfa Flex

200 ks v balení
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STŘEŠNÍ NAPOJENÍ

Střešní hák
SL A2
»
»
»
»

Výhodný a univerzální

»
»
»
»

Osvědčená a rychlá technika zavěšování pro lišty

Funguje pro všechny běžné střešní tašky/zóna zatížení sněhem 4
Optimální přizpůsobení střeše s podložkami 2 mm nebo 5 mm
Nastavitelná výška lišty díky namontovaným kombinovaným svorkám (pro
vertikální instalaci lišt s volitelně dostupnými vertikálními kombinovanými svorkami,
výměna výr. č. 11105-05)
Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Instalace v jedné vrstvě nebo do kříže
Materiál: Svařovaná ušlechtilá ocel
Volitelná vertikální
kombinace svorek
Výr. č. 11105-05

35 mm nebo 45 mm

VARIANTY
Výr. č. 13135-01

EAN 4262355110926

SL A2-35 pro střešní latě o výšce 35 mm

20 ks v balení

Výr. č. 13145-01

EAN 4262355110933

SL A2-45 pro střešní latě o výšce 45 mm

20 ks v balení

Výr. č. 13145-02

EAN 4262355110940

SL A2-45 X pro střešní latě o výšce 45 mm, vysoké zatížení sněhem

10 ks v balení

Výr. č. 11105-05

EAN 4262355110339

Kombinace svorek, vertikální

100 ks v balení

Kombinované svorky
»
»
»
»
»
»

Pro všechny střešní háky s kombinovanými svorkami a desku Alfa
Lištu RAIL je možné upevnit přímo na střešním háku
Snadné a rychlé vyrovnání výšky na nerovných střechách
Úspora času při montáži; stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Instalace v jedné vrstvě nebo do kříže
Průběžně nízkoodporové spoje pro vyrovnání potenciálu

VARIANTY
Výr. č. 11105-05

EAN 4262355110339

Kombinace svorek, vertikální

100 ks v balení

Výr. č. 13101-05

EAN 4262355110919

Kombinované svorky, horizontální

100 ks v balení

Podkládací desky pro střešní
háky
VARIANTY
Výr. č. 94701-02

EAN 4262355110278

Podkládací deska: 2 mm, 150 x 60 mm

100 ks v balení

Výr. č. 94702-05

EAN 4262355110285

Podkládací deska: 5 mm, 150 x 60 mm

50 ks v balení
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STŘEŠNÍ NAPOJENÍ

Střešní hák
SL A2 lehká konstrukce
»
»
»
»
»

Cenově mimořádně výhodná variant

»

Upevňovací šrouby (M10x25) a matice dostupné formou volitelného
příslušenství, Výr. č. 93110-25 a výr. č. 93306-10

»
»
»

Instalace v jedné vrstvě nebo do kříže

Jednoduchá a osvědčená konstrukce
Funguje pro všechny běžné střešní tašky
Optimální přizpůsobení střeše s podložkami 2 mm nebo 5 mm
Horizontální a vertikální přímá instalace nosných profilů modulu díky
podélnému otvoru (M10)

Materiál: Svařovaná ušlechtilá ocel
Otvory v plochách pro přišroubování dovolují boční přizpůsobení

Výr. č. 13101-01

EAN 4262355110957

45 mm

SL A2 lehká konstrukce pro střešní latě o výšce 45 mm

20 ks v balení

Střešní hák
SL A2-Tegalit
»
»
»

Rafinovaný střešní hák z ušlechtilé oceli beze svarů

»
»
»
»

Otvory v plochách pro přišroubování dovolují boční přizpůsobení

Funguje pro všechny běžné střešní tašky Tegalit
Předem namontovaná křížová spojka umožňuje
horizontální nebo vertikální montáž

Možnosti variant
Vertikální

Osvědčená a jednoduchá technika zavěšování nosných lišt
Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Instalace v jedné vrstvě nebo do kříže

45 mm

Výr. č. 13105-00

8

EAN 4262355110964

SL A2-Tegalit

10 ks v balení
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STŘEŠNÍ NAPOJENÍ

Střešní hák
SL A2 bobrovka
»
»
»

Rafinovaný střešní hák z ušlechtilé oceli beze svarů

»
»
»
»

Otvory v plochách pro přišroubování dovolují boční přizpůsobení

Funguje pro všechny běžné střešní tašky bobrovky
Předem namontovaná křížová spojka umožňuje horizontální nebo vertikální montáž
Osvědčená a jednoduchá technika zavěšování nosných lišt
Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

Možnosti variant
Vertikální

Instalace v jedné vrstvě nebo do kříže
35 mm

Výr. č. 13106-00

EAN 4262355110407

SL A2 bobrovka

10 ks v balení

Střešní hák
SL A2 břidlice
»
»
»

Střešní hák z ušlechtilé oceli beze svarů

»

Upevňovací šrouby (M10x25) a matice dostupné formou volitelného
příslušenství, Výr. č. 93110-25 a výr. č. 93306-10

»

Instalace v jedné vrstvě nebo do kříže

Funguje s náhradní střešní taškou
Horizontální a vertikální přímá instalace nosných profilů modulu
díky podélnému otvoru (M10)

Výr. č. 13107-00

EAN 4262355110391

SL A2 břidlice

75 mm

20 ks v balení

Náhradní břidlicová střešní taška
»
»

Vhodné pro montáže paralelní se střechou a pro stojany ve spojení se závrtnými šrouby

»

Přímé a tím i pevné spojení se střešní nosnou konstrukcí pomocí sady závrtných
šroubů (strana 18)

Funguje pro všechny běžné střešní tašky z břidlice, vláknitého cementu, bitumenu a pro
šindelové střechy

VARIANTY
Výr. č. 13501-270

EAN 4262355110360

Náhradní břidlicová střešní taška 200 x 270 mm

50 ks v balení

Výr. č. 13501-370

EAN 4262355110377

Náhradní břidlicová střešní taška 200 x 370 mm

50 ks v balení

Výr. č. 13501-580

EAN 4262355110384

Náhradní břidlicová střešní taška 200 x 580 mm

25 ks v balení
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LICHOBĚŽNÍKOVÁ STŘECHA

Výhody:
Lichoběžník II s nosnou lištou RAIL

Lichoběžník I

Lichoběžník III

Lichoběžník IV

Lichoběžník V
se středovou
svorkou

»

Volitelné: Plech pro vyrovnání
potenciálů

»

Předem namontované gumové pásky
EPDM (odolné proti ultrafialovému
záření) zajišťují nutné utěsnění
šroubových spojů

»

Vhodné samořezné šrouby vč. těsnicích
podložek EPDM dodáváme samostatně

Lichoběžník I
»

Velmi výhodná a extrémně materiálově úsporná varianta upevnění pro horizontální
uspořádání modulů na lichoběžníkové střeše

»
»

Plynulé přizpůsobení tvaru lichoběžníkového plechu
Materiál: Hliník

Výr. č. 11201-01

EAN 4262355110414

Lichoběžník I

100 ks v balení

Lichoběžník II
»
»
»
»
»

Nejjednodušší tvar montáže profilu na střeše z lichoběžníkového plechu
Uchycení ve spodním kanálu nosné lišty RAIL je zaručeno standardizací
K vychýlení pod pravým úhlem k nosnému profilu
Montáž vždy naproti
Materiál: Ušlechtilá ocel

Výr. č. 13202-01

EAN 4262355110421

Lichoběžník II

200 ks v balení

Lichoběžník III
»
»

Pohodlné a rychlé přišroubování shora

»

Instalace na vrchol profilu zaručuje nejlepší přístupnost a
maximální vzdálenost od vrstvy, která vede vodu

»

Pro vertikální montáž modulů; horizontální montáž možná
doplněním plechové podložky (výr. č. 91701-00)

»
»

Možnost kombinací s křížovými spojkami pro použití s lištami RAIL

Upevňovací kolejnice o délce 370 mm může být vedena přes několik
vrcholů plechu

Materiál: Hliník
Výr. č. 11205-03
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EAN 4262355110438

Lichoběžník III

S předem namontovanými
gumovými páskami EPDM (odolné
proti záření UV)
50 ks v balení
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LICHOBĚŽNÍKOVÁ STŘECHA

Lichoběžník IV
»
»

Pohodlné a rychlé přišroubování shora

»

S integrovaným plastovým distančním držákem pro volitelné kluzné upevnění
nosné lišty k vyrovnávání dilatace způsobené změnou teploty

»
»

Díky větší opěrné ploše je možné zachytit přes lichoběžníkový plech vyšší síly

»

Materiál: Hliník

Instalace na vrchol profilu zaručuje nejlepší přístupnost a maximální vzdálenost od
vrstvy, která vede vodu

Minimálně dva upevňovací prvky v každém profilu s orientací svorek od profilu ve
směru okapu

S předem namontovanými
gumovými páskami EPDM (odolné
proti záření UV)
Výr. č. 91203-00

EAN 4262355110445

Lichoběžník IV

100 ks v balení

Lichoběžník V
»
»
»

Pohodlné a rychlé přišroubování shora

»

Instalace na vrchol profilu zaručuje nejlepší přístupnost a maximální
vzdálenost od vrstvy, která vede vodu

»

Díky větší opěrné ploše je možné zachytit přes lichoběžníkový plech
vyšší síly

»
»

Kanál pro šrouby pro napojení systému je integrován do profilu

Pro horizontální uspořádání modulů na střeše z lichoběžníkového plechu
Vertikální montáž možná pomocí podkládacích plechů (výr. č. 91701-00)
nebo dodatečným použitím křížových spojek a lišt

Materiál: Hliník
S předem namontovanými
gumovými páskami EPDM (odolné
proti záření UV)
Výr. č. 11202-01

EAN 4262355110452

Lichoběžník V

100 ks v balení
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LICHOBĚŽNÍKOVÁ STŘECHA

Plech pro vyrovnání potenciálů
»

K přenosu potenciálu zařízení/modulů do lichoběžníkové střechy (funkčnost plechu pro vyrovnání
potenciálů předpokládá uzemnění střechy z lichoběžníkového plechu)

»

Použití pro všechny systémy pro lichoběžníkové střechy SL Rack

Výr. č. 93201-00

EAN 4262355110261

Plech pro vyrovnání potenciálů

100 ks v balení

Šrouby do tenkých plechů pro
lichoběžníkové plechy
»

Rychlořezný šroub samořezný 5.5 x 20-25 DS 16 mm, výr. č. 93155-25 		
Vrtání do oceli............................... 0,5 mm - 2,0 mm 		
Vrtání do hliníku............................ 0,5 mm - 2,0 mm

»

Rychlořezný šroub samořezný 6.0 x 25-25 DS 16 mm, výr. č. 93160-25 		
Vrtání do oceli............................... 0,4 mm - 2,0 mm 		
Vrtání do hliníku............................ 0,5 mm - 2,0 mm

»

PREMIUM Rychlořezný šroub samořezný 6 x 25 DS 16 mm, výr. č. 93161-25
Vrtání do oceli............................... 0,5 mm - 1,5 mm 		
Vrtání do hliníku............................ 0,4 mm - 2,0 mm

VARIANTY
Výr. č. 93155-25

EAN 4262355110995

Rychlořezný šroub samořezný 5.5 x 20-25 DS 16 mm, pro varianty s
lichoběžníkovým plechem

100 ks v balení

Výr. č. 93160-25

EAN 4262355111008

Rychlořezný šroub samořezný 6.0 x 25-25 DS 16 mm, pro varianty s
lichoběžníkovým plechem

100 ks v balení

Výr. č. 93161-25

EAN 4262355111640

PREMIUM Rychlořezný šroub samořezný 6 x 25 DS 16 mm pro varianty s
lichoběžníkovým plechem

100 ks v balení

Rychlořezný
šroub s vrtacím hrotem
»

Rychlořezný šroub samořezný 5.5 x 25 DS 16 mm, výr. č. 93155-26
Vrtání do oceli........................ 0,4 mm - 1,5 mm 		
Vrtání do hliníku..................... 0,4 mm - 5,0 mm

Výr. č. 93155-26

12

EAN 4262355111015

Pozor:
Na střeše mohou
být kovové špony!

Rychlořezný šroub s vrtacím hrotem 5.5 x 25 DS 16 mm

100 ks v balení
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NOSNÉ LIŠTY

Vkládací systém RAIL Inlay
»
»

Vkládací systém pro časově úspornou a cenově efektivní montáž

»

Stačí jediná velikost lišt: Použití vložek pro vyrovnání různých výšek modulů
(30–50 mm)

»

Kompatibilní se všemi střešními háky SL Rack a napojením lichoběžníkového
plechu

»
»
»
»

Optimalizované skladování díky nižšímu počtu konstrukčních součástí

Černý elox pro náročnou pohledovou montáž a celkový harmonický vzhled
střechy
RAIL Inlay
nahoře

Vertikální nebo horizontální uspořádání modulů
Vhodné pro střechy a fasády
Volitelně dostupné jako zvláštní řešení pro určité výšky modulů
RAIL Inlay
dole

VARIANTY
Výr. č. 86501-6000

EAN 4262355110216

RAIL Inlay nahoře, 6 000 mm

80 ks v balení

Výr. č. 86502-6000

EAN 4262355110223

RAIL Inlay dole, 6 000 mm

80 ks v balení

Vložka
»
»

Vložky pro vyrovnání různých výšek modulů v systému vložek
Výšky různých vložek jsou upraveny v souladu s výškami modulů,
etablovanými na trhu s fotovoltaickými systémy

VARIANTY
Výr. č. 81501-30

EAN 4262355110209

Vložka pro výšku modulu 30–32 mm

200 ks v balení

Výr. č. 81501-33

EAN 4262355110193

Vložka pro výšku modulu 33–35 mm

200 ks v balení

Výr. č. 81501-36

EAN 4262355110186

Vložka pro výšku modulu 36–38 mm

200 ks v balení

Výr. č. 81501-39

EAN 4262355110179

Vložka pro výšku modulu 39–41 mm

200 ks v balení

Výr. č. 81501-42

EAN 4262355110162

Vložka pro výšku modulu 42–44 mm

200 ks v balení

Výr. č. 81501-45

EAN 4262355110155

Vložka pro výšku modulu 45–47 mm

200 ks v balení

Koncové víčko pro RAIL Inlay
»
»

Pro RAIL Inlay dolní a Rail Inlay horní
Včetně dvou upevňovacích šroubů

Výr. č. 86525-00

EAN 4262355110148

Koncové víčko pro RAIL Inlay, černá

500 ks v balení
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NOSNÉ LIŠTY

Nosné lišty RAIL 30 - RAIL 60
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Horní kanál s lištami je dostatečně hluboký pro použití modulových svorek pro výšky rámu 30–50 mm
Dolní kanál s lištami optimalizovaný pro upínací háček, funguje se všemi systémy napojení na střechu SL Rack
Kompatibilní s běžnými montážními systémy na trhu
Velmi snadná manipulace: dobře padne do ruky, dobře se stohuje
Stejná hmotnost/statika jako srovnatelné výrobky
V závislosti na výšce lišty možná různá rozpětí (RAIL 60 a RAIL 120 dosahují největší vzdálenosti pro napojení na střechu)
RAIL 30 a RAIL 35 jsou hmotnostně optimalizovány pro nižší zatížení
RAIL 120 zaručí snadnou přístupnost zástrček a spodní odvětrávání fotovoltaického zařízení
Dostupné v různých délkách a také v černém eloxu

RAIL 30
RAIL 30
Výr. č. 81130-5400

EAN 4262355111657

RAIL 30 - 5 400 mm

200 ks v balení

RAIL 35
RAIL 35
Výr. č. 81135-4350

EAN 4262355110131

RAIL 35 - 4 350 mm

150 ks v balení

RAIL 40
RAIL 40
Výr. č. 81140-2400

EAN 4262355111664

RAIL 40 - 2400 mm

150 ks v balení

Výr. č. 81140-3300

EAN 4262355111213

RAIL 40 - 3300 mm

150 ks v balení

Výr. č. 81140-4350

EAN 4262355110124

RAIL 40 - 4 350 mm

150 ks v balení

Výr. č. 86140-4350

EAN 4262355110117

RAIL 40 - 4 350 mm, černý elox

150 ks v balení

Výr. č. 81140-5400

EAN 4262355110100

RAIL 40 - 5 400 mm

150 ks v balení

RAIL 60
RAIL 60
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Výr. č. 81160-4350

EAN 4262355110070

RAIL 60 - 4 350 mm

98 ks v balení

Výr. č. 86160-4350

EAN 4262355110063

RAIL 60 - 4 350 mm, černý elox

98 ks v balení
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NOSNÉ LIŠTY

Nosná lišta RAIL 120
»

Horní kanál s lištami je dostatečně hluboký pro použití modulových svorek pro
výšky rámu 30 mm až 50 mm

»

Dolní kanál s lištami optimalizovaný pro upínací háček, funguje se všemi
systémy napojení na střechu SL Rack

»
»
»
»

Kompatibilní s běžnými montážními systémy na trhu
Velmi snadná manipulace: dobře padne do ruky, dobře se stohuje
Stejná hmotnost/statika jako srovnatelné výrobky
RAIL 120 zaručí snadnou přístupnost zástrček a spodní odvětrávání
fotovoltaického zařízení

RAIL 120

RAIL 120
Výr. č. 81112-5400

EAN 4262355111299

RAIL 120 - 5 400 mm

56 ks v balení

Nosné lišty RAIL 7
»
»
»
»
»

Horní kanál s lištami je dostatečně hluboký pro použití modulových svorek pro výšky rámu 30–50 mm
Dolní kanál s lištami optimalizovaný pro upínací háček, funguje se všemi systémy napojení na střechu SL Rack
Kompatibilní s běžnými montážními systémy na trhu
Stejná hmotnost/statika jako srovnatelné výrobky
Lišta RAIL 7 může vést ke zvýšení výnosnosti systému díky sklonu 7°

RAIL 7
dolní
RAIL 7 DOLNÍ
Výr. č. 81107-4350

EAN 4262355111312

RAIL 7 dolní - 4 350 mm

84 ks v balení

RAIL 7
horní

RAIL 7 HORNÍ
Výr. č. 81106-4350

EAN 4262355111329

RAIL 7 horní - 4 350 mm

40 ks v balení
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NOSNÉ LIŠTY

Vnější spojka RAIL
»
»
»
»
»
»

Univerzální a kompatibilní s ostatními profily na trhu
Pohodlné přišroubování shora
Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Dostupné i v černém eloxu
Nejjednodušší a nejrychlejší spojování nosných profilů modulů
Univerzální použití pro všechny velikosti profilů se stejnými
statickými charakteristikami lišty

VARIANTY
Výr. č. 81140-05

EAN 4262355110025

Vnější spojka RAIL

25 ks v balení

Výr. č. 86140-05

EAN 4262355110018

Vnější spojka RAIL, černý elox

25 ks v balení

Vnitřní spojka RAIL
»
»

Včetně dvou samořezných šroubů
Pamatujte, že ke správnému spojení lišt RAILS budete potřebovat vždy dvě
vnitřní spojky pro každý spoj!

Výr. č. 81140-01

EAN 4262355110001

Vnitřní spojka RAIL 40

100 ks v balení

Samořezný spoj pro vnitřní
spojku RAIL
Výr. č. 93148-20

16

EAN 4262355110810

Samořezný šroub s vrtacím hrotem 4.8 x 20 pro vnitřní spojku
RAIL

100 ks v balení
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NOSNÉ LIŠTY

Vnitřní spojka
RAIL 2.0
»
»
»
»

Vnitřní spojka RAIL 2.0
pro RAIL 30

Extrémně robustní, přesná a snadná montáž
Úspora času díky předem namontovaným šroubům
Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Ke spojení nosných profilů modulů bez případně
rušivé vnější konstrukce

Vnitřní spojka RAIL 2.0
pro RAIL 35

Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL
60, černý elox
Vnitřní spojka RAIL 2.0
pro RAIL 40
Vnitřní spojka RAIL 2.0
pro RAIL 120
VARIANTY
Výr. č. 81130-02

EAN 4262355111688

Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL 30

50 ks v balení

Výr. č. 81135-02

EAN 4262355111442

Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL 35

50 ks v balení

Výr. č. 81140-02

EAN 4262355110469

Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL 40

50 ks v balení

Výr. č. 86140-02

EAN 4262355110476

Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL 40, černý elox

50 ks v balení

Výr. č. 81160-02

EAN 4262355110483

Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL 60

40 ks v balení

Výr. č. 86160-02

EAN 4262355110490

Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL 60, černý elox

40 ks v balení

Výr. č. 81112-02

EAN 4262355111459

Vnitřní spojka RAIL 2.0 pro RAIL 120

15 ks v balení

Koncová víčka RAIL
»
»

S otvory pro odvod vody
Kompatibilní s jinými systémy na trhu

VARIANTY
Výr. č. 94640-06

EAN 4262355110506

Plastové koncové víčko RAIL 40, šedá

500 ks v balení

Výr. č. 94640-05

EAN 4262355110513

Plastové koncové víčko RAIL 40, černá

500 ks v balení

Výr. č. 94660-06

EAN 4262355110520

Plastové koncové víčko RAIL 60, šedá

250 ks v balení

Výr. č. 94660-05

EAN 4262355110537

Plastové koncové víčko RAIL 60, černá

250 ks v balení
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MODULOVÉ SVORKY

Středové a koncové svorky Vario
»
»

Univerzální koncové a středové svorky pro výšky rámů 30–50 mm

»
»
»
»
»
»

Kompletní předběžná montáž; kompatibilní se všemi lištami RAIL

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

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

Horizontální nebo vertikální provedení jednoduchým přizvednutím a otočením háčku
VARIANTY

18

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

Koncové svorky Vario pro výšku rámu
30–50 mm

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
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»
»
»

30- 32 mm
33- 35 mm
36- 38 mm
40- 42 mm
45- 46 mm
50 mm

Koncové svorky 30–50

30- 32 mm
33- 35 mm
36- 38 mm
40- 42 mm
45- 46 mm
50 mm

MODULOVÉ SVORKY

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

VARIANTY
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

Laminátové svorky
»

Laminátové svorky pro tenké moduly bez rámu o tloušťce 6,8 mm a laminátové
svorky Vario s přesným tvarem pro různé tloušťky modulu

»

Velká délka svorky 70 mm a vroubkovaná guma EPDM zaručuje bezpečné upnutí
fotovoltaických modulů bez rámu

»
»
»

Pohodlné přišroubování shora

Laminátová středová
svorka

Laminátová koncová
svorka

Laminátová středová
svorka Vario

Laminátová koncová
svorka Vario

Včetně šroubu M8 a čtyřhranné matice
Volitelně: Zacvakávací modul M8 (výr. č. 94301-00) ke snadnému zavedení
čtyřhranné matice na libovolném místě lišty RAILL

VARIANTY
Výr. č. 91601-68

EAN 4262355110605

Laminátová středová svorka vč. šroubu a matice

100 ks v balení

Výr. č. 91601-69

EAN 4262355110612

Laminátová koncová svorka vč. šroubu a matice

100 ks v balení

Výr. č. 916021-68

EAN 4262355111695

Laminátová středová svorka Vario vč. šroubu a matice

1050 ks v balení

Výr. č. 91602-69

EAN 4262355111701

Laminátová koncová svorka Vario vč. šroubu a matice

50 ks v balení
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MODULOVÉ SVORKY

Lemová svorka Falz18H
»

Vhodná pro střechy s kulatým lemováním max. Ø 18 mm, vhodná pro
horizontální montáž modulu bez lišty

»
»
»

Při použití křížové spojky můžete využít vertikální montáže modulu
Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40

Falz18H pro
Střechy s kulatým
lemováním Ø 18 mm
horizontální
Výr. č. 11401-01

Materiál: Hliník

Výr. č. 11401-01

EAN 4262355110629

Falz18H pro střechy s kulatým lemováním Ø 18 mm,
horizontální

50 ks v balení

Lemová svorka DFalzPro
»

Vhodná pro nejběžnější střechy s dvojitým svislým lemováním, vhodná pro
horizontální montáž modulu bez lišty

»
»
»

Při použití křížové spojky můžete využít vertikální montáže modulu
Pro plechy z titanu a zinku pamatujte na délku max. 3–4 m

DFalzPro pro střechy s
dvojitým lemem,
horizontální
Výr. č. 11401-05

Materiál: Hliník

Výr. č. 11401-05

EAN 4262355110643

DFalzPro pro střechy s dvojitým lemem, horizontální

50 ks v balení

Lemová svorka DFalzCu
»

Vhodná pro nejběžnější měděné střechy s dvojitým svislým lemováním,
vhodná pro horizontální montáž modulu bez lišty

»
»

Při použití křížové spojky můžete využít vertikální montáže modulu
Materiál: Hliník (horní díl), ušlechtilá ocel (spodní díl)

Výr. č. 11401-03
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DFalzCu pro měděné
střechy s dvojitým
lemem, horizontální,
Výr. č. 11401-03

EAN 4262355110650

DFalzCu pro měděné střechy s dvojitým lemem,
horizontální

50 ks v balení

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

ZVLÁŠTNÍ UPEVŇOVACÍ PRVKY

Sada závrtných šroubů SL
»
»
»
»

Univerzální profilové uchycení pro nosné lišty RAIL
Utěsnění gumou EPDM
Tlaková kalota k ochraně těsnění před zářením UV a k zachování funkce těsnění
Možnost našroubování do dřevěné konstrukce

VARIANTY
Výr. č. 23310-200

EAN 4262355110667

Sada závrtných šroubů SL M10 x 200 mm

50 ks v balení

Výr. č. 23310-300

EAN 4262355110674

Sada závrtných šroubů SL M10 x 300 mm

50 ks v balení

Výr. č. 23312-200

EAN 4262355110681

Sada závrtných šroubů SL M12 x 200 mm

50 ks v balení

Výr. č. 23312-300

EAN 4262355110698

Sada závrtných šroubů SL M12 x 300 mm

50 ks v balení

Těsnicí deska
»
»
»

Těsnicí deska

Pro vyvážené rozdělení zatížení
Nejvyšší míra utěsnění pro plechové střechy
K dosažení optimálního utěsnění bitumenových (šindelových) střech
doporučujeme navíc použití podložky Bitu-Pad

Výr. č. 23201-00

EAN 4262355110704

Těsnicí deska

Bitu-Pad
»
»

100 ks v balení

Bitu-Pad

Doplněk těsnicí desky pro optimální utěsnění bitumenových (šindelových) střech
Samolepicí

Výr. č. 23201-03

EAN 4262355110711

Bitu-Pad

100 ks v balení

Nástavec pro závrtné šrouby
»

Pro univerzální uchycení lišty RAIL nebo jiných na trhu běžných nosných lišt se spodní
drážkou 10,5 mm

»

Vhodné pro závrtné šrouby M10 a M12

Výr. č. 11301-12

EAN 4262355111206

Nástavec pro závrtné šrouby M12

100 ks v balení
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ZVLÁŠTNÍ UPEVŇOVACÍ PRVKY

Křížová spojka
»
»
»
»
»

Umožňuje jednoduché křížové spojení 90° u všech nosných profilů modulů RAIL
Pohodlné a rychlé přišroubování shora
Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Spojení svorkou můžete velmi snadno uvolnit a přesunout
Spojení odolává zasažení bleskem

Výr. č. 91202-00

EAN 4262355110735

Křížová spojka

100 ks v balení

Svorky s ochranou proti zasažení
bleskem
»
»
»
»
»
»
»

Vhodné pro všechny profily
Výr. č. 91518-00: Pohodlné přišroubování shora
Stačí jediný nástroj: Klíč torx TX40
Svorka kompletně předmontovaná
Kulatý drát Ø 8 mm a 10 mm pouze s jedinou svorkou
Certifikace podle DIN EN 62561

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

Svorka s ochranou proti zasažení
bleskem, součást dodávky vč.
šroubu M10

Kontroly s technickým měřením musejí být provedeny podle
platných elektrotechnických norem

VARIANTY
Výr. č. 91518-00

EAN 4262355110742

Svorka s ochranou proti zasažení bleskem horní

100 ks v balení

Výr. č. 91520-00

EAN 4262355110759

Svorka s ochranou proti zasažení bleskem dolní

100 ks v balení

Univerzální adaptér RAIL
»

Napojení lišt SL Rack RAIL na běžné střešní háky a náhradní střešní desky s
vertikální plochou pro našroubování a otvory nebo podélnými otvory pro šrouby M10

»
»
»

Profilový držák se zalisovaným šroubem M10
Při utahování matic není nutné kontrování
Včetně matice M10

Výr. č. 11110-00
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EAN 4262355111435

Univerzální adaptér RAIL vč. matice M10

200 ks v balení
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plech pro vyrovnání potenciálů
pro koncovou svorku
Výr. č. 93401-03

EAN 4262355111718

Plech pro vyrovnání potenciálů pro koncovou svorku

100 ks v balení

Plechová podložka pro svorky
»
»

Snadné zvětšení opěrné plochy pod solárním modulem
Z hliníku

Výr. č. 91701-00

EAN 4262355110766

Plechová podložka pro svorky

100 ks v balení

Zacvakávací modul M8
»
»

Ke zjednodušení zavádění čtyřhranných matic na libovolné místo nosné
lišty RAIL
Umožňuje univerzální upevnění různých komponent

Výr. č. 94301-00

EAN 4262355110773

Zacvakávací modul M8

100 ks v balení

Čtyřhranná matice M8

200 ks v balení

Šestihranná matice M10

100 ks v balení

Čtyřhranná matice
Výr. č. 93304-08

EAN 4262355110780

Šestihranná matice
Výr. č. 93306-10

EAN 4262355110797

Šroub se šestihrannou hlavou
Výr. č. 93110-25

EAN 4262355110803

Šroub se šestihrannou hlavou M10 x 25 mm

100 ks v balení
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabelová svorka RAIL
»
»
»
»
»
»
»

Vhodná do horního kanálu pro šrouby u všech lišt SL Rack RAIL a pro vhodné 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) 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, matná
černá

Výr. č. 91402-00

EAN 4262355110827

Kabelová svorka RAIL, matná černá

100 ks v balení

Děrovaná hliníková páska
»
»

Děrovaná hliníková páska k připojení potenciálu, 27 x 1,5 mm, Ø 6,75 mm
Role 50 m, vzdálenost otvorů 40 mm

Výr. č. 91827-50

EAN 4262355110834

Děrovaná hliníková páska k připojení potenciálu, 50 m

10 ks v balení

Vruty s talířovou
hlavou
VARIANTY
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Výr. č. 92106-08

EAN 4262355110841

Šroub s talířovou hlavou 6 x 80 mm TX 30

100 ks v balení

Výr. č. 92106-10

EAN 4262355110858

Šroub s talířovou hlavou 6 x 100 mm TX 30

100 ks v balení

Výr. č. 92106-12

EAN 4262355110865

Šroub s talířovou hlavou 6 x 120 mm TX 30

100 ks v balení

Výr. č. 92108-08

EAN 4262355110872

Šroub s talířovou hlavou 8 x 80 mm TX 40

50 ks v balení

Výr. č. 92108-10

EAN 4262355110896

Šroub s talířovou hlavou 8 x 100 mm TX 40

50 ks v balení

Výr. č. 92108-12

EAN 4262355110889

Šroub s talířovou hlavou 8 x 120 mm TX 40

50 ks v balení

Výr. č. 92108-28

EAN 4262355110902

Šroub s talířovou hlavou 8 x 280 mm TX 40

50 ks v balení
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SYSTÉMY PRO ŠIKMÉ STŘECHY

SL Rack
YouTube

SL Rack
Webová stránka

SL Rack
E-shop

Kontaktujte nás pro
osobní nabídku:
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

Technické změny
a chyby tisku vyhrazeny.
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