SYSTÉMY PRO VOLNÉ PLOCHY

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.“
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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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VÝHODY

Systém má řadu výhod
Systémy SL Rack pro ploché střechy
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Nejlehčí systém s nejrychlejší montáží
Statická a tím i hospodárná optimalizace díky variabilním výškám profilů
Možnost vertikální / horizontální montáže modulů
Snadné a flexibilní upnutí modulu (i na delší straně modulu)
Velké rozpětí, díky tomu méně základu
Použitím šroubů torx TX40 stačí pro upnutí pouze jediný nástroj, navíc je práce velmi pohodlná
Univerzální upnutí modulu, možnost kombinovaného upnutí svorkami Duo
Volitelná ochrana proti korozi
Možnost rychlých dodacích lhůt
Značné možnosti přizpůsobení konturám a vlastnostem terénu
Kalkulace podle místních a mezinárodních pravidel pro stavebnictví
Robustní horní konstrukce a podpěry z oceli
Podrobné montážní návody a videa
Rychlé a nekomplikované poradenství a plánování – i v případě náročného terénu a při
problematických vlastnostech půdy
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PŘEHLED SYSTÉMŮ

Přehled systémů
Systém se dvěma sloupky

Dostupné provedení 2V, 3V, 4V, 4H, 5H a 6H

Agrovoltaický systém

Dostupné provedení 2V, 3V, 4V, 4H, 5H a 6H
Extra, vysoká světlá výška

> 2,2m

Systém východ - západ

Systém s jedním sloupkem

Systém se dvěma sloupky a krokvemi

Systém s jedním sloupkem a krokvemi

Dostupné provedení 2V, 3V, 4V, 4H, 5H a 6H

Dostupné provedení 2V, 3V, 4V, 4H, 5H a 6H

4

Dostupné provedení 1V, 2V, 1H, 3H a 4H

Dostupné provedení 1V, 2V, 1H, 3H a 4H
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GEOLOGIE A STATIKA

Geologie a statika
K instalaci zařízení na volné ploše nabízíme kromě vyhotovení statického výpočtu připraveného ke
kontrole také určení potřebné hloubky založení. Navíc pro vás připravíme profesionální posouzení
atmosférické koroze a podrobnou analýzu s detailními informacemi o agresivitě půdy. Tyto informace
vám dále pomohou pro rozhodování o vhodných řešeních zakládání.

Další informace o geologii a statice
pro vás připraví náš tým.
Kontaktujte nás.

Geologie@sl-rack.de
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ZPŮSOBY ZAKLÁDÁNÍ

Způsoby zakládání
Za běžné situace je nosná konstrukce založena na profilech zaražených do země. Ty jsou zaraženy do
půdy pomocí hydraulických beranidel. K zajištění stability zařízení je hloubka pro zaražení určena pro
každé umístění individuálně podle geologického posudku.
V regionech, ve kterých půda neumožňuje zarážení (např. skalnaté podloží anebo agresivní typy půdy)
mohou být zarážené profily stabilně ukotveny v půdě pomocí betonu. Přitom je proveden do půdy vrt a
zarážené profily jsou zabetonovány. Je ovšem také možné zřídit nadzemní základ. Profily jsou v takovém
případě spojeny s betonovým základem pomocí tak zvaných základových patek. Toto řešení je určeno
pro takové typy půd, ve kterých nelze vrtat ani zarážet profily. Další zvláštní řešení nabízejí různé diskové
základy.

Zakládání pomocí zarážení do půdy
Zarážecí profily jsou zaráženy do půdy pomocí hydraulických beranidel. Na
základě posudku půdy, provedeného předem, je stanovena hloubka pro zaražení.
Extrémně bažinaté, písčité nebo kamenité půdy včetně velmi strmých svahů
mohou zakládání pomocí zarážení komplikovat.

Zakládání zarážením a zabetonováním
Pokud zarážení brání velké překážky v půdě, může být nutné vrtání, takže
vyvrtaný otvor je následně zasypán suchým betonem až maximálně betonem
o vlhkosti půdy nebo směsí betonu a štěrku a následně je zarážecí profil usazen
běžnými postupy.

Zakládání pomocí disků
V případě extrémně bažinatých, kamenitých nebo písčitých půd je možné
alternativně usadit zakládací disky. Diskový základ si vystačí s nízkou hloubkou,
což může být účelné například na skládkách.

Zakládání pomocí dvojitých disků
Jako stabilnější provedení nebo pro lepší stabilitu v případě extrémně
bažinatých, kamenitých nebo písčitých půd je možné alternativně usadit dvojité
zakládací disky.
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ZPŮSOBY ZAKLÁDÁNÍ

Fundamenty wbijane z użyciem zagęszczonej specjalnej ziarnistej
mieszanki
V případě, že zvláštní úřední předpisy nebo ekologické podmínky nedovolují
zalití betonem, nebo je vyžadována cenově výhodnější alternativa, je možné po
vyvrtání zaplnit otvor směsí písku a štěrku (síto 0-8), která musí být následně
zhutněna. Následně můžete podle běžných metod zarážecí profil instalovat do
vyplněného vrtu.

Zakládání zarážením a použitím zátěží
V případě problematických půd (překážky při zarážení, velmi agresivní půdy,
obecný zákaz použití betonu pod povrchem nebo poškození krycí vrstvy u hald)
je možné alternativně provést zaražení do hloubky až 40 cm v kombinaci s
povrchovým vyztužením betonem v odpovídajících rozměrech.

Zakládání do betonu (základové pasy)
Pokud nelze do půdy zarážet ani nesmí být do země zakládány diskové základy,
můžete alternativně využít betonový základ. Zde můžete (podle plánu) například
umístit na srovnanou plochu hotové betonové bloky nebo je v místě zalít.
Následně je instalován systém pro volné plochy SL Rack.

Zakládání pomocí zarážení v provedení se speciálním plastem
Půda, která výrazně podporuje korodování materiálu, klade na materiál značné
požadavky. Zakládání pomocí zarážení v provedení se speciálním plastem je
odolné proti záření UV a díky speciálnímu plastu, který je použit pro výrobu, je
dosaženo dlouhé životnosti. Tato komponenta je mimořádně vhodná pro bažiny
apod. Využijte těchto výhod pro svůj projekt.
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NOSNÉ SOUČÁSTI MODULŮ

Nosné součásti modulů
1. Zarážecí profil
2. Spojovací prvky
3. Vzpěra
4. Vaznice Z
5. Samostatná
středová svorka
pro vazník

Systém s jedním sloupkem
2.

1.

4.

5.
4.

3.

2.

4.

Systém se dvěma sloupky

1. Zarážecí profil
2. Spojovací prvky
3. Vaznice Z
4. Koncová svorka
Duo pro vaznici
5. Středová svorka
Duo pro vaznici

2.
5.

3.

2.
1.

4.

3.
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NOSNÉ SOUČÁSTI MODULŮ

Systém s jedním sloupkem a krokvemi

1. Krokve
2. Vaznice Z
3. Svorka pro krokve
4. Středová svorka Vario
5. Zarážecí profil
6. Spojovací prvky
7. Vzpěra
8. Koncová svorka VARIO

4.
1.
3.
2.
6.

5.

2.

1.
7.
8.

1. Zarážecí profil
2. Hlava základu
3. Krokve
4. Vaznice Z
5. Středová svorka Vario
6. Koncová svorka Vario
7. Svorka pro krokve

Systém se dvěma sloupky a krokvemi
5.
3.
7.
4.

4.

3.

2.
6.

1.
1.

1.
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ANTIKOROZNÍ OCHRANA

Správná antikorozní ochrana
Konstrukční materiál ocel má všestranné použití, ale koroduje působením atmosférických vlivů, ve vodě
a v zemi. Následkem korozivních procesů (a to i následkem nevhodné nebo špatné přípravy povrchu)
vznikají značné škody. Takto vzniklým nákladům je možné zabránit použitím vhodné antikorozní ochrany. Vhodné zušlechtění povrchu výrazně brání vzniku koroze. Tím značnou měrou potlačíte agresivní
škodliviny ve vzduchu, vysoká vzdušná vlhkost (relativní vlhkost > 80 %) nebo vodní kondenzát, srážky
i slanou vodu. Ocelové plochy proto musejí být v závislosti na příslušných okolních podmínkách a na z
toho vyplývajícím zatížení korozí ošetřeny vhodnými ochrannými povrchy ze zinku, zinku a hořčíku nebo
organickými nátěry, a to případně i v několika vrstvách a v dostatečné tloušťce.

EN ISO 1461 žárové zinkování
Platná norma pro zinkování je DIN EN ISO 1461: „Zinkový povrch nanesený na ocel pomocí žárového
zinkování (dílčí zinkování) - požadavky a kontroly“.
»
»
»
»
»

Tato norma má celosvětový význam
Stanovuje zkoušky, které jsou prováděny na žárovém zinkování hotových jednotlivých dílů nekontinuálními metodami
Norma stanovuje požadavky na zinkový povrch a stanoví procedury, kterými může být prokázána
shoda žárového zinkování s touto normou
Definuje požadavky, které musí splnit žárová zinkovna, nevztahuje se ale automaticky na poskytnutí
dalších dílčích služeb
Definuje způsoby oprav vadných míst (nepozinkovaná místa)

Dimenzování antikorozní ochrany ocelových nosných konstrukcí SL Rackk
Konstrukční prvek

Kategorie korozivity
C2

C3

C4

Vaznice

≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ ZM 430

Spojovací
prvky

≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ ZM 430

Zakládání
zarážením

C5

ZM 620

≥ ZM 430
Dílčí zinkování podle DIN EN ISO 1461

Šrouby

Ušlechtilá ocel

Hliník Součásti

EN AW 6063 T66

Hodnoty obsažené ve výše uvedené tabulce pro tloušťku pozinkování/metody zinkování v závislosti na
kategorii korozivity jsou založeny na DIN 55928-8 („Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí nanášením
vrstev a nátěrů; část 8: Antikorozní ochrana nosných tenkostěnných součástí“) a jejich hodnoty odpovídají minimálně hodnotám podle normy. Údaje jsou nezávislým doporučením společnosti SL Rack
GmbH a byly provedeny s výhradou ověření v jednotlivém případě v rámci projektování.
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ANTIKOROZNÍ OCHRANA

Kontaktní koroze
Nebezpečí kontaktní koroze mezi dvěma kovy v případě systému SL Rack pro volné plochy je nízké a je
považováno za neproblematické. Pokud má být zařízení instalováno v blízkosti pobřeží nebo slané vody,
je možné ochranná opatření ověřit a případně zavést další. Příklad: V závislosti na párování jednotlivých
kovů (hliník – zinek – žárově zinkovaná ocel, například vaznice Z – krokve anebo modulový rám) panují
různé výrazné rozdíly z hlediska elektrického potenciálu. Čím větší rozdíl potenciálů, tím vyšší míra korozivity.
Párování kovů

Atmosféra

Voda

Město

Průmysl

Moře

Sladká voda

Slaná voda

Hliník - zinek

0

0-1

0-1

1

1-2

Hliník - žárově zinkovaná ocel

0

0-1

0-1

1

1-2

Legenda:
0 = žádná podstatná koroze mezi oběma kovy
1 = mírně zesílená koroze, nejsou ale doporučována žádná
ochranná opatření

2 = zesílená koroze, izolující ochranná opatření
doporučena
3 = silná kontaktní koroze, vyhněte se párování těchto kovů

Kategorie korozivity podle DIN EN ISO 12944-2 (při expozici)
Kategorie korozivity zatížení korozí

Korozivita

C1
nevýznamné

Velmi nízké, málo
agresivní uvnitř

C2
nízká

Příklady typického prostředí

Zmniejszenie grubości po
roku od wyjęcia z magazynu
Stal
niestopowa

Cynk

Pouze vyzápěné vnitřní prostory, izolované
budovy (relativní vlhkost ≤ 60 %)

≤ 1,3 µm

≤ 0,1 µm

nízká průměrná
agresivní vnější/
vnitřní

Nevytápěná budova, mírně znečištěná atmosféra, suché klima.
Většinou venkovské oblasti.

>1,3 – 25 µm

>0,1 – 0,7 µm

C3
průměrná

průměrná agresivní
vnější/vnitřní

Místnosti s vysokou vlhkostí a nízkým
znečištěním vzduchu. Městská a průmyslová
atmosféra s průměrným zatížením SO₂ nebo
mírné klima.

>25 – 50 µm

>0,7 – 2,1 µm

C4
silná

vysoké průměrná
agresivní vnější/
vnitřní

Bazény.
Průmyslová atmosféra a atmosféra na pobřeží
s průměrným zatížením solí.

>50 – 80 µm

>2,1 – 4,2 µm

C5
velmi silná

velmi vysoké agresivní vnější/vnitřní

Prostředí s téměř stálou kondenzací a silným
znečištěním vzduchu. Průmyslová atmosféra s
vysokou relativní vlhkostí vzduchu a agresivní
atmosférou.

>80 – 200 µm

>4,2 – 8,4 µm
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UPNUTÍ MODULŮ

Varianty svorek systémů SL Rack volné plochy
6 Nm

vždy
6 Nm

Středová svorka vaznic Solo při
montáži pomocí šroubu torx
TX40 (6 Nm)

Umístěte koncovou svorku vaznic
Duo na vaznice Z

...a utáhněte všechny šrouby
klíčem torx TX40 (6 Nm).

6 Nm
6 Nm

Středová svorka pro vaznice Duo
- montáž mezi moduly pomocí
šroubu torx TX40 (6 Nm)

Spoj
modulů
Mod
ul 1

Kombinované upnutí

Mod
ul 2

U tohoto způsobu sevření je rozhodující pozice
bodů pro upnutí na modulech podle údajů výrobce.
Čtyři místa pro upnutí na každém modulu zaručí
optimální upnutí. Možnou výhodou této varianty
Spoj modulů
upnutí je redukované použití materiálů.
M
odul
1

Mod
ul 2

Čtvrti
údajenový bod
výrob /
ce
Mod
ul 1

Čtvrtbodové upnutí
Tato varianta upnutí je doporučována pro velké
moduly. Upnutí je provedeno ve čtvrtinovém bodě
modulů podle údajů výrobce před ním nebo za
ním. V případě upnutí pomocí čtvrtinového bodu
je potřebné o jednu vaznici v systému více, tím
je zaručena lepší odolnost proti vyššímu zatížení
sněhem a větrem.

Čtvrti
údajenový bod
výrob /
ce
Mod
ul 1

Spoj
modulů

Mod
ul 2

Spoj
modulů

Mod
ul 2
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NAŠE SVORKA PRO OCELOVÉ VAZNICE

Osvědčená optimalizace - i na volné ploše!
Naše inovativní svorka pro vaznice Z umožní přišroubování vazníků a vaznic Z provedené pouze jednou
osobou. To všechno bez vrtání a při plné flexibilitě na staveništi.

Ocelová svorka
vaznice s víčkem

Držák modulů pro
moduly se dvěma
čely nabízí minimální
zastínění těchto modulů
zespodu a stačí vám navíc
jen jeden nástroj: Klíč torx
TX40
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PŘEHLED KOMPONENT

Několik málo komponent - značná časová úspora
Instalace našich systémů pro volné plochy je velmi jednoduchá, ale také si vystačí s nízkým počtem komponent, především drobných dílů. Ne nadarmo je systém pro volné plochy SL Rack jedním ze systémů s
nejsnadnější montáží na trhu. Tím ušetříte spoustu času a nákladů.

Zarážecí profil,
pozinkovaná ocel

Upevnění vaznic k
zarážecím profilům

Zarážecí profil W ze
speciálního plastu

Spojení se zarážecím profilem W

Zarážecí profil W
z oceli,
optimalizovaný

14
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PŘEHLED KOMPONENT

Spojovací prvek,
pozinkovaná ocel

Vzpěra,
pozinkovaná ocel

Vzpěra ke spojení zarážecího
profilu a spojovací prvek

Vaznice Z,
pozinkovaná ocel
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PŘEHLED KOMPONENT

Svorky pro vaznice

Středová svorka vaznic
Solo

Středová svorka Duo pro
vaznici

Koncová svorka Duo pro vaznici

Kloub spojky pro vaznici Z,
hliník
Bez pnutí do těžkého terénu se spádem

Krokve,
hliník

Svorka krokve pro spojení krokve s vaznicí Z
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PŘEHLED KOMPONENT

Spojovací prvek vaznice Z,
pozinkovaná ocel

Spojení mezi dvěma vaznicemi pomocí
spojovacího prvku pro vaznici Z

Svorka pro vaznice Z,
hliník (šroub z ušlechtilé oceli)

Víčko svorky pro vaznici Z pro ochranu kabelů,
plast

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

17

PŘEHLED KOMPONENT

Svorka pro krokve

Svorka krokve pro spojení krokve s vaznicí Z

Hlava základu

Hlava základu pro spojení zarážecího profilu s
vaznicí Z

Držák modulů pro
moduly se dvěma čely
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SYSTÉMY PRO VOLNÉ PLOCHY

SL Rack
YouTube

SL Rack
Webová stránka

SL Rack
E-shop

Kontaktujte nás pro
vaši 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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