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Innovatív továbbfejlesztések 
az Ön projektjeihez

„Szerelőrendszereinket 1996 óta fejlesztjük és tökéletesítjük  
folyamatosan, hogy megkönnyítsük a szerelők mindennapi 
munkáját. Ennek során döntő szerepet játszik a hatékonyság és a 
gazdaságosság, valamint a megrendeléseink gyors teljesítése és a 
szükséges alkatrészek megbízható leszállítása.

Komponenseink gyártása során következetesen odafigyeltünk a 
felülről történő csavarozhatóságra a zavartalan munkafolyamatok 
biztosítása érdekében. A SL Rack rendszerek könnyen telepíthe-
tők, univerzálisan alkalmazhatóak, használatunk és szerelésük 
egyértelmű, és mindezek ellenére egyedileg hozzáigazíthatók az 
adott szerelési helyzethez.“

Ludwig Schletter
A PV szerelőrendszerek  
úttörője

SL Rack 
számokban: 

év tapasztalat
GW telepített PV-kapacitás világszerte
termékszakértőnk ad Önnek szívesen tanácsot!
Szinte teljes egészében Németországban és Európában  
gyártva
rozsdamentes acélból és alumíniumból  - rendkívül hosszú 
élettartamú

Bővebb  
tudnivalók:
www.sl-rack.de
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Ismeri Ön már az
SL Rack YouTube csatorát?  
Videók megtekintése >

*Garanciális feltételeink érvényesek. Ezek bármikor megtekinthetők a www.sl-rack.de weboldalon
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Az SL Rack szabadon álló rendszerek 
számtalan előnye

 » A legkönnyebb és leggyorsabban összeszerelhető rendszer

 » Statikusan optimalizált és ezáltal gazdaságos rendszer a változó profilmagasság révén

 » Függőleges / vízszintes modulszerelés lehetséges

 » Egyszerű és rugalmas modulrögzítés (a modulok hosszú oldalán is)

 » Széles fesztávolságok, ezért kevesebb alapozás

 » Torx TX40 általi csavarozással mindössze egy szerszámra van szükség a rögzítéshez, kényelmes munka-
végzést biztosít

 » Univerzális modulrögzítés, és kombinált rögzítés is lehetséges kettős rögzítőelemekkel

 » Választható korrózióvédelem

 » Rövid szállítási időkkel

 » Nagyfokú alkalmazkodóképesség a terep domborzatához és állapotához

 » A helyi és nemzetközi építési előírásoknak megfelelő kalkuláció

 » Robusztus felépítmény és acél támaszok

 » Részletes összeszerelési útmutatók és videók

 » Gyors és egyszerű tanácsadás és tervezés - még kihívást jelentő terepviszonyok és nehéz talajviszony-
ok esetén is
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> 2,2m

Egyoszlopos rendszer
1V, 2V, 1H, 3H és 4H változatokban elérhetők

Agrivoltaikus rendszer
2V, 3V, 4V, 4H, 5H és 6H változatokban elér-
hetők. Extra nagy magasság a talajtól

Kelet-nyugat rendszer
2V, 3V, 4V, 4H, 5H és 6H változatokban elérhetők

Kétoszlopos rendszer
2V, 3V, 4V, 4H, 5H és 6H változatokban elérhetők

Rendszerek áttekintése

Egyoszlopos szarufarendszer
1V, 2V, 1H, 3H és 4H változatokban elérhetők

Kétoszlopos szarufarendszer
2V, 3V, 4V, 4H, 5H és 6H változatokban elérhetők
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A szabadon álló rendszer kiépítéséhez felajánljuk Önnek úgy az ellenőrizhető statikai számítások  
elkészítését, mint a szükséges cölöpözési mélység meghatározását. Továbbá elvégezzük Önnek a légköri 
korrózió szakszerű kiértékelését és részletes, informatív elemzést készítünk a talaj agresszivitására  
vonatkozóan. Ezek az információk segítenek a megfelelő alapozási megoldás kiválasztásában is.

Geológia és statika

Csapatunk további információkkal szolgál a 
geológia és a statika témakörében.
Lépjen velünk kapcsolatba.

Geologie@sl-rack.de
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Normál esetben az alépítményt cölöpszelvények tartják. Ezeket egy hidraulikus cölöpverő segítségével 
helyezik a talajba. A szerkezet stabilitásának biztosítása érdekében a cölöpbehajtási mélységet minden 
egyes helyszínen egyedileg határozzák meg egy geológiai szakvélemény alapján.
Azokban a régiókban, ahol a talaj nem cölöpölhető (pl. sziklás altalaj és/vagy agresszív talaj), a  
cölöpszelvényeket betonnal is biztonságosan le lehet horgonyozni a talajban. Ehhez előfúrt lyukakat kell 
készíteni a talajban, és a cölöpszelvényeket be kell betonozni. Lehetőség van azonban föld feletti  
betonalapozásra is. Ebben az esetben a profilok talplemezekkel kapcsolódnak a betonalapokhoz. Ezt 
olyan talajokra szánják, ahol a cölöpverés vagy fúrás nem lehetséges. További speciális megoldásokat 
kínálnak a különböző spirállal fúrt alapozások.

Cölöpalapozás
A cölöpszelvényeket egy hidraulikus cölöpverő segítségével helyezik a talajba. A 
cölöpverési mélység előre meghatározható a talajvizsgálat alapján. A rendkívül 
mocsaras, homokos vagy köves talajok, valamint a nagyon meredek lejtőszögek 
megnehezíthetik a cölöpalapozást.

Alapozási típusok

Helyben öntött betonos cölöpalapozás
Ha a cölöpbehajtást gátló nagy felületű  akadályok miatt előfúrásra van szükség, 
a fúrólyukat száraz vagy legfeljebb földnedves betonnal vagy beton-kavics  
keverékkel lehet feltölteni, majd a cölöpszelvényt a  hagyományos módszerekkel 
kell behajtani.

Spirállal fúrt alapozás
Rendkívül mocsaras, köves vagy homokos talajon alternatívaként spirállal fúrt 
alapozás is alkalmazható. A spirállal fúrt alapozás sekély beágyazási mélységeket  
tesz lehetővé, ami például hulladéklerakóknál jöhet szóba.

Kettős spirállal fúrt alapozás 
A stabilabb kialakítás vagy a rendkívül mocsaras, köves vagy homokos talajon 
való jobb alátámasztás érdekében a kettős spirállal fúrt alapozás is alkalmazható.
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Tömörített speciális szemcsés cölöpalapozás
Ha különleges hatósági előírások vagy környezeti feltételek miatt a betonnal 
történő feltöltés nem engedélyezett, illetve költséghatékony alternatíva esetén 
a feltöltés az előfúrást követően homokos-kavicsos keverékkel (szemmegoszlási 
görbe 0-8) végezhető, amelyet tömöríteni kell. Ezt követően a cölöpszelvény 
hagyományos módszerekkel behelyezhető a feltöltött fúrólyukba.

Ballasztozott cölöpalapozás
Problémás talajviszonyok esetén – például cölöpverési akadályok, igen agresszív 
talajok, felszín alatti betonozási tilalom vagy a fedőréteg sérülése törmelékek  
miatt – alternatívaként a cölöpverés 40 cm mélységig a felszínen megfelelő 
méretű betonerősítéssel kombinálva is elvégezhető.

Beton alapozás (szalagalapozás)
Ha nem megengedett a talajba való cölöpverés vagy a spirállal fúrt alapozás, 
alternatívaként betonalapok is alkalmazhatók. Ekkor a tervtől függően a kész 
betontömböket a kiegyenlített felületre lehet helyezni vagy a helyszínen lehet 
kiönteni. Erre kerül felszerelésre az SL Rack szabadon álló rendszer.

Cölöpalapozás speciális műanyaggal
Az erősen korrozív talajok különleges követelményeket támasztanak az anyaggal 
szemben. A speciális műanyagból készült cölöpalapozás UV-álló és a gyártáshoz 
használt speciális műanyagnak köszönhetően hosszú élettartamot biztosít. Ez az 
összetevő különösen alkalmas lápos talajon és hasonló talajviszonyok esetében. 
Használja ki ezt az előnyt a projektje számára.
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Egyoszlopos rendszer

Kétoszlopos rendszer
1. Cölöpszelvény
2. Kötőelem
3. Z-szelemen
4. Kettős szelemen 

végszorítóelem
5. Kettős szelemen 

középső szorítóelem

Modultartó alkatrészek
1. Cölöpszelvény
2. Kötőelem
3. Támasz
4. Z-szelemen
5. Egyszerű szelemen

középső szorítóelem

3.

4.

1.
2.

4.

4.

5.

2.

2.

5.
3.

3.

4.
1.

2.
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Egyoszlopos szarufarendszer
1. Szarufa
2. Z-szelemen
3. Szarufarendszer
4. Vario középső 

szorítóelem
5. Cölöpszelvény
6. Kötőelem
7. Támasz
8. Vario végszorítóelem

Kétoszlopos szarufarendszer 1. Cölöpszelvény
2. Alapozás fej-elem
3. Szarufa
4. Z-szelemen
5. Vario középső 

szorítóelem
6. Vario végszorítóelem
7. Szarufarendszer

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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Az SL Rack acél alépítményeinek korrózióvédelmi tervezése

Szerkezeti elem
Korrozivitási kategóriák

C2 C3 C4 C5

Szelemenek ≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ Z 600
≥ ZM 310 ≥ ZM 430

ZM 620Kötőelem ≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ Z 600
≥ ZM 310 ≥ ZM 430

Cölöpalapozá-
sok

≥ ZM 430 

Darabáru horganyzás DIN EN ISO 1461 szerint

Csavarok Nemesacél
Alumínium 
Alkatrészek EN AW 6063 T66

A fenti táblázatban a horganyzási vastagságokra/módszerekre megadott értékek a korrozivitási kategóriá-
tól függően a DIN 55928-8 („Acélszerkezetek korrózióvédelme bevonatokkal és fedőrétegekkel; 8. rész: 
teherhordó vékonyfalú alkotóelemek korrózióvédelme”) szabványon alapulnak, és legalább a szabvány 
szintjén vannak. Az adatok az SL Rack GmbH nem kötelező érvényű javaslatának minősülnek, és a 
projekttervezés keretében eseti vizsgálat tárgyát képezik.

EN ISO 1461 Tűzihorganyzás
A darabáru horganyzásra a DIN EN ISO 1461 szabvány vonatkozik: „Tűzihorganyzással kialakított bevona-
tok kész vas- és acéltermékeken. Követelmények és vizsgálati módszerek”.

» Ez a szabvány globális jelentőséggel is bír
» Meghatározza azokat a vizsgálatokat, amelyek a legyártott termékek tűzihorganyzásához szükségesek 

szakaszos eljárásban
» A szabvány szabályozza a cinkbevonatokra vonatkozó követelményeket, és meghatározza azokat az 

eljárásokat, melyek a tűzihorganyzás e szabványnak való megfelelőségének bizonyítására szolgálnak
» Meghatározza a tűzihorganyzó üzem által nyújtandó szolgáltatásokat, de nem vonatkozik automatiku-

san a következő alszolgáltatásokra
» Meghatározza a javítási eljárásokat hibák esetén (nem horganyzott területek)

A megfelelő korrózióvédelem
Az acél sokoldalú építőanyag, de a légkörben, a vízben és a talajban korrodálódik. A korróziós folyamatok 
(a felület elégtelen vagy rossz kezelése miatt is) jelentős gazdasági károkat okoznak. Az emiatt felmerülő 
költségek megelőzhetők a megfelelő korrózióvédelemmel. A megfelelő felületkezelés jelentősen késlel-
teti a rozsda kialakulását. A felületkezelés megakadályozza a agresszív légszennyező anyagok, a magas 
páratartalom (> 80% RH) vagy a kondenzáció, a csapadék és a sós víz érintkezését az acél felületével. Az 
acélfelületeket ezért az adott környezeti körülményektől és az őket érő korróziós terheléstől függően 
megfelelő cink, cink-magnézium vagy szerves bevonatokkal kell ellátni, szükség esetén több rétegben és 
megfelelő vastagságban.
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Érintkezési korrózió
A két fém közötti érintkezési korrózió kockázata a szabadon álló SL Rack rendszer esetében alacsony és 
nem tekinthető problémának. Ha a berendezést a tengerpart vagy sós víz közelében kívánják felállítani, 
speciális óvintézkedéseket lehet figyelembe venni és bevezetni. Szemléltetésként: A fémpárosítástól 
függően (alumínium - cink - tűzihorganyzott acél, például Z-szelemenek - szarufák és/vagy modulkeretek) 
különböző mértékű különbség van az elektromos potenciálban. Minél nagyobb a különbség ebben a 
potenciálban, annál nagyobb a korróziós hatás.

Jelmagyarázat:
0 =  nincs jelentős korrózió a fémpárban
1 =  enyhe korrózió, de óvintézkedések nem javasoltak

2 =  fokozott korrózió, szigetelő óvintézkedések javallottak
3 =  erős érintkezési korrózió, fémpárt kerülni

Fémpárosítás Légkör Víz
Város Ipar Tenger Édesvíz Sós víz

Alumínium - cink 0 0 - 1 0 - 1 1 1 - 2
Alumínium - tűzihorganyzott acél 0 0 - 1 0 - 1 1 1 - 2

Korróziós kategóriák a DIN EN ISO 12944-2 szerint (expozíció esetén)

Korrozivitási kategóriák 
Korróziós terhelés Korrozivitás Példák tipikus környezetekre

Vastagságcsökkentés a  
kitettség 1. évét követően

Ötvözetlen 
acél Cink

C1 
jelentéktelen

igen csekély enyhén 
agresszív belül

Csak fűtött beltéri helyiségek, szigetelt épüle-
tek (≤ 60% r. p.) ≤ 1,3 µm ≤ 0,1 µm

C2 
csekély

csekély mérsékelten 
agresszív kívül/belül

Fűtetlen épületek, alacsony szennyezettségű 
légkör, száraz éghajlat.  

Többnyire vidéki területek.
>1,3 – 25 µm >0,1 – 0,7 µm

C3 
mérsékelt

mérsékelt enyhén 
agresszív kívül/belül

Magas páratartalmú és alacsony 
légszennyezettségű helyiségek Városi és ipari 
légkör mérsékelt SO₂-szennyezéssel vagy mér-

sékelt éghajlattal.
>25 – 50 µm >0,7 – 2,1 µm

C4 
erős

magas mérsékelten 
agresszív kívül/belül

Uszodák.  
Ipari légkör és tengerparti légkör mérsékelt 

sóterheléssel.
>50 – 80 µm >2,1 – 4,2 µm

C5 
igen erős

igen magas agresszív 
kívül/belül

Szinte állandó páralecsapódással és erős légs-
zennyezettséggel járó környezetek. Ipari légkör 

magas relatív páratartalommal és agresszív 
légkörrel.

>80 – 200 µm >4,2 – 8,4 µm

11SL Rack GmbH  |  Münchener Straße 1  |  83527 Haag i. OB |  Tel: +49 8072 3767-0  |  sales@sl-rack.de |  www.sl-rack.de

KORRÓZIÓVÉDELEM

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


Kombinált rögzítés
Ennél a rögzítési módnál  a modulokon lévő  
rögzítési pontok helyzete a gyártó előírásai  
szerint mérvadók. Modulonként négy rögzítési pont 
biztosítja az optimális rögzítést. Ennek a szorítóvál-
tozatnak az egyik lehetséges előnye a a  
csökkentett anyagfelhasználás.

Negyedpontos rögzítés
Ez a rögzítési változat nagyméretű modulokhoz 
ajánlott. A rögzítés a modulok negyedénél történik 
a gyártó utasításai szerint, azok előtt vagy után. A 
negyedpontos rögzítéssel a rendszerben eggyel 
több szelemen szükséges, így jobban ellenáll a na-
gyobb hó- és szélterhelésnek.

Az SL Rack szabadon álló rendszer rögzítési változatai

Egyszerű szelemen középső 
szorítóelem Torx TX40 (6 Nm) 
szerszámmal való szereléskor

Kettős szelemen  
végszorítóelemet Z-szelemenre 
helyezni

...és az összes csavart Torx TX40 
(6 Nm) segítségével megszorí-
tani.

Kettős szelemen középső szo-
rítóelem felszerelése modulok 
között Torx TX40 (6 Nm) segít-
ségével

6 Nm 6 Nmegyenként  
6 Nm

6 Nm

Modulille-
sztés

1. modul

2. modul

2. modul

1. modul

Negyedpont/Gyártói előírás

Modulille-
sztés

Modulillesztés
1. modul

2. modul

2. modul

1. modul

Negyedpont/Gyártói előírás

Modulille-
sztés
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Bizonyítottan optimális - a szabadon álló rendszerben 
is!
Innovatív Z-szelemen szorítóelemeink lehetővé teszi, hogy a kötőelemet és a Z-szelement egyetlen sze-
mély képes legyen összecsavarozni. Mindezt fúrás nélkül és teljes rugalmassággal az építkezés helyén.

Acél szelemen szorí-
tóelemek sapkával

A kétoldali  
modulok modultar-
tója minimális árnyé-
kolást garantál a kétoldali 
modulok számára alulról, 
és csak egy szerszámra van 
szükség: Torx TX40
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Kevés alkatrész - nagy időmegtakarítás
Szabadon álló rendszereink telepítéséhez nem csak néhány kézmozdulatra van szükség, hanem kevés 
alkatrészre, és mindenekelőtt kevés kis alkatrészre. Nem véletlen, hogy az SL Rack szabadon álló rendszer 
az egyik legkönnyebben összeszerelhető rendszer a piacon. Így rengeteg idő és energia takarítható meg.

Kötőelemek rögzítése a 
cölöpszelvényekhez

Cölöpszelvény,  
horganyzott acél

Csatlakozás W-cölöpszelvénnyel

W-cölöpszelvény  
speciális műanyagból

W-cölöpszelvény  
acélból,  
optimalizált
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Támasz a cölöpszelvény és a 
kötőelem összekapcsolására

Kötőelem,  
horganyzott acél

Támasz,  
horganyzott acél

Z-szelemen,  
horganyzott acél
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Feszültségmentes a nehéz, lejtős terepekhez

Z-szelemen  kötőelem csukló,  
alumínium

Szelemen szorítóelemek

Kettős szelemen végszorítóelemKettős szelemen középső  
szorítóelem 

Egyszerű szelemen 
középső szorítóelem 

Szarufarögzítő a szarufa és Z-szelemen  
összekapcsolásához

Szarufák,  
alumínium
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Két szelemen összekapcsolásához  
Z-szelemen összekötőelemmel

Z-szelemen szorítóelem
alumínium (nemesacél  csavar)

Z-szelemen összekötőelem,  
horganyzott acél

Z-szelemen szorítóelem sapka a kábelvédelemhez,  
műanyag
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Szarufarögzítő

Alapozás fej-elem

Alapozás fej-elem a cölöpszelvény és Z-szelemen 
összekapcsolására

Szarufarögzítő a szarufa és Z-szelemen  
összekapcsolásához

Modultartó kétoldali 
modulokhoz
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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

Műszaki módosítások
és nyomdahibák joga fenntartva.

Állás: 2022/05 V15

Lépjen velünk kapcsolatba
személyes árajánlata céljából:

SL Rack 
YouTube

SL Rack 
Weboldal

SL Rack 
Webshop
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