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A RENDSZERÉPÍTŐ PARTNER
Kifinomult termékötleteivel és érezhető ügyfél-orientáltságával a K2 Systems egy szimpatikus partner
a szolártechnológiai szerelőrendszerek területén.
Nemzetközi ügyfelei kedvelik már bevált tetőre szerelhető, szabadtérbe telepíthető szerkezeteit, és
egyedi megoldásait.
A K2 Systems szerelőrendszerei számos átgondolt részlettel és igényes formatervezéssel győzik meg
felhasználóikat. A kiváló minőségű anyagok és azok minőségtudatos megmunkálása gondoskodnak a
legjobb funkcionalitásról és a hosszú élettartamról.
Termékeink kis számú, egymással optimálisan összehangolt komponensből állnak – ezáltal csökken az
anyagigény, könnyebb lesz a felszerelés, valamint időt és pénzt takaríthat meg.
Tetterős, tapasztalt vállalatként, dinamikus fejlődésünk érdekében hosszú távú partneri
együttműködésben gondolkodunk.
Termékkínálatunk folyamatos optimalizálásához ügyfeleinkkel folytatott személyes párbeszédeink
tanulságai szolgáltatják az alapot.
A K2 Systems csapata bízik a sikeres együttműködésben.

ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG – TÖBBSZÖRÖS TANÚSÍTÁSSAL
A K2 Systems a biztos kapcsolat, a legmagasabb minőség és a precizitás híve.
Ügyfeleink és üzleti partnereink régóta tudják ezt. Szaktudásunkat és komponenseinket
független tanúsítóhelyek ellenőrizték, igazolták és látták el tanúsítvánnyal.

A vállalat

3 | 17

ÁLTALÁNO S BIZTON SÁGI ÚTMUTATÁ SOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy szereléskor be kell tartania általános szerelési előírásainkat.
Ezeket a következő helyen találhatja meg: http://www.k2-systems.de/downloads/produktinformationen.html.
Általánosan érvényes:
¬ A berendezéseket csak olyan személyek szerelhetik össze és helyezhetik üzembe, akik szakmai alkalmasságuk (pl.
képzettség vagy tevékenységi kör) ill. tapasztalatuk alapján el tudják végezni ezt a feladatot.
¬ Szerelés előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelel-e a helyi statikai követelményeknek. Tetőszerkezetek esetén
alapvetően a tető teherbírását kell ellenőrizni.
¬ Feltétlenül tartsa be a nemzeti és helyi építési előírásokat, normákat és környezetvédelmi előírásokat.
¬ Tartsa be a munkavédelmi-, és balesetvédelmi előírásokat, a vonatkozó normákat, valamint a szakmai szövetségek
előírásait! Különösen az alábbiakat vegye figyelembe:
– Viseljen biztonsági ruházatot (mindenekelőtt: sisakot, munkacipőt és kesztyűt).
– A tetőn való munkavégzéshez tartsa be a tetőn való munkavégzésre vonatkozó szabályokat (pl. alkalmazza a
következőket: munkavédelmi biztosítóeszközöket, 3 m ereszmagasság felett lezuhanásvédelemmel ellátott állványzatot, stb.).
– A teljes szerelési munka alatt két személynek kell jelen lennie, így ha baleset történne, lehetőség legyen a gyors
segítségnyújtásra.
¬ A K2 szerelőrendszereket folyamatosan fejlesztjük. Ezért az összeszerelési művelet módosulhat. Az összeszerelés előtt
feltétlenül ellenőrizze a szerelési útmutató aktuális kiadását az alábbi helyen:
http://www.k2-systems.de/downloads/produktinformationen.html. Kérésre örömmel elküldjük Önnek az aktuális
verziót.
¬ Vegye figyelembe a modulgyártók szerelési útmutatóit is.
¬ Az adott országban érvényes előírásoknak és szabványoknak megfelelően el kell végezni az egyes berendezésrészek
közötti egyenpotenciál kiegyenlítést.
¬ A szerelési munkálatok teljes hossza alatt gondoskodni kell róla, hogy az építés helyszínén legalább egy példányban
rendelkezésre álljon a szerelési útmutató.
¬ Szerelési előírásaink és útmutatásaink be nem tartása, valamint rendszerkomponenseink használatának mellőzése
esetén, illetve olyan alkatrészek ki-, és beszerelése esetén melyek nem tőlünk származnak, az esetleges hibákért és
károkért nem vállalunkszóköz, de valószínűleg inkább sortörés hiány alábbi esetekben a szavatosság érvényét veszti
¬ Az általános biztonsági útmutatásaink figyelmen kívül hagyása, és más gyártó alkatrészeinek ki-, és beszerelése esetére a K2 Systems GmbH fenntartja a szavatosság kizárásának jogát.
¬ Az általános biztonsági útmutatások betartása és a berendezés szakszerű telepítése esetén a termékre 12 év garancia vonatkozik! Kérjük vegye figyelembe garanciális feltételeinket, melyek az alábbi helyen találhatók meg: www.
k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html. Kérésre természetesen örömmel elküldjük Önnek ezt a
dokumentumot.
¬ A rendszer leszerelése az összeszerelés lépéseinek fordított sorrendű végrehajtásával történik.
¬ A K2 rozsdamentes acélból készült alkatrészei különböző korrózióállósági osztályokban kaphatóak. Minden esetben
ellenőrizze, hogy az adott szerkezet vagy alkatrész milyen mértékű korróziónak lesz kitéve.

Sicherheitsbestimmungen
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A SZÜKSÉGES ANYAGOK
A K2 Systems S-Dome rendszerének felszereléséhez az alábbiakban felsorolt rendszerkomponensekre van
feltétlenül szükség. A darabszámok kiszámítása az adott követelményektől függ. A felsorolt cikkszám megkönnyíti a cikkek azonosítását.

K2 speedrail 36 szerelősín 22; 6,10 m

| 1001163

Anyaga: alumínium en AW-6063 T66
alternatíva: K2 Speedrail 4,15 m-es szerelősín

| 2001906

K2 Flatconnector készlet

| 1006039

A készlet a következőkből áll:
¬ 1 Flatconnector (1005451), alumínium
¬ 2 darab M8x20 fej alatti fogazású hengeres fejű csavar, sW 6 mm, A2 nemesacél
¬ 2 M K2 betétanyacsavar szerelőklipsszel (1001643), nemesacél és Pa

K2 Dome S1000

| 1005841

Szélesség: 90 mm
Anyaga: alumínium en AW-6063 T66
| 2001695

K2 épületvédő szőnyeg, Dome alu
470x180x18 mm
Anyag: Pur-kötésű gumi-granulátum alu-triplex fóliával kasírozva

| 2001696

alternatíva: K2 épületvédő szőnyeg, Dome
470x180x18 mm
Anyag: Pur-kötésű gumi-granulátum kasírozás nélkül
A kasírozott, vagy kasírozás nélküli épületvédő szőnyeg felhasználása a
tetőhéj anyagától függ, ezt a kivitelezés helyén kell ellenőrizni

K2 Dome SD

| 1005842

Szélesség: 90 mm
Anyaga: alumínium en AW-6063 T66

K2 épületvédő szőnyeg, Dome SD alu

| 2001739

160x180x18 mm
Anyag: Pur-kötésű gumi-granulátum alu-triplex fóliával kasírozva
| 2001740

alternatíva: K2 épületvédő szőnyeg, Dome SD
160x180x18 mm
Anyag: Pur-kötésű gumi-granulátum kasírozás nélkül

A kasírozott, vagy kasírozás nélküli épületvédő szőnyeg felhasználása a
tetőhéj anyagától függ, ezt a kivitelezés helyén kell ellenőrizni.

Szükséges anyagok
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K2 alátét 8,4x30x1,5 mm

| 1000273

Anyaga: A2 nemesacél

K2 hengeres fejű imbuszcsavar

| 1000085

M8x16 DIN EN ISO 4762
Anyaga: A2 nemesacél, SW 6 mm

K2 Windbreaker Dome S1000
	
  

| 1005843

1601 és 1700 mm közötti modulhosszokhoz: 1700 mm
Anyaga: alumínium
alternatíva: K2 Windbreaker Dome s1000 1600mm, 1550 és 1600
mm közötti modulhosszokhoz: 1600 mm
Anyaga: alumínium

K2 hengeres fejű csavar fej alatti fogazással

| 2001119

| berendezés-specifikus cikkszám

M8, DIN EN ISO 4762 alapján
Anyaga: A2 nemesacél, SW 6 mm

M K2 betét anyacsavar szerelőklipsszel

| 1001643

Anyaga: nemesacél és PA

K2 modul végkapcsok szabványos készlet

| berendezés-specifikus
cikkszám
A készlet a következőkből áll:
¬ 1 modul végkapocs, alumínium géppel simított/ fekete eloxált
¬ 1 M8 hengeres fejű csavar fej alatti fogazással, SW 6 mm, a2 nemesacél
¬ 1 M K2 betétanyacsavar szerelőklipsszel (1001643), nemesacél és Pa
¬ 1 nemesacél-rugó

K2 modulok közti kapocs szabványos készlet

| berendezés-specifikus
A készlet a következőkből áll:
cikkszám
¬ 1 modulok közti kapocs, alumínium géppel simított/ fekete eloxált
¬ 1 M8 hengeres fejű csavar fej alatti fogazással, SW 6 mm, a2 nemesacél
¬ 1 M K2 betétanyacsavar szerelőklipsszel (1001643), nemesacél és Pa
¬ 1 nemesacél-rugó
alternatíva: K2 modulok közti kapocs XS készlet

Szükséges anyagok
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KIEGÉSZÍTŐ ANYAG SÚLYOZÁSHOZ
K2 Dome Scale

| 1005838

Terheléshez
Anyaga: alumínium

K2 Short Porter Set

| 2001946

Terheléshez
A készlet a következőkből áll:
¬ 2 K2 short Porter (2001934), alumínium en AW-6063 T66
¬ 2 M K2 betétanyacsavar szerelőklipsszel (1001643), nemesacél és Pa
¬ 2 süllyesztett fejű imbuszcsavarok M8x20, SW 5 mm, nemesacél

K2 épületvédő szőnyeg scale alu

| 2001726

300x140x18 mm
Anyag: Pur-kötésű gumi-granulátum alu-triplex fóliával kasírozva,
egyik oldalán öntapadó, 2 perforált leválasztási vonallal
| 2001727

alternatíva: K2 épületvédő szőnyeg scale
300x140x18 mm
Anyag: Pur-kötésű gumi-granulátum kasírozás nélkül, egyik oldalán
öntapadó, 2 perforált leválasztási vonallal
A kasírozott, vagy kasírozás nélküli épületvédő szőnyeg felhasználása
a tetőhéj anyagától függ, ezt a kivitelezés helyén kell ellenőrizni.

K2 Dome Porter 1750 mm

| 2000081

Terheléshez
I-sarokelem az esetleges terhelés felvételéhez
Anyaga: alumínium
| 2001140

alternatíva: K2 Dome Porter 2050 mm

K2 Dome Porter csavarkészlet

| 2000155

(opcionális a porter-hez) egy készlet porter-enként
A készlet a következőkből áll:
¬ 2 M K2 betétanyacsavar szerelőklipsszel (1001643), nemesacél és PA
¬ 2 darab M8x20 fej alatti fogazású hengerfejű csavar, SW 6 mm, A2 nemesacél
A2

Szükséges anyagok
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ÁTTEKINTÉS: A SZERSZÁMOK ÁTTEKINTÉSE
A K2 Systems szerelőrendszereit lehetőség szerint kis erőkifejtést igénylő szerelésre optimalizálta. A szereléshez szükséges szerszámok a csomagban megtalálhatóak. Itt összefoglaljuk ezeket:

Nyomatékkulcs
SW 6 mm
(SW= csavarkulcs-méret)

Jelölőzsinór

Mérőszalag

Szerszámok áttekintése
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ÁLTALÁNOSAN ÉRVÉNYES:
¬	A K2 rozsdamentes acélból készült alkatrészei különböző korrózióállósági osztályokban kaphatóak. Minden esetben ellenőrizze, hogy az adott szerkezet vagy alkatrész milyen mértékű korróziónak lesz kitéve.
¬	Feltétlenül tartsa be az általános szerelési előírásokat. Ezeket itt találhatja meg: www.k2-systems.com/
downloads/produktinformationen.html

¬	Ez a rendszer bármely olyan lapostetőre ráépíthető, mely megfelelő teherbírással (≥ 80 kN/ m²) rendelkezik, és a tető dőlésszöge nem haladja meg az 5 fokot. 3° dőlésszög felett mechanikai rögzítést kell
alkalmazni. A Dome rendszer felszerelési szöge 10°.

¬	Vegye figyelembe az épületfizikai szempontokat és kétség esetén forduljon tanácsadóhoz, pl. statikushoz, vagy szakértőhöz.
¬	A speedrail felszerelése előtt a tetőhéj és sín közé a tetőhéj védelme érdekében helyezzen fel egy
elválasztó réteget. A sínt a tető átfúrása nélkül közvetlenül az elválasztó rétegre kell lerakni. Az
épületvédő szőnyeg és az adott tetőhéj kompatibilitását a kivitelezés előtt az építést végző vállalatnak
kell ellenőriznie. Az épületvédő szőnyeg nem része a rendszernek, hanem csak egy védőréteg, melynek
alkalmasságát a telepítést végzőnek ellenőrizni kell.
¬	A telepítéskor a szerelősíneknek és épületvédő szőnyegeknek tisztának és száraznak (maximum maradék nedvesség) kell lennie.
¬	A tetőfelületnek a szerelés megkezdésekor tisztának és síknak kell lennie, a tető egyenetlenségeit szükség esetén ki kell egyenlíteni, vagy meg kell szüntetni.
¬	Tartsa be a tetőszegélytől számított 500 mm és minden más tereptárgytól (pl. felülvilágítók,
szellőzőnyílások, vagy egyéb kinyúló elemek) számított 300 mm védőtávolságot.
¬	A rendszer használatához egy sorba minden esetben legalább három összekapcsolt modult kell felszerelni.
¬	A modulok sortávolságának tekintetében vegye figyelembe a K2 systems tervezési előírásait.

¬	A K2 s-Dome s1000 rendszer 30 - 50 mm vázmagasságú modulokhoz alkalmas. Váz nélküli modulokat
tilos felhasználni ehhez a rendszerhez.
¬

A modulok hosszúsága 1550 - 1700 mm, szélessége 950 - 1100 mm lehet.

¬	A modulsor és az alapsín irányában maximum 13,50 m távolságonként min. 30 mm, max. 150 mm
méretű termikus elválasztást kell elhelyezni. Ezen kívül ügyeljen arra hogy a csapadékvizek akadálytalanul lefolyhassanak.
¬

Ez a szerelési útmutató csak maximum 5°-os dőlésszögű síktetők esetében érvényes.

Az S-Dome rendszer felszerelése
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ÁLTALÁNOSAN ÉRVÉNYES:
¬	Kérjük, mindenképpen előre tisztázza, hogy az S-Dome S1000 szerelőrendszer rövid oldalán a modul
gyártója engedélyezi-e a rögzítést. Az engedélyezési listát ügyfélkapcsolati partnerétől szerezheti bevagy letöltheti a www.k2-systems.de honlapról. Ha a modul nem engedélyezett, vagy a fellépő terhelésmeghaladja a 2750 Pa-t, akkor az S-Level 2.11 szerelőrendszer jelenthet megoldást!
¬	Igény esetén a Speedrail terhelése érdekében járdaköveket is rá lehet helyezni a scale Dome padlólemezére. Nagyobb terheléshez a K2 Porter használatát javasoljuk.

II
(B)

III
(A)

IV
II
III
(C)

(B)

(A) max. hossz 13,50 m
(B) max. hossz 13,50 m
(C) Fúgaszélesség az alapsínek mentén: min. 100 mm
II legalább 20mm
III Fúgaszélesség a modulterületek között: min. 180 mm
IV Sortávolság

IV

IV

Az S-Dome rendszer felszerelése
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AZ S-DOME RENDSZER SZERELÉSE: LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1

von 8

SPEEDRAIL FELHELYEZÉSE
A K2 speedrail felhelyezése előtt a tetőhéj és a speedrail
közé a tetőhéj védelme érdekében elválasztó réteget kell
képezni az épületvédő szőnyeg használatával. Fóliatetők
esetén az épületvédő szőnyeget az alumínium kasírozású
oldalával lefelé kell elhelyezni. A speedrail sínt a tető átfúrása nélkül közvetlenül az elválasztó rétegre kell lerakni.
Az erőközvetítő elemek alatt olyan megfelelő épületvédő
szőnyegeket kell használni, mint a Dome D1000 (Dome
470x180x18 mm épületvédő szőnyeg), Dome sD (Dome
sD 160x180x18 mm épületvédő szőnyeg) és a Dome
scale (300x140x18 mm scale épületvédő szőnyeg). Ezért
előzetesen ki kell mérni hova kerülnek beépítésre ezek az
alkatrészek. Ekkor az épületvédő szőnyeg rögzítő elemekkel hozzákapcsolható a Speedrail sínekhez.
Az egyes speedrail sínek közötti párhuzamos távolság
a modulok lemérésével definiálható. Szabvány kapcsok
esetén a két sín között javasolt távolság: modulhossz plusz
20 mm.
A többi K2 Speedrail sínt nem szabad épületvédő
szőnyegre lerakni.
Szükséges anyagok: K2 speedrail, K2 épületvédő szőnyeg
Dome 470x180x18 mm

2

von 8

A SÍNÖSSZEKAPCSOLÓ FELSZERELÉSE
A sínek ütközésénél két speedrail sínt egy sínösszekapcsolóval lehet csatlakoztatni. Ez hosszanti irányban rögzíti
a speedrail síneket. Ehhez helyezzen be két M K2 betét
anyacsavart a sínbe és a rögzítés érdekében húzza meg
óramutató járásával egyező irányba 90°-kal. Két hengeres, fej alatti fogazású M8 csavarral szerelje fel a sínösszekapcsolót. Az összekapcsolónak a DomeS1000 és a Dome
SD között kell lennie.
Ha a sínhosszok ezt lehetővé teszik, a sínek érintkezése
sínösszekapcsoló nélkül, közvetlenül a Dome S1000 alatt
is lehet. Viszont figyelembe kell venni, hogy az érintkezési
helynek két csavarozási pont között és nem pedig közvetlenül a csavarnál kell lennie.
Meghúzási nyomaték: 14 Nm
Szükséges anyagok: K2 Flatconnector készlet

Az S-Dome rendszer felszerelése
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3

A DOME S1000 FELSZERELÉSE

von 8

Helyezze be a két M K2 betét anyacsavart a sínbe és
óramutató járásával egyező irányban 90°-kal fogassa el.
Ez után helyezze a sínre a Dome S1000-t. Úgy helyezze el
az épületvédő szőnye¬get, hogy a rögzítőelemek a Dome
D1000 alatt legyenek. Ezt követően két M8x20 fej alatti
fogazású hengerfejű csavar rögzítse az Dome D1000-et.
Meghúzási nyomaték: 16 Nm
Szükséges anyagok: Dome S1000, M K2, M8x20 fej alatti
fogazású hengeres fejű csavar

4

von 8

A DOME SD FELSZERELÉSE
Helyezzen be egy M K2 betét anyacsavart a sínbe és
óramuta¬tó járásával egyező irányban 90°-kal fogassa
el. Ez után helyezze a sínre a Dome SD-t. Az itt lévő ábra
alapján állítsa be a Dome SD-t. A két komponens közötti
távolságnak körül¬belül meg kell felelnie a modulszélességnek. Ügyeljen rá, hogy a 160x180x18 mm SD
épületvédő szőnyeget és annak rögzítő elemeit úgy
pozícionálja, hogy ezek a Dome SD alatt legyenek és a sín
ne nyúljon túl. Ezt követően az M8x20 fej alatti fogazású
hengerfejű csavar kézzel való meghúzásával rögzítse a
Dome SD-t.
Szükséges anyagok: Dome SD, M K2, M8x20 fej alatti
fogazású hengerfejű csavar, scale épületvédő szőnyeg
160x140x18 mm

Az S-Dome rendszer felszerelése
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5

A RENDSZER SÚLYOZÁSA

von 8

Egyes tetőterületeken esetlegesen meg kell terhelni a
rendszert. Ehhez vegye figyelembe a terhelési táblázatot
(14. oldal).
Terhelés kiegészítő cikkek nélkül:
A Dome S1000 üreges kamráiba be lehet helyezni egyegy maximum 5 kg súlyú terhelőkövet.

A K2 Dome scale felszerelése:
Helyezze be a K2 Dome scale-t a Dome S1000 üreges
kamráiba. A K2 scale területén az alapzatot a 300x140x18
scale épületvédő szőnyeggel kell védeni. Ehhez a perforációnál válassza le az épületvédő szőnyeget és helyezze
be a scale összes oldala alá. Az itt található ábrának
megfelelően igény szerint maximum négy nehezék követ
lehet elhelyezni.
Szükséges anyagok: Dome scale, nehezék kövek,
300x140x18 mm scale épületvédő szőnyeg

A K2 short Porter felszerelése:
A mellékelt csavarokkal és az M K2 betét anyacsavarokkal
rögzítse az I-sarokelemet a sínre. Meghúzási nyomaték:
16 Nm. Az I-sarokelem távolsága a nehezék kövek méretei szerint alakul.
Szükséges anyagok: K2 short Porter, M K2, M8x20 süllyesztett fejű csavar

A K2 Porter felszerelése:
A mellékelt csavarokkal és az M K2 betét anyacsavarokkal
rögzítse az I-sarokelemet a sínre. Meghúzási nyomaték:
16 Nm. Az I-sarokelemek egymáshoz viszonyított távolsága a nehezék kövek méretei szerint alakul.
Figyelem: Úgy szerelje fel a K2 porter-t, hogy egy modulblokkon belül az összes bázisprofil kapcsolódjon
egymáshoz.

Szükséges anyagok: K2 Porter, M K2, M8x20 fej alatti
fogazású hengeres fejű csavar

Az S-Dome rendszer felszerelése
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Terhelési táblázat
Terhelés kg-ban
(határérték az alapon)

javasolt
Kiegészítő
cikkek

javasolt
Kőméret cm-ben

Kövek max.
száma

Telepítési javaslat

Nincs szükség
kiegészítő
cikkekre

20x10x8
20x10x10

2
1

2 kő a Dome s1000 üreges kamrájába
1 kő a Dome s1000 üreges kamrájába

kb. 5 kg-tól kb. 17,5
kg-ig

K2 Scale

20x10x8
20x10x10

4
4

2 kő a K2 scale minden tartójára szükség esetén
további 2 darab 10x10x10 kő a Dome s1000-be

kb. 17,5 kg-tól kb. 40
kg-ig

K2 Short
Porter

40x40x4
30x30x5
50x50x4

2
2
2

kb. 40 kg-tól

K2 Porter

40x40x4
30x30x5
50x50x4

2
2
2

kb. 5 kg-ig

Figyelem: A short porter és a porter alkalmazásakor vegye figyelembe a modul dőlésszögét!
100 kg feletti terhelés esetén konzultáljon K2 műszaki munkatársainkkal.

Kövek és lapok táblázat *
Típus

Súly kg-ban

Méretek (HoxSzéxMa) cm

Járdakövek

2,2
3,5
4,5
5,4
7,2

10x10x10
20x10x8
20x10x10
20x20x6
20x20x10

Járólapok

14
19
22

40x40x4
40x40x5
50x50x4

* kötelezettség nélküli irányértékek

6

von 8

A MODULOK FELHELYEZÉSE ÉS A DOME SD
RÖGZÍTÉSE CSAVAROKKAL
A modult két-két Dome S1000-re, középre igazítva kell
felhelyezni. Ehhez a kifejezetten erre a célra felhelyezett
bordák szolgálnak ütközőül. Ezt követően helyezze rá a
modult a Dome SD-re. A csak kissé rögzített Dome SD-t a
160x180x18 SD épületvédő szőnyeggel együtt ütközésig tolja a modul irányába és csavarokkal rögzítse. A
rögzítés előtt ügyeljen arra, hogy az épületvédő szőnyeg
rögzítőelemei a Dome SD alatt legyenek. Meghúzási
nyomaték: 16 Nm.
Figyelem:
Csak olyan modulokat lehet alkalmazni, melyeknél
engedélye-zett a rövid oldalon való befogás, lásd a
10. oldalon az „Általánosan érvényes“ részt. Ügyeljen
arra, hogy az üreges kamraprofilú modulokon esetlegesen megtalálható leeresztő-nyílásokat ne fedje le,
ellenkező esetben a kondenzvíz nem tud lefolyni.

Az S-Dome rendszer felszerelése
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7

von 8

A MODUL RÖGZÍTÉSE
A M K2 betét anyacsavart helyezze be a Dome SD és a
Dome S1000 hornyolásába és forgassa el óramutató
járásával egyező irányba 90°-kal.
A modulokat a sor végén rögzítse a modul végkapcsokkal, az M8 fej alatti fogazású hengerfejű csavarokkal az M
K2 betét anyacsavarokhoz. Ha a modulvégi és köztes kapcsok készletben érkeznek, akkor a teljes készletet rögzítse
a hornyolásban.
Két modul között két szabványos modulok közti kapcsot
alkalmazzon, melyeket szintén M8 fej alatti fogazású
hengeres fejű csavarokkal kell rögzíteni az M K2 betét
anyacsavarokhoz.
Alkalmazhat Xs köztes kapcsokat is, ezeknél viszont
hosszabb csavarokat kell használni. A fej alatti fogazású
hengerfejű csavar hossza XS köztes kapcsok használatakor a következő-képpen definiálható: modulkeret
vastagsága + 15 mm.
Meghúzási nyomaték: 14 Nm.
Szükséges anyagok: Modulvégi és köztes kapocs készlet

8

A WINDBREAKER FELSZERELÉSE

von 8

Először helyezze fel a szimmetrikus Windbreaker felső
gerincét a Dome S1000 bordájára. A fóliázott felületnek
kifelé kell néznie. Azt javasoljuk, hogy a fóliát csak a szerelés után távolítsa el. Igazítsa hozzá a Windbreaker-t a
modul éléhez és a hosszanti furatok segítségével rögzítse
az M8x16 hengerfejes imbuszcsavarokat az alátétekkel
együtt a csavarcsatornában.
Két Windbreaker átfedése esetén a lemezeket úgy kell elrendezni, hogy a hosszanti furatok segítségével rögzíteni
lehessen a csavart a csavarcsatornában. Ehhez alátétet
kell használni. Ügyeljen arra, hogy a sorban a legutolsó
Windbreaker ne nyúljon rá a Dome S1000-re.
Meghúzási nyomaték: 16 Nm
Szükséges anyagok: Dome S1000 Windbreaker, M8x16
hengerfejű imbuszcsavar, alátét 8,4x30x1,5

Az S-Dome rendszer felszerelése
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Kész!

KÖSZÖNJÜK, HOGY A K2 SZERELŐRENDSZERT VÁLASZTOTTA.
A K2 Systems rendszereivel a szerelési munkák gyorsan és egyszerűen elvégezhetőek. Bízunk
benne, hogy ez az útmutató segítséget nyújtott Önnek ebben. Ha javaslatai, kérdései, vagy
fejlesztési ötletei vannak, örömmel állunk rendelkezésére. Alább megtalálhatja kapcsolattartási adatainkat:
http://www.k2-systems.de/kontakt.html

Német jog a mérvadó, az UN kereskedelmi jog kizárásával. Illetékes bíróság: Stuttgart. Általános szállítási feltételeink érvényesek; ezek itt találhatók meg: Web: www.k2-systems.com
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Mounting systems for solar technology

SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7159 42059-0
Info@k2-systems.de
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