Mounting Systems for solar technology

Szerelési útmutató
speedrail rendszer
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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
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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
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 vállalunk szóköz, 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.

Biztonsági rendelkezések
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Elengedhetetlen: Szükséges anyagok
A K2 Systems SpeedRail-rendszerének felszereléséhez az alábbiakban felsorolt rendszerkomponensekre van
feltétlenül szükség. A darabszámok kiszámítása az adott követelményektől függ. A felsorolt cikkszám megkönnyíti a cikkek azonosítását.

| Cikkszám
berendezés-specifikus

K2 SpeedRail 22 szerelősín
Anyag: Alumínium EN AW-6063 T66
Alternatíva: K2 SpeedRail 36 szerelősín

| Cikkszám
berendezés-specifikus

K2 SpeedClip

| 1001164

Anyag: Üvegszállal megerősített PA, EPDM

K2 önfúró Hatlapfejű lemezcsavar 6x36 mm

| 1001622

Anyag: Nemesacél, EPDM, SW: 8 mm
Alternatíva: K2 Menetes csavar 6x38 mm

| 1005193

K2 SpeedConnector készlet

| 1003571

A következőkből áll:
¬ 1 SpeedConnector, alumínium
¬ 2 süllyesztett fejű fúrócsavar 4,8x16 mm (1003083), TX 25 hajtás, nemesacél

K2 SpeedLock készlet

| SpeedRail 22-höz 1003558
SpeedRail 36-hoz 1003560

A következőkből áll:
¬ 1 SpeedLock, alumínium
¬ 1 Süllyesztett fejű imbuszcsavar M8x20 DIN 7991, nemesacél
¬ 1 M K2 betétanyacsavar szerelőklipsszel (1001643), nemesacél PA

Szükséges anyagok
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Kiegészítő anyagok állított felszereléshez
K2 végleszorító szettt

| Cikkszám
berendezés-specifikus

A következőkből áll:
¬ 1 modul végleszorító elem, alumínium, géppel simított/fekete exolált
¬ 1 M8 hengerfejű imbuszcsavar, SW 6 mm, A2 nemesacél
¬ 1 M K2 Clip (betétanya szerelőklipsszel), nemesacél és PA, (1001643)
¬ 1 Biztosító alátét S8 (1000473), A2 nemesacél
¬ 1 Nemesacél-rugó

K2 közbenső leszorító szett

| Cikkszám
berendezés-specifikus

A következőkből áll:
¬ 1 közbenső leszorító elem, alumínium, géppel simított/fekete exolált
¬ 1 M8 hengerfejű imbuszcsavar, SW 6 mm, A2 nemesacél
¬ 1 M K2 Clip (betétanya szerelőklipsszel), nemesacél és PA, (1001643)
¬ 1 Biztosító alátét S8 (1000473), A2 nemesacél
¬ 1 Nemesacél-rugó
Alternatíva: K2 modulok közti XS leszorító elem és szett

Kiegészítő anyagok fektetett felszereléshez (add-on elemekkel)
1 M K2 Clip (betétanya szerelőklipsszel)

| 1001643

Anyag: nemesacél és PA
Alternatívaként alumínium betét anyacsavarok is használhatók.

| 2000034

K2 AddOn

| 1005530

Anyag: üvegszállal megerősített PA

K2 végleszorító elem, szabványos
Anyag: Alumínium, géppel simított/ fekete exolált

K2 közbenső leszorító elem, szabványos
Anyag: Alumínium, géppel simított/ fekete exolált

K2 hengerfejű imbuszcsavar
M8 DIN EN ISO 4762
Anyag: A2 nemesacél, SW 6 mm

| Berendezés-specifikus cikkszám
| Berendezés-specifikus cikkszám

| Berendezés-specifikus cikkszám

K2 Biztosító alátét

| 1000473

DIN EN 10151
Anyag: A2 nemesacél

Szükséges anyagok
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Összefoglaló: a szerszámok áttekintése
A K2 Systems szerelőrendszereit úgy tervezték meg, hogy a lehető legkisebb energiaráfordítással lehessen
őket összeszerelni. Az ehhez szükséges szerszámok nincsenek benne a csomagban. Itt összefoglaljuk
ezeket:

Akkumulátoros csavarhúzó
SW 8 mm és TX 25 fejjel
(SW= csavarkulcs-méret)

Nyomatékkulcs
SW 5 mm és 6 mm
(SW= csavarkulcs-méret)

Jelölőzsinór

Mérőszalag

Szerszámok áttekintése
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Általánosan érvényes:
A rendszer biztos és szabályszerű összeszerelésének érdekében kérjük, először olvassa el az összes lépést.
Minden lépés mellett fel van sorolva az anyagszükséglet.

¬	A kivitelezőnek gondoskodnia kell a földelésről (szükség esetén alkalmazzon villámhárító-kapcsot).
¬	Feltétlenül tartsa be az általános szerelési előírásokat.
Ezeket itt találhatja meg: http://www.k2-systems.de/downloads/produktinformationen.html
¬	Amennyiben leszorító-sapkákkal rögzítették a trapézlemezt, kérjük, hogy a SpeedClips elemeket semmi esetre se a
sapkákra csavarozza fel! E helyett inkább a sor összes SpeedClips elemét eltolva szerelje fel a trapézlemezre.
¬ Figyelem: A modulokat tilos a dilatációs hézag fölé felfogatni.
¬	A termék használati mintaoltalom által védett és szabadalmaztatva van.
¬	A hőtágulás miatt azt javasoljuk, hogy 6,10 méterenként, de maximum 8,40 méterenként (2x4,20 m) szakítsa meg a
sorokat. A sínek közötti dilatációs hézag minimális mérete 3 - 5 cm.
¬ 6,10 méter hosszig egy, 8,40 méterig két SpeedLock elemre van szükség a sínsorokhoz.
¬ 	A SpeedRail 36 esetén: A modulkábelt a sínen belül is lehet vezetni.
	A csatlakozó viszont nem lehet a sínben.
¬ 	A keret nélküli modulok függőleges elhelyezésekor modulonként feltétlenül építsen be egy lecsúszásgátlót.
¬ 	A sínek toldásánál, csatlakozásánál feltétlenül kerülje az M K2 Clip betét anya használatát!
¬ 	A modul köztes-, vagy végkapcsait semmi esetre se a síntoldók, vagy a sínvégek közvetlen közelében szerelje fel!
(Távolság: min. 20 mm a modul végkapcsától)

A SpeedRail rendszer összeszerelése
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A SPEEDRAIL rendszer FELSZERELÉSE: LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1

A SpeedClip elemek felszerelése

19-ból

Egy jelölőzsinórral vízszintesen igazítsa egymáshoz a SpeedClip elemeket és jelölje meg a tetőn a sín
helyzetét. Minden SpeedRail elemet két SpeedClip elemmel szereljen fel a bordákra. A K2 logónak a
tetőgerinc felé kell néznie. Peremtávolság: a sínhossz negyede (max. 6,10 m esetén: kb. 1,5 m).
Magukat a SpeedClip elemeket egy-egy 6x36 mm önfúró hatlapfejű csavarral és EPDM tömítőalátétekkel rögzítse.
¬	Előfúrást ne végezzen! – Kivéve a hézagok elkerülése érdekében, ha a lemezek átfedik egymást.
¬	Az acél trapézlemez vastagsága: min. 0,5 mm (előfeltétel: 360 N/mm²)
¬	Az alumínium trapézlemez vastagsága: min. 0,8 mm (előfeltétel: 195 N/mm²)
¬	A sín középvonala és a SpeedClip felső pereme közötti távolság: 55 mm
¬	A meghúzási nyomaték a rögzítőeszköztől függ.
Szükséges anyagok: SpeedClip, fúrócsavarok tömítőalátétekkel
A helytakarékos összeszerelés különleges megoldásának útmutatóját a 17. oldalon találhatja meg.

A SpeedRail rendszer összeszerelése

9 | 19

2

A SpeedRail behelyezése

19-ból

Ferdén illessze be SpeedRail sínt a tetőre rögzített két
SpeedClip felső hornyolásába és ütközésig tolja felfelé a
sínt.
Szükséges anyagok: K2 SpeedRail szerelősín

3

19-ból

Helyezze a SpeedRail sínt a SpeedClip tartófelületére...

4

19-ból

... és csúsztassa bele az alsó hornyolásba.

A SpeedRail rendszer összeszerelése
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5

Tervezze bele a rendszerbe a hőtágulást

19-ból

A SpeedRail sínt minden esetben a modul gyártója által engedélyezett felfogatási területeken szabad csak
felszerelni.
A hőtágulás miatt, azt javasoljuk, hogy 6,10 méterenként, de maximum 8,40 méterenként (2x4,20 m) szakítsa meg a sorokat. A sínek közötti dilatációs hézag minimális mérete 3 - 5 cm.
Figyelem: A modulokat tilos a dilatációs hézag fölé felfogatni.
Szükséges anyagok: K2 SpeedRail szerelősín

A SpeedRail rendszer összeszerelése
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6

19-ból

SpeedRail sín rögzítése
kiegészítő SpeedClip elemekkel
A bordaközökben csúsztasson fel további SpeedClip elemeket a sínre...
Szükséges anyagok: K2 SpeedClip

7

19-ból

... nyomja rá a sínre...

8

19-ból

...a sín mentén tolja lefelé a SpeedClip elemet, a SpeedClip felső hornyolásába...

9
19-ból

...és ezt követően csúsztassa rá a bordára, a megfelelő
helyzetbe.

A SpeedRail rendszer összeszerelése
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10

Rögzítse a SpeedClip elemet

19-ból

A SpeedClip elemeket rögzítse két-két 6x36 mm önfúró
hatlapfejű lemezcsavarral. A kiegészítő klipszek száma a
hó-, és szélterheléstől függ, és ezt a megrendeléskor kell
definiálni.
A hatlapfejű lemezcsavarokat a rögzítési pontoknak megfelelően csavarozza be!
Szükséges anyagok: K2 SpeedClip, önfúró 6x36 mm hatlapfejű lemezcsavarok

11
19-ból

A klipszek sorrendjének és
távolságainak figyelembe vétele
A tetőgerinc irányába való elcsúszás elkerülése érdekében
minden negyedik K2 logós klipszet helyezze alulra.
A klipszek távolsága projekt-függő és a K2 Base kalkulációs programmal lehet meghatározni:
¬	Tetőperem területe: max. 40 cm
¬	Tető középvonala: max. 75 cm; keresztkötéses felszereléskor: max. 50 cm
A felületegységre eső nyomás és a szigetelés miatt egy
bordára tilos két SpeedClip elemet rászerelni!
Ha a sínek ütközője közvetlenül a bordára esik: Mindenképpen a legközelebb eső bordára rögzítse a sín SpeedClip elemét.
Mindenképp vegye figyelembe: Minden sín végén a legutolsó bordára fel kell szerelni egy SpeedClip elemet!
A sín kinyúló vége maximálisan 25 cm hosszú lehet.
Szükséges anyagok: K2 SpeedClip, önfúró 6x36 mm hatlapfejű lemezcsavarok

A SpeedRail rendszer összeszerelése
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12

SÍNCSATLAKOZÁS kialakítása

19-ból

Két csatlakozó sín összekapcsolására minden esetben
építsen be egy SpeedConnector elemet. Ezeket helyezze
be a sínekbe és két 4,8x16 süllyesztett fejű fúrócsavarral a
bordaközök területén csavarozza be
magába a sínbe. Meghúzási nyomaték felesleges sortörés
max. 4 Nm. Az összekapcsolt sínsor maximális hossza nem
lehet nagyobb mint 8,40 m. A minimális sínhossz nem
lehet kevesebb, mint 1 m.
Szükséges anyagok: K2 SpeedConnector készlet

13

19-ból

A tetőhéjazatot semmi esetre sem szabad átfúrni!
Ezért soha ne végezzen fúrást a bordák területén!
Ezen kívül úgy kell elvégezni a fúrást, hogy elkerülje az
ütközést a később beépítésre kerülő M K2 Clippel (betét
anyával)

14

A Speedlock felszerelése

19-ból

A Speedlock elemeket minden esetben a sínek középső
területére kell felszerelni. Összekapcsolt sínek esetén a
középső rész a teljes hossz közepére vonatkozik. Elsőnek
helyezzen be egy M K2 betét anyacsavart az egyik SpeedClip magasságában és óra járásával egyező irányban
90°-kal forgassa el.
A SpeedLock elemet egy M8x20 süllyesztett fejű csavar
használatával a SpeedClip elemen keresztül csavarozza
össze a betét anyacsavarral. SpeedLock a SpeedClip elemen keresztül rögzül és ezzel együtt a sín is.
Meghúzási nyomaték: 14 Nm
Szükséges anyagok: K2 SpeedLock készlet

A SpeedRail rendszer összeszerelése
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15

Mindenképp vegye figyelembe:

13-ból

¬ 6,10 méter hosszig egy, 8,40 méterig két SpeedLock elemre van szükség a sínsorokhoz.
¬	A SpeedRail 22-höz a SpeedLock 22-t, a SpeedRail 36-hoz a SpeedLock 36-ot kell használni.
¬	Ezeket a szerelési útmutatókat helytakarékos szerelés esetén (lásd: 17. oldal) és
AddOn szerelés (lásd: 18. oldal) esetén is figyelembe kell venni.

16

A modulok rögzítése

19-ból

Elsőnek helyezze be az M K2 betét anyacsavart a SpeedRail sínbe és óra járásával egyező irányban 90°-kal
forgassa el. Ha a modulvégi és köztes kapcsok készletben
érkeznek, akkor a teljes készletet rögzítse a sínben. A
modult a gyártó útmutatásai szerint rögzítse a szerelősínekre.
Meghúzási nyomaték: 14 Nm
Szükséges anyagok: Modulok közti kapocs, szabványos
készlet

17

19-ból

A modult M8 hengerfejű imbuszcsavarok, valamint
M K2 betét anyagcsavarok használatával a sorok végén
egy-egy modulvégi kapoccsal rögzítse.

A SpeedRail rendszer összeszerelése
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18a
19-ból

A modulok közti résben elhelyezett
rögzítők
Rögzítés XS modulok közti kapoccsal
Két modul között két XS modulok közti kapcsot alkalmazzon, melyeket szintén M8 hengerfejű imbuszcsavarokkal
kell rögzíteni az M K2 Cliphez (betét anyához).
Az XS modulok közti kapocshoz hosszabb csavarok szükségesek, mint a szabványos modulok közti kapocshoz.
Meghúzási nyomaték: 14 Nm
Megjegyzés: Az XS modulok közti kapocs 13 mm-re csökkenti a modulok közötti távolságot.
Szükséges anyagok: Modulok közti kapocs, szabványos
készlet

18b
19-ból

Rögzítés szabványos modulok közti kapoccsal
Két modul között két szabványos modulok közti kapcsot
alkalmazzon, melyeket szintén M8 hengerfejű imbuszcsavarokkal rögzíteni kell az M K2 Cliphez (betét anyához).
Meghúzási nyomaték: 14 Nm
Szükséges anyagok: Modulok közti kapocs, szabványos
készlet

19

A szerelés sajátosságai

19-ból

¬	A SpeedRail 36 esetén: A modulkábelt a sínen belül is lehet vezetni.
A csatlakozó viszont nem lehet a sínben.
¬ 	A keret nélküli modulok függőleges elhelyezésekor modulonként feltétlenül építsen be egy lecsúszásgátlót.
¬ 	A sínek ütközőcsatlakozásainál feltétlenül kerülje a betét anyacsavarok használatát!
¬ 	A modul között, vagy végénél lévő kapcsokat semmi esetre se a sínütközők, vagy a sínvégek közvetlen
közelében szerelje fel! (Távolság: min. 20 mm a végkapocstól)
¬	A modulokat tilos a dilatációs hézag fölé helyezni!

A SpeedRail rendszer összeszerelése
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Alternatív rendszerkialakítások

1

Helytakarékos szerelés

2-ből

Helytakarékos SpeedRail felszereléskor minden második
sínsort lefelé elcsúsztatva szerelje fel.
A sínek közötti távolság a SpeedClip elemek felszereléséhez szükséges távolságból adódik. Az erre következő sínt
ugyan abba a magasságba lehet felszerelni mint az elsőt.
Ennél az elrendezésnél 40 mm-re csökken a sínek végénél
lévő két modul közötti távolság. A modulok peremeinek
egy vonalban kell lenniük. Ne lépje túl a sínsor teljes hos�szára vonatkozó max. 8,40 m-es távolságot.
A modulok optimális elrendezését K2 XS modulok közti
kapcsok (13 mm modultávolság) alkalmazásával lehet
elérni. Figyelem: hosszabb csavarokra van szükség.
A helytakarékos felszerelés különösen franciaországi trapézlemez-tetők integrált megoldásaihoz alkalmas.

2

Sínek átnyúlása

2-ből

A sínek átnyúlása a modulok szélességétől függ. A modulvégi kapocstól mérve legalább 20 mm átnyúlásra van
szükség. Kérjük ügyeljen arra, hogy az egyazon bordán
lévő két SpeedClip elem közötti belső távolság legalább
10 mm legyen.
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1

Speedrail addon felszereléssel

1-ből

A K2 AddOn alkalmazásakor, modulok vízszintes raszter-felszerelése esetén ne lépje túl a sínsor teljes hos�szára vonatkozó max. 8,40 m-es távolságot. A dilatációs hézag minimális mérete 3 - 5 cm. A modul felszereléséhez a szükség van a K2 AddOn-ra, az M K2 betét anyacsavarra, valamint a modulvégi és modulok közti
kapcsokra, és az M8 hengerfejű imbuszcsavarokra.
Ennél a felszerelési módnál alapfeltétel a tető pontos lemérése és a pontos munkavégzés.
Figyelem: A modulokat tilos a dilatációs hézag fölé felfogatni.
Feltétlenül tartsa be a K2 AddOn szerelési útmutatót.

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. Ha javaslatai, kérdései, vagy fejlesztési ötletei vannak, örömmel
állunk rendelkezésére. Az alábbi elérhetőségen veheti fel velünk a kapcsolatot:
http://www.k2-systems.de/kontakt.html
Az ENSZ kereskedelmi jog kizárásával a német jog a mérvadó. Illetékes bíróság: Stuttgart.
Általános szállítási feltételeink vonatkoznak; ezeket az alábbi helyen találhatja meg: Honlap: www.k2-systems.com
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Mounting systems for solar technology

Szerviz-forródrót
+49 (0)7159 42059-0
info@k2-systems.de
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