
Apoiamos sistemas fotovoltaicos

Campo aberto
SISTEMAS DE MONTAGEM



 / Os nossos sistemas A-Rack e P-Rack em campo aberto representam  
a solução ideal para instalações pequenas e projetos “off-grid”, 
 assegurando uma montagem rápida e eficiente

 / Temos pacotes preparados, prontos a montar e com todos os 
 componentes, que podem ser diretamente fornecidos

 / Podem ser instalados com uma inclinação de 15°, 20° ou 25°. 
Estão disponíveis orifícios de montagem para todas as inclinações

 / Todos os conectores, peças pequenas e grampos de módulos universais 
necessários estão incluídos no pacote

Sistema A-Rack e P-Rack

P-Rack

A-Rack

Para 16 módulos 
Artigos em armazém 

 imediatamente disponíveis!
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20°

A-Rack P-Rack

aprox. 0,6 m

aprox. 1,0 m

15°, 20° + 25° 15°, 20° + 25°

16 módulos

 / Não requer planeamento
 / Adequado a quase todos os tipos de módulos e 

terrenos 
 / Sistema de montagem completo com instruções 

detalhadas 

Inclinações: 15°, 20° e 25°

 / Diferentes inclinações para uma utilização flexível 
por meio de corte da barra de suporte

 / P-Rack: com inclinação elevada para espaço de 
armazenamento  

Conjuntos de montagem completos prontos  
para expedição 

 / Todos os componentes incluídos num pacote 
 / Transporte possível em carrinhas pick-up
 / Comprimento máximo das calhas de 1,9  m
 / A-Rack: 84 kg , P-Rack: 93 kg

Fundações próprias 

 / As fundações são construídas diretamente no local 
de instalação 

 / Com plano de armadura detalhado 

Características

15°

25°
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Montagem simples 

As fundações em betão necessárias são construídas directamente no local de instalação com base num plano de 
 armadura detalhado. Para este fim podem ser utilizados produtos de betão convencionais. 

Sistema P-Rack

4



Sistema A-Rack
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 / Planeamento e estática individuais comprovados para cada instalação 

 / Estaticamente calculado para diferentes países europeus –  
de acordo com o Eurocode 9

 / Também para declividades exigentes e compensação este-oeste 

Sistema N-Rack
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K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

Outros âmbitos de aplicação K2  

 T Sistemas de telhado plano 

 T Sistemas de telhado inclinado 
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