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Calitate verificată – de mai multe ori  
certificată 
K2 Systems reprezintă legături sigure, cea mai înaltă calitate şi precizie. 
Deja de multă vreme clienţii şi partenerii noştri de afaceri cunosc acest 
lucru. Autorităţi independente au verificat, confirmat şi certificat compe-
tenţele şi componentele noastre. 

La adresa k2-systems.com/en/technical-information găsiţi certificatele 
noastre de calitate şi de produs.
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Vedere de ansamblu asupra uneltelor

Toolbox digital 

Cunoaşteţi deja serviciile noastre digitale? Folosiţi acum aplicaţia 
noastră K2 DocuApp şi reţineţi direct la client sau la sediul proiectan-
tului primele date importante.  
Preluaţi pur şi simplu datele în aplicaţia noastră de proiectare On-
line-Planungs-Software K2 Base. Aici vă elaboraţi proiectul simplu, 
sigur şi rapid. Obţineţi un Raport de proiect detaliat cu Plan de montaj 
şi Raport de calcul static de rezistenţă. Interfaţa K2+ vă permite în 
încheiere un transfer continuu al datelor de proiect spre instrumentele 
de proiectare ale altor producători.  
Cu aplicaţia K2 DocuApp documentaţia de proiect este realizată repede 
şi simplu – fără hârţogărie enervantă.
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Indicaţii generale de siguranţă 
Vă rugăm să acordaţi atenţie că trebuie respectate Prescripţiile noastre generale de montaj.  
Acestea se pot vizualiza la adresa  k2-systems.com/en/technical-information 

• Este permisă montarea şi punerea în funcţiune a 
instalaţiilor numai de către persoane care pe baza 
calificării lor de specialitate (de ex. instruire sau acti-
vitate) respectiv experienţei lor pot asigura o execuţie 
conformă cu normativele.

• Înainte de montare trebuie verificat dacă produsul co-
respunde cerinţelor statice de la faţa locului. În cazul 
instalaţiilor de acoperiş trebuie verificată din principiu 
capacitatea portantă pe partea construcţiei. 

• Obligatoriu trebuie respectate prescripţiile în con-
strucţii naţionale şi locale specifice, normativele şi 
reglementările de protecţie a mediului.

• Trebuie respectate prescripţiile de protecţie a muncii 
şi de prevenire a accidentelor, normativele precum şi 
prescripţiile corespunzătoare ale asociaţiei profesio-
nale! În acest proces, în mod special trebuie acordat 
atenţie:
• Trebuie purtată îmbrăcămintea de siguranţă (în pri-

mul rând cască de protecţie, încălţăminte de protec-
ţie şi mănuşi de protecţie).

• În cazul lucrărilor la acoperiş trebuie respectate pre-
scripţiile referitoare la lucrările pe acoperiş (de ex. 
utilizarea de: dispozitive de siguranţă contra prăbu-
şirii, schele cu dispozitive de prindere începând cu o 
înălţime a streşinii de 3 m etc.).

• Prezenţa a două persoane este obligatorie pentru 
întregul proces de montare pentru ca în cazul unui 
eventual accident să se poată asigura un ajutor 
rapid.

• Sisteme de montaj K2 sunt continuu perfecţionate. 
Astfel procesele de montare pot să se modifice. În 
consecinţă, înainte de montare obligatoriu verificaţi 
actualul stadiu al instrucţiunilor de montare la adresa:  
k2-systems.com/en/technical-information. La cerere 
vă transmitem cu plăcere şi versiunea actuală.

• Trebuie respectate instrucţiunile de montare ale pro-
ducătorului de modul.

• Compensarea potenţialului între componentele singu-
lare ale instalaţiei trebuie executate conform respecti-
velor prescripţii specifice ţării.

• Pe parcursul întregii perioade de montare trebuie 
asigurat că cel puţin un exemplar al manualului cu 
instrucţiuni de montaj este la dispoziţie pe şantier.

• În cazul neluării în considerare a prescripţiilor noastre 
de montaj şi instrucţiunilor de montaj şi neutilizării tu-
turor componentelor de sistem, precum şi la asambla-
rea sau dezasamblarea componentelor care nu au fost 
achiziţionate de la noi, nu preluăm nicio responsabili-
tate pentru deficienţele şi daunele rezultate consecu-
tiv. Garanţia este exclusă în aceste situaţii.

• În cazul neglijării Indicaţiilor noastre generale de sigu-
ranţă precum şi la asamblarea sau ataşarea elemen-
telor constructive de la concurenţă, K2 Systems GmbH 
îşi rezervă dreptul excluderii responsabilităţii. 

• Atunci când sunt respectate toate indicaţiile de 
siguranţă şi instalaţia este instalată corect există 
un drept de garanţie de 12 ani! Vă rugăm să acordaţi 
atenţie condiţiilor noastre de garanţie, care se pot 
vizualiza la adresa k2-systems.com/en/technical-in-
formation  
La cerere vi le şi transmitem, bineînţeles cu plăcere.

• Demontarea sistemului se realizează pe baza succesi-
unii inverse a paşilor de montare.

• Componentele K2 din oţeluri inoxidabile se pot obţine 
în clase diferite de rezistenţă la coroziune. În orice 
caz trebuie verificat ce încărcare la coroziune este de 
aşteptat pentru respectiva construcţie sau element 
de construcţie.
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În general este valabil 
În următoarele condiţii Sistemul MultiRail cu cadru înălţat S-Dome 6 poate fi montat în mod standard. Şi 
atunci când sistemul, datorită includerii factorilor de siguranţă, este supus unor solicitări mai ridicate, 
în cazul depăşirii valorilor specificate vă rugăm adresaţi-vă pentru verificare persoanei dumneavoastră 
de contact la K2 Systems.

Cerinţe referitoare la acoperiş

• Forţă de susţinere suficientă a învelitorii 
acoperişului la construcţia portantă respectiv 
substrucţie 

• Panta acoperişului: 5 - 75° 

• Grosime tablă ondulată sau de tip trapez:  
≥ 0,4 mm oţel şi ≥ 0,5 mm aluminiu 

• Calitatea oţelului min. S235GD conform 
DIN EN 10025–1 

• Rezistenţa la tracţiune minimă aluminiu 
165 N/mm² 

• Min. 22 mm lăţime cută profil, aşezare plană 
în jurul orificiului găurit: Ø ≥ 20 mm 

• Raza cutei profilului la tablă ondulată: 
r = 22 - 45 mm

Cerinţe statice 

• Pentru module încadrate cu o înălţime a ca-
drului de 30 - 50 mm 

• Gabarit admis al modulului:  
Lungime 1562 - 2390 mm,  
Lăţime 950 - 1170 mm

Indicaţii importante de montaj 

• La nivelul şantierului trebuie respectate 
normativele generale şi prescripţiile referitoa-
re la protecţie la trăsnet şi dacă este cazul 
implicat un specialist pentru realizarea unui 
concept de protecţie la trăsnet (dacă este 
cazul utilizaţi o bornă de protecţie la trăsnet). 
În acest proces trebuie respectate prescripţii-
le specifice ţării. 

• Dacă tabla trapezoidală este fixată prin inter-
mediul calotelor, nu este permis ca şinele mul-
tiple MultiRails să fie înşurubate pe acestea. 
Distanţele trebuie măsurate obligatoriu în 
prealabil. 

• Fixarea şinelor multiple MultiRails pe tabla 
ondulată sau de tip trapez cu şuruburi pen-
tru tablă subţire omologate de legislaţia în 
construcţii.

• Distanţa posibilă între rânduri cu opţiunea 
Windbreaker  
• S-Dome 6.10: 1078 - 2000 mm 
• S-Dome 6.15: 1500 - 2300 mm 

• Trebuie păstrată o distanţă minimă de 
600 mm faţă de marginea acoperişului. Pentru 
înălţimi ale clădirilor mai mici de 5 m, distanţa 
minimă poate fi redusă.



13 2 7 8

6 45

6

Piese componente

Şurub autofiletant cu şaibă de 
etanşare

1005207

MultiRail 25

2002793

20032431001643 + 2001729  

Dome 6.10 / 6.15 SDMK2 piuliţă suport şi şurub cu 
cap cilindric danturat sub cap 
M8×20

Dome 6.10 / 6.15 Peak

2004125 / 2004174 

MultiRail 25 CSM 

Alternativă pentru tablă 
ondulată:  
2004210

1 2

3 4 5
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2002559 / 2002610 2004167 / 2004183

Opţional

DomeClamp EC silver/black Windbreaker LS 6.10 / 6.15

6 7

Şurub autofiletant cu şaibă de 
etanşare

2003427 8
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Montare 

4×

D₁

D₂ ≥ 20mmVă rugăm să luaţi valorile D₁ şi D₂ 
din calculul static al K2 Systems.

1

2
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! 14 Nm

4

3

ca. 97 mm

ca. 87 mm
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14 Nm

5

6

!

Opţional: În cazul utilizării ca parâmă de vânt, la 
capetele rândului de module trebuie să se plaseze 
o altă înălţime pentru fixare.
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≥ 5mm

14 Nm7 !

8
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Etape de asamblare opţionale/alternative

Suprapunere 
Windbreaker

Suprapunere Windbreaker

9

10

Ansamblu Windbreaker
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MultiRail CSM pe tablă ondulată 

Numai cu MultiRail CSM este posibil!!

11
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Notiţe



15



MultiRail incl. S-Dome 6 Assembly RO V3 | 0323 · Sub rezerva modificărilor  
Imaginile produsului sunt imagini de exemplificare şi pot diferi de original. 

K2 Systems GmbH  
Industriestraße 18 · 71272 Renningen · Germany 
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

Connecting Strength k2-systems.com


