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Sistem MicroRail
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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

6 mm

6 mm

8 mm

6 - 35 Nm  
(4,5 - 22,2 lb-ft)

≥ 3,0 m ≥ 6,0 m
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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 

 T Este permisă montarea şi punerea în funcţiune a instala-
ţiilor numai de către persoane care pe baza calificării lor 
de specialitate (de ex. instruire sau activitate) respectiv 
experienţei lor pot asigura o execuţie conformă cu nor-
mativele.

 T Înainte de montare trebuie verificat dacă produsul cores-
punde cerinţelor statice de la faţa locului. În cazul insta-
laţiilor de acoperiş trebuie verificată capacitatea portantă 
pe partea construcţiei. 

 T Obligatoriu trebuie respectate prescripţiile în construcţii 
naţionale şi locale specifice, normativele şi reglementările 
de protecţie a mediului.

 T Trebuie respectate prescripţiile de protecţie a muncii şi 
prevenirii accidentelor normativele precum şi prescripţi-
ile corespunzătoare ale asociaţiei profesionale! În acest 
proces, în mod special se acordă atenţie:
 · Trebuie purtată îmbrăcămintea de siguranţă (în primul 
rând cască de protecţie, încălţăminte de protecţie 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 prăbuşirii, 
schele cu dispozitive de prindere începând cu o înălţime 
a streşinii de 3 m etc.).

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

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

 T Trebuie respectate instrucţiunile de montare ale producă-
torului de modul.

 T Compensarea potenţialului între componentele singulare 
ale instalaţiei trebuie executate conform respectivelor 
prescripţii specifice ţării.

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

 T În cazul neluării în considerare a prescripţiilor noastre de 
montaj şi instrucţiunilor de montaj şi neutilizării tuturor 
componentelor de sistem precum şi la asamablare sau 
dezasamblarea componentelor care nu au fost achiziţi-
onate de la noi, nu preluăm nicio responsabilitate pentru 
deficienţele şi daunele rezultate consecutiv. Garanţia este 
exclusă în aceste situaţii.

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

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

 T Demontarea sistemului se realizează pe baza succesiunii 
inverse a paşilor de montare.

 T Componentele K2 din oţeluri inoxidabile se pot obţine în 
clase diferite de rezistenţă la coroziune. În orice caz tre-
buie 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 MicroRail poate fi montat în mod standard. Şi atunci când sis-
temul, 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

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

 T Panta acoperişului: 5 - 75° 

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

 T Calitatea oţelului min. S235 conform DIN EN 
10025-1 

 T Rezistenţa la tracţiune minimă aluminiu 
165 N/mm² 

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

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

Cerinţe statice 

Dovada statică a elementelor constructive este 
calculată în mod automat pentru respectiva 
locaţie cu programul (software-ul) de proiec-
tare K2 Base. Pozarea este pusă la dispoziţie 
prin intermediul unui raport de proiect şi trebuie 
respectată. 

Indicaţii importante de  
montaj 

 T La nivelul şantierului trebuie respectate 
normativele generale şi prescripţiile referi-
toare 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 prescripţi-
ile specifice ţării. 

 T Dacă tabla ondulată sau de tip trapez este 
fixată prin intermediul calotelor, nu este per-
mis ca MicroRails-urile  să fie înşurubate pe 
acestea. Distanţele trebuie măsurate obliga-
toriu în prealabil. 

 T Fixarea MiniRail-urilor pe tabla ondulată sau 
de tip trapez cu şuruburi pentru tablă subţire 
omologate de autoritatea în construcţie.

 T Distanţa dintre două şine verticale aşezate 
împreună este de minim 10 mm 

 T Distanţa orizontală (direcţia limită-limită) 
dintre laturile scurte ale modulului cel puţin 
20 mm

 T După 13,60 m (lungimea rândului de modul 
în direcţia cutei profilului) trebuie instalată o 
separare termică.  
Pentru aceasta trebuie fixate două şine una 
după cealaltă pe aceeaşi cută a profilului. 
Distanţa dintre MicroRail-uri trebuie să fie cel 
puţin de 10 mm.  
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Piese componente 
Montarea tablei ondulate 

2

3

4

1
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1
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Set MicroRail CSM 10/25

MiniClamp EC 30 - 50 mm înălţime 
cadru modul

Şurub autofiletant cu şaibă de etanşare

MiniClamp MC 30 - 50 mm înălţime 
cadru modul

2003214 / 2001427

2002559

1005193

2002558
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Piese componente 
Montare tablă tip trapez

2

3

4

1
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1

3
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MicroRail 10/25

MiniClamp EC 30 - 50 mm înălţime 
cadru modul

Şurub autofiletant cu şaibă de etanşare

MiniClamp MC 30 - 50 mm înălţime 
cadru modul

2003198 / 2003199

2002559

1005193

2002558
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4×2×

Montare
Tablă ondulată

1a

1b

!

!

Plasaţi setul MicroRail CSM 10/25 conform 
planului de montare Base.

În cazul sarcinilor crescute 
din vânt K2 Base oferă în 
planul de montare multiple 
plasări MicroRail.
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D

2

½ ½

3

Şablon distanţier
D = LăţimeModul - L 10/25 

MicroRail 10: L 10 = 76 mm 
MicroRail 25: L 25 = 226 mm

! 14 Nm
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≥ 20mm

5

4

! 14 Nm

!
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≥ 
10

m
m

≤ 13,6
m

≤ 13,6
m

6

7

! La fiecare 13,6 m separare 
termică în direcţia înclinării 
acoperişului
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Montare
Tablă trapezoidală

4×2×

1a

1b

!

!

Plasaţi MicroRail 10/25 
conform planului de 
montare Base.

În cazul sarcinilor crescute 
din vânt K2 Base oferă în 
planul de montare multiple 
plasări MicroRail.
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D

2

½ ½

3

Şablon distanţier
D = LăţimeModul - L 10/25 

MicroRail 10: L 10 = 76 mm 
MicroRail 25: L 25 = 226 mm

! 14 Nm
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≥ 20mm

5

4

! 14 Nm

!
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≥ 
10

m
m

≤ 13,6
m

≤ 13,6
m

6

7

! La fiecare 13,6 m sepa-
rare termică în direcţia 
înclinării acoperişului
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Legarea la pământ a cadrului modulului

1

2

! După instalarea TerraGrif nu 
mai este permisă desface-
rea şi refolosirea acestuia.

2002649 
TerraGrif K2MI
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Notiţe



Noi susţinem sistemele PV

MicroRail Assembly RO V1 | 1020 ·  Sub rezerva modificărilor · Imaginile produsului sunt imagini de 
exemplificare şi pot diferi de original. 

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germania

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

Vă mulţumim că v-aţi decis pentru un sistem 
de montaj K2.
Sistemele de la K2 Systems se montează rapid şi simplu.  
Sperăm că acest manual cu instrucţiuni v-a fost de folos.  
Pentru sugestii, întrebări sau propuneri de îmbunătăţire vă stăm la dispozi-
ţie cu plăcere. Toate datele de contact le găsiţi la adresa:

 T k2-systems.com/en/contact

 T Număr de urgenţă service: +49 (0)7159 42059-0

Este valabil dreptul german cu excluderea dreptului de cumpărare UN.  
Sediul instanţei competente este Stuttgart. 

Sunt valabile VLB-urile (condiţii contractuale de livrare) noastre: de vizuali-
zat la adresa:  
k2-systems.com


