Akcesoria montażowe do fotowoltaiki
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Orientacja modułów
Oferujemy systemy do dachów płaskich z ekspozycją jedno- i
dwustronną.

Statyka i obciążenia
Systemy montażowe K2 spełniają normy projektowania konstrukcji: Eurokod 1 i 9.

Towar paletowy
Wiele systemów montażowych dostarczanych jest na paletach –
oszczędza to miejsce i budżet.
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K2 Digital Toolbox
Wygoda.
Szybkość.
Niezawodność.

W KLIKU KROKACH
Z aplikacją K2 Check można bezpośrednio na miejscu lub u
klienta zapisywać na smartfonie najważniejsze parametry. i
wygodnie przesyłać je na konto klienta.
Planowanie można rozpocząć od razu od kluczowych
danych w programie K2 Base. Następnie dane można
wygodnie przesłać do aplikacji DocuApp. W ten sposób
najważniejsze materiały są zapisane w jednym miejscu i
szybko dostępne do skompletowania dokumentacji.
Narzędzie K2 Digital Toolbox oferuje wiele praktycznych
funkcji ułatwiających i przyspieszających prowadzenie
dokumentacji w formie cyfrowej, beż użycia papieru.
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K2 CHECK APP
/ Roof Check: Szybka kompletacja danych i zdjęć bezpośrednio na miejscu.
/ Funkcja Smart Pocket: dostęp do wszystkich projektów
i raportów Base wraz z planami montażu i balastowania.
/ Wycena instalacji: szybko i niezawodnie.
/ Katalog produktów: wszystkie systemy montażowe wraz
z dokumentacją techniczną, filmami i referencjami.
/ Bezpłatne materiały do pobrania w Google Play i App
Store.
app.k2-systems.com 

K2 Base Feature: K2+ Interface
za jednym kliknięciem przenosi
wszystkie wprowadzone dane
do innych ważnych narzędzi projektowych producentów falowników oraz
kalkulatorów uzysku energii (np. firmy
SolarEdge lub SMA). K2+ eliminuje
konieczność wielokrotnego wprowadzania danych i tym samym skraca czas
planowania.

K2 BASE
/ Program w wielu wersjach językowych do bezpłatnego
planowania instalacji w 5 prostych krokach.
/ Planowanie z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych z
Google Maps
/ Narzędzia graficzne
/ Optymalny projekt instalacji
wraz z weryfikowalnymi obliczeniami statycznymi
/ K2+: wygodne przenoszenie danych projektowych do
dalszych obliczeń w narzędziach projektowych producentów falowników.
base.k2-systems.com 

K2 DOCU APP
/ C
 yfrowe narzędzie do automatyzacji dokumentacji
projektowej.
/ Bez ton papieru, wszystko przejrzyście udokumentowane w jednej aplikacji.
/ Zatwierdzanie dokumentacji podpisem na smartfonie.
/ Automatyczna wysyłka dokumentacji projektowej bezpośrednio po zatwierdzeniu.

docuapp.k2-systems.com 
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System Dome Zero

/ System do montażu równoległego do połaci dachów płaskich, z komponentami Dome 6
/ Do dachów o nachyleniu do 10° z typowymi pokryciami
/ Montaż modułów w orientacji pionowej
/ Bardzo niska wysokość konstrukcji – możliwość ukrycia instalacji za
attyką
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Komponenty

Mat S

Dome Zero Peak

/ Elastyczna mata Mat S z EPDM
/ Absorbuje i wyrównuje tolerancje
/ Wysokie współczynniki tarcia redukują obciążenie

/ Moduły mocuje się na wysokości każdego ćwierć
punktu dłuższego boku
/ Możliwość montażu dużych modułów

Dome FixPro

Dome Speed Spacer

/ Stałe mocowanie do dachów o nachyleniu < 10°
/ Niezbędny w przypadku dachów o nachyleniu > 3°
/ Rekomendowany do dachów o niewielkich rezerwach
obciążeń

/ Elastyczna miarka ułatwiająca układanie profili na
dachu
/ Wystarczy dobrać szerokość modułu
i dopasować rozstaw profili
/ Kompatybilny ze wszystkimi systemami K2 do
dachów płaskich

Dane techniczne
Dome Zero
Zastosowanie

Dachy płaskie < 10° z pokryciem membranowym lub bitumicznym, betonowe i żwirowe

Sposób zamocowania/połączenia z dachem

Δ Balastowanie bez przebić w połaci: ≤ 3°
Δ Z mocowanym na stałe łącznikiem Dome FixPro: > 3°

Warunki

Δ Dopuszczalne wymiary modułu (dł.×szer.×wys.): 1640-2390 × 950-1305 × 30-50 mm
Δ Min. wielkość systemu: 2 moduły

Przegroda termiczna

maks. 12 m w kierunku profili

Minimalna odległość od krawędzi dachu

600 mm

maks. 16 m w kierunku poprzecznym

Kąt nachylenia

0°

Materiał

Δ Peak, profil montażowy, FlatConnector-Set, SpeedPorter, Porter, MiniClamps:
aluminium EN AW-6063 T66, EN AW-6082 T6, EN AW-5754
Δ Mata ochronna Mat S: EPDM
Δ Elementy drobne: stal szlachetna (1.4301) A2-70

190 - 255 mm

93 mm

1640 - 2390 mm
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System Dome 6

/ Wszechstronne rozwiązanie dla dachów płaskich - rozwiązania dla
wszystkich pokryć dachowych
/ System zoptymalizowany pod kątem balastu, oparty na najnowszych
standardach tuneli aerodynamicznych
/ Bezpieczne zakotwienie za pomocą kotwy stałej dla dachów < 10 i niskie
rezerwy obciążenia
/ System zoptymalizowany pod kątem komponentów
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Właściwości

Dome 6 Xpress

Dome 6 Classic

/ 4 kroki montażowe dla superszybkiego montażu
/ Oszczędzające czas wyrównywanie szyn za pomocą
przymiaru Dome Speed Spacer
/ System zatrzaskowy dla szczytów i beznarzędziowe
łączenie szyn

/ Elastyczny rozstaw rzędów
/ Nadaje się do dachów foliowych, bitumicznych,
żwirowych i zielonych
/ Nadaje się do dodatkowego podwyższenia na
blachach trapezowych

Dome 6 Classic LS

Połączenie stałe i wyrównanie potencjałów

/ Do montażu na dłuższym boku modułu
/ Dla modułów o wymiarach do 2390 × 1170 mm
/ Na podstawie Dome 6 Classic

/ Dome FixPro: Kotwa dachowa z połączeniem stałym
dla nachylenia dachu < 10°.
/ TerraGrif: do bezpośredniego wyrównania potencjałów na dachu

Dane techniczne
D-Dome 6

S-Dome 6

Obszar zastosowania

Dachy płaskie < 10° z pokryciem membranowym lub bitumicznym, na dachach betonowych,
żwirowych lub zielonych

Typ mocowania/połączenia dachowego

Δ Balastowane i bez przejścia przez dach: ≤ 3°. / Z połączeniem stałym Kopułka FixPro: > 3°

Wymagania

Δ Minimalna wielkość systemu: 2 elewacje (4
moduły)

Δ Minimalna wielkość systemu: 2 moduły

Δ Dopuszczalne wymiary modułu (dł.×szer.×wys.): 1448-2390 × 950-1170 × 30-50 mm
Δ Dopuszczalne mocowanie po stronie ramy modułu krótkiego
(zob. k2-systems.com/en/approved-modules-dome-6)
Cięcie termiczne
Dome 6 Xpress
Classic 6 / Classic 6 LS

Szyna nośna
max. 16 m
max. 12 m

Minim. odległość do krawędzi dach

600 mm

Seria modułów
max. 16 m
max. 16 m

Szyna nośna
max. 15 m
max. 12 m

Seria modułów
max. 15 m
max. 15 m

Kąt nachylenia

10°

Materiał

Δ Peak, SD, Montageschiene, MidPlate, EndPlate, Connector, Porter, MiniClamps:
Aluminium EN AW-6063 T66 i AW-6082 T6
Δ Mat S: EPDM; Wiatrówka: Magnelis; Małe części: Stal nierdzewna (1.4301) A2-70
1478mm

Mat S

47-264mm

434-542mm

D-Dome 6

10°

10°

68 mm

140mm

S-Dome 6
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System Dome V

Wkrótce nie będzie już dostępny!
Uaktualnij teraz do bardziej zaawansowanej
wersji Dome 6: Udoskonalone funkcje i
mniejsza potrzeba balastu.
Info: S-Dome V 15° pozostaje w zasięgu.

/ Optymalizacja balastu i komponentów dzięki zastosowaniu elastycznych
mat poprawiających współczynnik tarcia
/ Mocowanie modułów równolegle z systemem montażowym i minimum
połączeń śrubowych pozwalają oszczędzić czas
/ Mniejsza objętość transportowa – niższe koszty logistyczne
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Komponenty

Mat V

Podpora Dome V

/ Elastyczna mata Mat V z EPDM – tylko 1 rozmiar
i 1 wariant (nie jest konieczna powłoka aluminiowa)
/ Kompensuje tolerancje
/ Niższy współczynnik tarcia redukuje obciążenie

/ Zmodyfikowana geometria i połączenia – optymalna kompensacja tolerancji
/ Tylko jedno połączenie śrubowe i szybki montaż wkręcany
elementów SD z klemami
/ Mała objętość transportowa

Profil montażowy Rail

Klemy uniwersalne: MiniClamp MC/EC

/ Zintegrowane uchwyty balastowe ograniczają do minimum
materiał montażowy
/ Krótkie profile – lepsza kompensacja tolerancji

/ Rozpiętość zaciskowa 30 - 50 mm
/ Kompatybilne z MiniRail, wszystkimi systemami Dome V i
Dome 6
/ Opcjonalnie: łącznik wyrównawczy TerraGrif

Dane techniczne
D-Dome V

S-Dome V

Zastosowanie

Dachy płaskie ≤ 5° z pokryciem membranowym lub bitumicznym, betonowe, żwirowe lub zielone

Sposób zamocowania/połączenia z dachem

Balastowanie; bez przebić w połaci w przypadku nachylenia ≤ 3°

Warunki

Δ Dopuszczalne wymiary modułu
(dł.×szer.×wys.):
1386 – 2100 × 985 – 1053 × 30 – 50mm
Δ Min. wielkość systemu: 2 podpory (4 moduły)

Właściwości techniczne

Δ Przegroda termiczna po maks. 15,5 m
Δ Minimalna odległość od krawędzi dachu 600 mm

Kąt nachylenia

10°

Materiał

Δ
Δ
Δ
Δ

Δ Dopuszczalne wymiary modułu
(dł.×szer.×wys.):
1550 – 1760 / 1880  – 2100 ×
950 – 1053 × 30 –  50 mm
Δ Min. wielkość systemu: 2 moduły

Δ Możliwe mocowanie klem w obrębie narożnik. (patrz k2-systems.com/en/approved-modules)

Profile montażowe, Peak, Basis, SD i MiniClamps: aluminium EN AW-6063 T66 i AW-6082 T6
Mata ochronna Mat V: EPDM
Listwa wiatrochronna: Magnelis
Elementy drobne: stal szlachetna (1.4301) A2-70

około 80mm

10°

10/15°

około
70 mm

Mat V

10° / 15°

D-Dome V

S-Dome V
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System Dome Classic

Wkrótce nie będzie już dostępny!
Uaktualnij teraz do bardziej zaawansowanej
wersji Dome 6: Udoskonalone funkcje i
mniejsza potrzeba balastu.

/ System do dachów o wysokich wymaganiach statycznych i do zastosowań specjalnych
/ Możliwa instalacja na pokryciach z blachy trapezowej
/ Szybki i łatwy montaż
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Komponenty

Dome S1000 i Dome SD

SpeedRail z matami ochronnymi

Modułowe elementy nośne do instalacji z ekspozycją
jedno- i dwustronną

Maty ochronne, również z okładziną aluminiową

Balastowanie

Listwa wiatrochronna do systemów
z podporami S-Dome

SpeedPorter: Do szybkiego i prostego mocowania
balastu

/ Osłona tylna systemu Dome przed wiatrem
/ Dostępne różne długości

Dane techniczne
D-Dome Classic

S-Dome Classic

Zastosowanie

Dachy płaskie ≤ 5° z pokryciem membranowym lub bitumicznym, betonowe, żwirowe lub zielone;
również dachy z blachy trapezowej z profilami ciągłymi

Sposób zamocowania/połączenia z dachem

Balastowanie; bez przebić w połaci w przypadku nachylenia ≤ 3°

Warunki

Δ Dopuszczalne wymiary modułu
(dł.×szer.×wys.):
1386 -2300 × 950 -1100 × 30 - 50 mm
Δ Min. wielkość systemu: 2 podpory (4 moduły)

Właściwości techniczne

Δ Przegroda termiczna po maks. 12 m (blacha trapezowa 8,7 m)
Δ Minimalna odległość od krawędzi dachu 600 mm

Kąt nachylenia

10°

Materiał

Δ Profile montażowe, D-/S-Dome, D-Dome, Dome SD, klemy do modułów, łączniki profili:
aluminium EN AW-6063 T66
Δ Mata ochronna z powłoką aluminiową lub bez (granulat gumowy ze spoiwem PUR)
Δ Listwa wiatrochronna: Magnelis
Δ Elementy drobne: stal szlachetna (1.4301) A2-70

Δ Dopuszczalne wymiary modułu
(dł.×szer.×wys.):
1386 - 2067 × 950 -1100 × 30 - 50 mm
Δ Min. wielkość systemu: 2 moduły

Δ Możliwe mocowanie klem w obrębie narożnik. (patrz k2-systems.com/en/approved-modules)

10°

10°

D-Dome Classic

1160-2000mm

ok. 80mm

81mm
Matami
ochronnymi

S-Dome Classic
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System S-Dome Small

Wkrótce nie będzie już dostępny!
Uaktualnij teraz do bardziej zaawansowanej wersji Dome 6: Udoskonalone funkcje i
mniejsza potrzeba balastu.

/ Do dachów z blachy trapezowej o nachyleniu do 15°
/ Ekonomiczny pod względem transportu i zużycia materiału, przemyślana
technika łączenia i wysoka stabilność
/ Doskonałe połączenie uniwersalnego elementu MultiRail z wytrzymałymi
wąskimi podporami o kącie nachylenia 10°
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Komponenty

Dome S1000 Small

Dome SD Small

Wąska podpora jako nośnik modułu

Wąski element nośny modułu

MultiRail 25

FlexClamp Small

/ Długość 250 mm
/ Z 4 otworami do dachów o nachyleniu do 15°

/ Do mocowania na dłuższych bokach modułu
/ Regulacja wysokości

Dane techniczne
S-Dome Small
Zastosowanie

Dachy płaskie i spadziste ≤ 15° z blachy trapezowej

Sposób zamocowania / połączenia z dachem

Mocowanie na wkręty samowiercące do blachy trapezowej, równolegle do górnej części profilu

Warunki

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

Grubości blachy: stal ≥ 0,4 mm lub aluminium ≥ 0,5 mm
Wytrzymałość aluminium na rozciąganie: 165 N/mm²
Wytrzymałość stali na rozciąganie: zgodnie z dopuszczeniem min. S235 wg DIN EN 10025-1
Szerokość profilu trapezowego: min. 22 mm
Rozstaw profili trapezowych: niezależny

Kąt nachylenia

10°

Materiał

Δ Profile montażowe, Dome SD Small, Dome S1000 Small, FlexClamp Small:
aluminium (EN AW-6063 T66/ EN AW-6082 T6); EPDM
Δ Elementy drobne: stal szlachetna (1.4301) A2

117mm

10°

250mm

285 mm

m

50 m
950 -10

250mm
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System TiltUp Vento

/ 3 różne kąty nachylenia podpory: 20°, 25° i 30°
/ Minimum komponentów, wiele różnych kombinacji rozmieszczenia
modułów, również do większych modułów
/ Wiele możliwości montażu na dachu: z balastem betonowym lub bezpośrednio kotwami do betonu
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Właściwości

3 różne kąty nachylenia podpór

Różne układy modułów

/ Wszystkie układy modułów dostępne w 3 kątach nachylenia podpór: 20°, 25° i 30°
/ Ten sam system łączenia komponentów

/ Możliwa orientacja pionowa i pozioma
/ Mocowanie na krótszym lub dłuższym boku

Mniej komponentów

Różne sposoby połączenia z dachem

/ Zaawansowany system z przemyślanymi połączeniami
/ Umożliwia usystematyzowane składowanie i szerokie
zastosowanie

/ Balastowanie bloczkami betonowymi: do niemal każdego
dachu płaskiego
/ Możliwy montaż kotwami do betonu

Dane techniczne
TiltUp Vento
Zastosowanie

Dachy płaskie ≤ 3° betonowe, żwirowe, zielone

Sposób zamocowania / połączenia z dachem

Δ Balastowanie bloczkami betonowymi
Δ Bezpośrednie zakotwienie w dachu betonowym

Warunki

Δ Dopuszczalne wymiary modułu (dł. × szer.): maks. 2293 × 1135 mm
Δ Możliwe zamocowanie po krótszej stronie ramy modułu

Właściwości techniczne

Przegroda termiczna po maks. 15,5 m

Kąt nachylenia

20° / 25° / 30°

Materiał

Δ TiltUp Vento Foot, Beam, Brace, SingleRail 36 lub 50, klemy, Climber Set 36/50: aluminium EN
AW-6063 T66 i AW-6082 T6
Δ AddOn: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Δ Elementy drobne: stal szlachetna (1.4301) A2-70
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System Triangle / MultiAngle 10 - 45°

/ Regulowany kąt nachylenia podpory
/ Uniwersalna orientacja modułów
/ Wysoka elastyczność i indywidualne rozwiązania
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Komponenty

Profile montażowe

Montaż dogruntowy

/ Triangle: SolidRail
/ MultiAngle: SingleRail

/ Triangle: profil L
/ MultiAngle: SpeedRail lub profil L

Orientacja modułów

Podpora

/ Triangle: montaż w orientacji poziomej z AddOn
/ MultiAngle: montaż w orientacji pionowej, 2 wysokości do montażu w orientacji poziomej (mocowanie
przy narożach lub za pomocą AddOn)

/ Triangle: kąt nachylenia 10 - 45°
/ MultiAngle: regulowany kąt nachylenia 10 - 45°

Dane techniczne
Triangle / MultiAngle
Zastosowanie

Dachy płaskie, ziemia, grunt

Sposób zamocowania/połączenia z dachem

Mocowanie lub balastowanie

Właściwości techniczne

Przegroda termiczna po maks. 13,6 m
fabrycznie 10 - 45° lub regulowany w przypadku MultiAngle

Materiał

Δ Profile montażowe, klemy modułu: aluminium (EN AW-6063 T66 / EN AW-6082 T6)
Δ Również do płyt PE
Δ Elementy drobne: stal szlachetna (1.4301) A2
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Moduł poziomy Landscape

Moduł pionowy Portrait
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Akcesoria
T Klemy 

1

T Samogwintujące blachowkręty z łbem sześciokątnym
i podkładką uszczelniającą 
T Śruby z łbem młoteczkowym i nakrętką ząbkowaną 

3
3

T Nakrętka wsuwana MK2 z klipsem montażowym 

3

T Kotwa wkręcana Multi Monti

3

T StairPlate Set

4

T Zacisk odgromowy Multi, zestawy 

4

T Prowadnica kablowa do dachu płaskiego

4

T Dome Speed Spacer 

5

T Łącznik wyrównawczy TerraGrif 

5

T Cable Manager 

5

Klemy
MiniClamp MC i EC
Uniwersalne klemy obrotowe MiniClamps MC/EC są przeznaczone do systemów Dome 6, Dome V, MiniRail oraz MicroRail. Rozpiętość zaciskowa klem: 30 - 50 mm.
Opis

Nr artykułu

MiniClamp MC, klema środkowa, bez powłoki

2002558

MiniClamp MC, klema środkowa, czarny anodowany

2002609

MiniClamp EC, klema końcowa, bez powłoki

2002559

MiniClamp EC, klema końcowa, czarny anodowanyi

2002610
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MiniClamp EC

MiniClamp MC

Uniwersalne klemy modułu OneMid i OneEnd
Klemy są dostępne w wymiarach pokrywających najczęściej stosowane wysokości ram modułów: od 30 do 42 mm.
Kompatybilne z systemami SingleRail, SpeedRail, MultiRail,
SolidRail oraz Dome Classic.
Opis

Nr artykułu

OneMid, klema środkowa, bez powłoki

2003071

OneMid, klema środkowa, czarny anodowany

2003072

OneEnd, klema końcowa, bez powłoki

2002514

OneEnd, klema końcowa, czarny anodowany

2002589

OneMid

OneEnd

Klemy środkowe XS
Wysokość ramy modułu / opis
30 - 33 mm / M8×50, bez powłoki

Nr artykułu
1005156

30 - 33 mm / M8×50, czarny anodowany

1005157

34 - 38 mm / M8×50, bez powłoki

1003586

34 - 38 mm / M8×50, czarny anodowany

1005158

39 - 44 mm / M8×60, bez powłoki

1004908

39 - 44 mm / M8×60, czarny anodowany

1005159

45 - 48 mm / M8×65, bez powłoki

1005143

45 - 48 mm / M8×65, czarny anodowany

1005160

49 - 50 mm / M8×70, bez powłoki

1004407

49 - 50 mm / M8×70, czarny anodowany

1005161

Klemy końcowe
Wysokość ramy modułu / opis
30 - 31 mm / M8×30, bez powłoki

Nr artykułu
1005345

30 - 31 mm / M8×30, czarny anodowany

1005347

32 - 33 mm / M8×30, bez powłoki

1005344

32 - 33 mm / M8×30, czarny anodowany

1005346

34 - 36 mm / M8×30, bez powłoki

1005169

34 - 36 mm / M8×30, czarny anodowany

1005268

37 - 38 mm / M8×30, bez powłoki

1005290

37 - 38 mm / M8×30, czarny anodowany

1005293

39 - 41 mm / M8×35, bez powłoki

1005170

39 - 41 mm / M8×35, czarny anodowany

1005269

42 - 44 mm / M8×35, bez powłoki

1005291

42 - 44 mm / M8×35, czarny anodowany

1005295

45 - 47 mm / M8×40, bez powłoki

1005171

45 - 47 mm / M8×40, czarny anodowany

1005270

48 mm / M8×40, bez powłoki

1005292

48 mm / M8×40, czarny anodowany

1005296

49 - 50 mm / M8×45, bez powłoki

1005172
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Akcesoria
Samogwintujące blachowkręty z łbem sześciokątnym i
podkładką uszczelniającą
Wkręt do blachy cienkiej, bezwiórowy; odpowiedni do blachy
stalowej o grubości od 0,4 mm i aluminium od 0,5 mm.
Materiał: stal szlachetna A2, EPDM
Typ

Nr artykułu

6 × 25 mm, klucz 8, podkładka uszczelniająca
Ø 16 mm

1005207

6 × 38 mm, klucz 8, podkładka uszczelniająca
Ø 16 mm

1005193

Śruby z łbem młoteczkowym i nakrętką ząbkowaną
Śruby z łbem młoteczkowym do montażu w dolnej komorze
profilu K2 SolidRail.
Kształt łba: 28/15
Wymiary łba: 22,5 × 10,5 × 4 mm
Materiał: stal szlachetna A2 1.4301
Typ

Ząbkowany kołnierz (jak ISO 4161)
zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu.

Materiał: stal szlachetna A2

Nr artykułu

Typ

M10×20

1000637

M8

Nr artykułu
1000043

M10×30

1000041

M10

1000042

M8×20

1000614

M8×30

1000368

Nakrętka wsuwana MK2 z klipsem montażowym
Nakrętkę MK2 z samoczynną blokadą można umieścić
w dowolnym miejscu kompatybilnego profilu montażowego. Pod lekkim naciskiem można ją łatwo przemieszczać w profilu.
Materiał: stal szlachetna 1.4301 + PA lub aluminium + PA

Typ

Nr artykułu

stal szlachetna

1001643

aluminium

2000034

Kotwa śrubowa Multi Monti

Podkładka

Kotwa wkręcana Multi Monti (Heco) do betonu;
min. głębokość otworu 40 mm. Stal, powierzchnia ocynkowana i pasywowana na niebiesko, średnica łba 17 mm,
średnica otworu 6 mm
Materiał: stal ocynkowana
Napęd: TX 30

Podkładka zabezpieczająca do mocowania listwy wiatrochronnej S-Dome Windbreaker.
Materiał: stal szlachetna A2
Nr artykułu: 1000273
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StairPlate Set
Zestaw K2 StairPlate Set umożliwia montaż mikrofalowników i optymalizatorów prod. SolarEdge i Enphase do
wszystkich profili K2 (z wyjątkiem K2 MiniRail i MicroRail), bez konieczności przykręcania ich bezpośrednio do
dachu. Urządzenia te można wcześniej połączyć z płytą
K2 StairPlate za pomocą zawartych w zestawie śrub i
nakrętek. Należy przestrzegać wysokości montowanych
modułów i urządzeń.
Materiał: stal szlachetna
Nr artykułu: 2004057

Zacisk odgromowy Multi, zestawy
Zaciski odgromowe w zestawie do mocowania przewodów odgromowych o Ø 8 mm.
Do uniwersalnego zastosowania jako zacisk T-kształtny, krzyżowy, równoległy i doczołowy.
Materiał: aluminium
Ilustracja

Typ

W zestawie

Zacisk odgromowy Multi Alu 8 mm Set

Δ Zacisk odgromowy Multi (1003151)
Δ Nakrętka wsuwana MK2 z klipsem montażowym
(1001643), stal szlachetna, PA
Δ Podkładka (8,4 × 20 × 1,2 mm), stal szlachetna A2
Δ Śruba z łbem walcowym (M8×30), stal szlachetna
A2

Nr artykułu
2002473

Zacisk odgromowy Multi Alu 8 mm Double Set

Δ 2 × zacisk odgromowy Multi (1003151)
Δ Nakrętka kołnierzowa M8 (100043); stal szlachetna
A2
Δ 2 × podkładka (8,4 × 20 × 1,2 mm), stal szlachetna A2
Δ Śruba z łbem walcowym (M8×40), stal szlachetna
A2

2002474

Prowadnica kablowa do dachu płaskiego
Wielofunkcyjny organizer do kabli
Odporny na promieniowanie UV wielofunkcyjny system PVX Multimount
służy do układania kabli w korytach siatkowych i/lub rurach na dachach
płaskich. Wykonany jest w 80 % z tworzywa sztucznego pochodzącego z
recyklingu. W ofercie dostępne jest również kompatybilne koryto siatkowe.
Materiał: PE i ASA
Typ

Nr artykułu

PVX

2003137

Performa Mesh Tray 70 x 100 x 3000 mm

2004054

Performa Mesh Tray Connector

2004055
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Akcesoria
Dome Speed Spacer
Elastyczna miarka umożliwiająca układanie profili na dachu.
Wystarczy dobrać długość modułu i dopasować rozstaw
profili. Kompatybilny z wszystkimi systemami K2 do dachów
płaskich
Nr artykułu: 2003253

Łącznik wyrównawczy TerraGrif
Do wyrównywania potencjałów pomiędzy modułem
i profilem. Materiał: stal szlachetna
Typ

Nr artykułu

TerraGrif K2MI Landscape/Portrait

2002649

TerraGrif K2PA 32 Landscape

2000055

TerraGrif U17 Portrait

2000056

TerraGrif K2SZ Landscape/Portrait

2001881

Cable Manager
Opaska kablowa z zaciskiem do zewnętrznego montażu
kabli fotowoltaicznych dł. x szer: 200 × 4,6 mm.
Nr artykułu: 2002870
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K2MI

K2PA

U17

K2SZ

Notatki
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Notatki
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Akcesoria montażowe do fotowoltaiki

Pozostałe systemy K2

T Systemy do dachów
spadzistych

T Systemy wolnostojące

K2 Systems GmbH
Industriestraße 18
71272 Renningen
Niemcy
+49 7159 - 42059 - 0
info@k2-systems.com
www.k2-systems.com
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