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Garantia

Oferecemos uma garantia de 12 anos sobre todos os 
 componentes K2 Systems k2-systems.com/pt/garantia

Estática e cálculo estrutural

Os sistemas de montagem K2 respeitam as bases de cálculo e 
estão em conformidade com o Eurocode 1 e 9, e outras normas 
internacionais aplicáveis.

Mercadoria paletizada 

Sistema de montagem com mercadoria enviada de modo 
 paletizado, economizando espaço e custos. 
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K2 Digital Toolbox

Fácil.
Rápido.
Seguro.

Basta registar os parâmetros mais importantes no 
 smartphone com a aplicação K2 Check. Os dados podem 
ser transferidos sem problemas através de uma conta de 
utilizador. 

Pode começar a planear directamente com os dados 
chave no K2 Base. Após a sua concepção, os dados são 
transferidos directamente para a aplicação DocuApp. Para 
a documentação final, muitas provas e documentos serão 
adicionados rapidamente, sem qualquer outra etapa de 
trabalho.

A K2 Digital Toolbox traz-lhe muitas características, que 
facilitam o seu trabalho diário e o conduzem rapidamente, 
facilmente e sem papel ao seu objectivo.

 / Roof Check: Registre todos os dados técnicos e anexe 
fotos importantes diretamente do telhado.

 / Função Smart Pocket: Acesso a todos os projetos e 
 relatórios do Base incluindo Manuais de Instalação e 
plano de lastro detalhado.

 / Preço do sistema: Calcule preços assertivos diretamente.

 / Catálogo de produtos: Todos os sistemas, incluindo 
documentação técnica, vídeos e referências.

 / Download gratuito no Google Play- e App-Store

K2 CHECK APP

app.k2-systems.com 

COM ALGUNS PASSOS
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K2 Base Feature: K2+ Interface   
transfere todos os dados 
 introduzidos para outras ferra-

mentas de planeamento importantes 
dos fabricantes de inversores e para o 
cálculo do rendimento (por exemplo, 
da SolarEdge ou SMA) com um clique. 
Isto permite encurtar os tempos de 
 planeamento com K2+ já que não é 
 necessário repetir a introdução de dados.

 / Planeamento gratuito em 5 passos fáceis disponíveis 
em muitas línguas.

 / Planeamento com imagens de satélite Google Maps

 / Ferramentas de desenho gráfico

 / Concepção óptima do sistema incluindo verificação 
estática.

 / K2+: Transferência simples dos dados do projecto 
para o cálculo posterior do planeamento eléctrico nas 
 ferramentas do inversor.

K2 BASE

base.k2-systems.com 

 / Ferramenta digital para automatizar a documentação 
de projectos.

 / Menos papelada para documentar tudo claramente com 
uma aplicação.

 / Tenha o anexo directamente no seu smartphone e o 
assine.

 / Envio automático da documentação do projecto após 
aceitação.

K2 DOCU APP

docuapp.k2-systems.com 
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 / Rápido e econômico com conexões laterais diretas ao trilho, incluindo 
ajuste de altura personalizado

 / Montagem de encaixe segura - sem necessidade de aparafusamento na 
placa de base

 / O SingleRail em combinação com os ganchos CrossHook é muito 
 durável, robusto e versátil
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Sistema SingleRail



Dados técnicos 
SingleRail Light 36 36 50

Imagem

Material Alumínio (EN AW-6063 T66) 

L = largura [mm] 39,4 39,4 39

A = altura [mm] 36 36 50

Comprimentos [m] 4,40 2,10 / 2,25 /  
3,30 / 4,40 / 5,50

4,40

Peso [kg/m] 0,67 0,76 1,0

Mont. em cruz com SingleRail ou SolidRail

L

A

SingleRail 63:  

Para cargas elevadas 

e grandes amplitudes!

Fixações para telhados

Ganchos de telhado de alumínio

 / Ótima transmissão de força, e também podem ser usados 
em caibros mais estreitos em conexão direta com SingleRail

 / 80 % de todas as telhas e partes do telhado cobertas
 / Ajuste simples de altura na placa de base e braço de 

extensão para ajustes adicionais
 / CrossBoard/SingleBoard para sistema em dupla camada 

ou para layouts em outras direções
 / CrossHook 3S: Consta aprovação europeia ETA-16/0709

Ganchos de telhado em aço inoxidável

 / Aço inoxidável de pouca espessura de alta qualidade e, 
em parte, de conexão direta com SingleRail

 / Para telhas cerâmicas, telhados tipo Shingle e outras 
geometrias 

 / Altura ajustável, e diversas possibilidades com diferentes 
ganchos de telhado de encaixe preciso com conectores e 
adaptadores a linha SolidHook

HangerBolts, ou Parafusos de rosca dupla

 / Para todos os telhados ondulados 
de  fibrocimento e chapas metálicas 
 onduladas com subestrutura de madeira

 / Vedação segura no telhado
 / Com conexão Climber
 / Consta aprovação da autoridade de 

 construção (abZ)

Grampos para telhados zipados

 / Muitas possibilidades de aplicação: Costura dupla, costura 
angulada, costura de encaixe e costura redonda

 / Conexão lateral direta de trilho
 / Montagem sem furação
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Fixações para telhados

A partir da página 22 poderá  
encontrar dados técnicos  
detalhados sobre as  
nossas fixações  
para telhados. 



 / Vasta gama de perfis de montagem, para uma grande  variedade de 
cargas 

 / Robusto e estaticamente comprovado

 / Elevada flexibilidade para uma grande variedade de amplitudes
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Sistema SolidRail



Dados técnicos 
SolidRail UltraLight 32 Light 37 Medium 42 Alpin 60

Imagem

Material Alumínio (EN AW-6063 T66)

L = largura [mm] 39 39,5 41 41

A = altura [mm] 32 37 42 60

Comprimentos [m] 2,10 / 2,25 /  3,30 / 4,40 / 5,50 4,40 5,50

Peso [kg/m] 0,7 0,85 1,3 1,7

Montagem em cruz com SingleRail ou SolidRail

SolidRail L: Para cargas elevadas 

e grandes amplitudes!

A

L

Fixações para telhados 

Ganchos de telhado de aço inoxidável

 / Suportes finos de aço inoxidável de alta qualidade, com 
conexão flexível ajustável mesmo para vigas estreitas

 / Para telhas cerâmicas, telhas planas e telhados de 
 diversas geometrias

 / Altura ajustável e muitos ganchos de encaixe preciso

Ganchos de telhado especiais

 / Muitas possibilidades de aplicação com os ganchos de 
telhado para ardósia e cauda de castor 

 / A fixação nos telhados Coppo é possível com o SolidHook 
Coppo de 1 dobra de altura regulável

HangerBolts e Solarfasteners, Parafusos de 
rosca dupla para madeira e para metal

 / Para todo o telhado ondulado de  fibrocimento, 
chapas metálicas onduladas, chapas 
 metálicas trapezoidais e painéis sanduíche  

 / Vedação segura no telhado
 / Conexão via placa adaptadora com opção  

de ajuste
 / HangerBolts tem aprovação de construção 

europeia (abZ)

Grampos para telhados zipados

 / Muitas possibilidades de aplicação: Costura dupla, costura 
angulada, costura de encaixe e costura redonda (ex. Kalzip)

 / Soluções Rib-Roof para 465, Speed 500 e Evolution
 / Montagem sem furação
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Fixações para telhados

A partir da página 22 poderá encontrar dados 
técnicos detalhados sobre as  
nossas fixações para  
telhados. 



Em colaboração com

 / Instalação sem clamps elimina a necessidade de assistência, 
 garantindo a instalação ainda mais rápida

 / Fácil de montar com poucos componentes e sem ferramentas especiais

 / Design elegante com superfície fechada contínua confere ainda mais 
robustez

 / Perfil de inserção fornece reforço adicional à estrutura
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Sistema de inserção



Dados técnicos 
Sistema de inserção

Âmbito de aplicação Telhados inclinados com telhas, 
 fibro cimento ou chapa trapezoidal

Tipo de fixação / ligação ao telhado Ganchos de telhado, parafusos de rosca 
dupla ou MultiRail 

Possíveis alturas das estruturas  
dos módulos (A) 

 Δ 30 mm
 Δ 35 mm

Particularidades técnicas É necessária uma distância de 7 mm entre 
as perfis de inserção 

Orientação dos módulos Formato paisagem e retrato 

Material  Δ Perfil de montagem e conector em cruz:  
alumínio EN AW-6063 T66 

 Δ Peças pequenas: aço inoxidável (1.4301) 
A2-70

Comprimentos SolidRail [m] Acabamento bruto: 4,40 e 5,50  
Anodizado preto: 4,40

Comprimentos perfis de inserção [m]  
Acabamento bruto / Anodizado preto

Calha de inserção 30   5,40 m
Calha de inserção 35   5,40 m 

Componentes

Trilhos de inserção

 / Solução inteligente para 
instalação eficiente dos 
módulos 

 / Garante vedação da 
 superfície

 / Disponível em preto

Conector em cruz

 / Fixação para perfil de 
inserção em SolidRail 

 / Montagem simples

SolidRail 

 / Trilho de montagem 
robusto

 / Suporta diferentes 
 condições de carga

 / Compatível com grandes 
vãos

 / Disponível em preto

Gerenciamento de cabos

 / Conexão rápida de cabos 
sob o trilho de inserção

 / Até 5 cabos

CrossHook 3S+/4S+

 / Altura regulável e ajuste 
lateral 

 / Também adequado para 
caibros estreitos

HangerBolts, ou parafusos 
de rosca dupla para madeira

 / Para telhados ondulados 
de fibrocimento ou chapas 
metálicas onduladas com 
subestrutura de madeira 

 / Ajuste de altura 
 personalizado 

MultiRail 

 / Para chapas trapezoidais 
e painéis sanduíche 

 / Fixação no telhado e 
 elemento de apoio

Acessórios

 / Trilho de inserção dos 
conectores

 / Fechamento lateral
 / Suporte de extremidade 

horizontal

A
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Fixações para telhados

A partir da página 22 poderá encontrar  
dados técnicos detalhados sobre as  
nossas fixações  
para telhados.



 / Sistema inovador de trilhos intervalados, otimizado em termos de 
 estática e de fácil e rápida instalação

 / Grampos de módulo universais adequados para orientação retrato e 
paisagem

 / 5° de elevação com MiniFive: rendimento significativamente maior 
 graças a melhor ventilação e ângulo

 / Otimizado em termos de armazenamento e transporte

O sistema MiniRail permite uma 
 montagem em formato retrato e 
 paisagem em grelha através do 
 grampo de módulo universal rotativo. 

Inclinação de 5° 

com MiniFive 
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Sistema MiniRail



Dados técnicos 
Sistema MiniRail

Âmbito de aplicação Telhados inclinados com chapa trapezoidal ou 
painéis sanduíche 
Inclinação do telhado: 5 - 75°

Tipo de fixação/ligação ao telhado Aparafusamento na cobertura do telhado com
parafusos de chapa fina autobrocantes

Requisitos  Δ Espessuras das chapas: ≥ 0,4 mm aço e  
≥ 0,5 mm alumínio 

 Δ Painéis sanduíche: requer autorização do 
fabricante 

 Δ Largura da coroa: no mínimo 22 mm * 
 Δ Distância entre coroas: 101 - 350 mm, em 
função da largura das coroas 

 Δ Apoio plano à volta do orifício de perfuração: 
Ø ≥ 20 mm 

 Δ Altura da moldura dos módulos: 30 - 50 mm 

Orientação dos módulos Vertical ou horizontal 

Material Alumínio (EN AW-6063 T66 /  
EN AW-6082 T6); EPDM 

Dimensões MiniRail L × A × C [mm] 78,2 × 23 × 385

Inclinação com MiniFive Aprox. 5°

L

A

C

EPDM

Componentes 

MiniRail 

Montagem em formato paisagem e 
retrato com o MiniClamp MC/EC 

MiniClamp MC/EC 30 - 50 mm

 / Grampo de módulo universal 
 / Grampo rotativo 

Parafusos de chapa fina 

 / Incluído no conjunto MiniRail 
 / Com arruelas de vedação

MiniFive Front e End

 / Inclinação simples unilateral através dos elementos de su-
porte de módulos encaixáveis 

 / Melhor ventilação na parte posterior e maior rendimento 
 / Otimização da inclinação do módulo 
 / Possibilidade de montagem em retrato e paisagem

760mm

5°

* A medida mínima específica 
do projeto para a largura 
das coroas é indicada no 
relatório Base. 
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 / Sistema comprovado de trilhos longos para aplicações em chapas 
 metálicas trapezoidais e telhas sanduíche com controle linear de 
 expansão térmica

 / O nosso sistema mais popular – mais de 3 GW instalados a nível mundial

 / Modelo versátil com apenas 4 passos de instalação – também adequado 
para cargas elevadas

Elevação RailUp 

disponível
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Sistema SpeedRail



Dados técnicos  
SpeedRail / SpeedClip

Âmbito de aplicação Telhado de chapa trapezoidal

Tipo de fixação/ 
ligação ao telhado

Montagem de inserção em SpeedClips e aparafusamento na 
cobertura do telhado 

Requisitos  Δ Espessuras das chapas: ≥ 0,4 mm aço e  
≥ 0,5 mm alumínio 

 Δ Painéis sanduíche: requer autorização do fabricante  
 Δ Largura das cristas: no mínimo 22 mm 
 Δ Apoio plano à volta do orifício de perfuração: Ø ≥ 20 mm 

Material  Δ SpeedRail: alumínio (EN AW-6063 T66; 0,64 kg/m)
 Δ SpeedClip: poliamida reforçada com fibra de vidro com 
EPDM

Dimensões SpeedRail 
L = largura [mm]  
A = altura [mm]  
C = comprimentos [m]

 
63 
22,5 
2,25 / 3,30 / 4,40 / 5,50 m

Dimensões SpeedClip Ver figura

Montagem em cruz com SingleRail ou SolidRail 

A

L

103mm

29
m

m
17

m
m

EPDM

SpeedRail 

 / Perfil de montagem com 
montagem simples de 
inserção nos SpeedClips 

 / Diferentes comprimentos 
disponíveis

SpeedClip 

 / Suporte de montagem 
para SpeedRail 

 / Poliamida reforçada com 
fibra de vidro com  
vedação EPDM 

 / Fixação com parafusos 
autobrocantes para chapa 
trapezoidal

SpeedLock 

 / Proteção de montagem de 
SpeedRail para o caso de 
expansão térmica 

 / Conjunto com porca de 
inserção MK2 e parafuso 
de aço inoxidável 

SpeedConnector 

 / Conector de perfis para 
SpeedRail 

 / Três orifícios para  
uma montagem flexível 

 / Conjunto com parafusos 
de cabeça escareada 

AddOn 

 / Para montagem em grade  
com módulos na horizontal

 / Módulos integrados 
 perfeitamente sem segunda 
camada de trilho

Componentes

RailUp Set

 / Melhora a ventilação 
 traseira dos módulos

 / Simplifica a instalação de 
micro inversores
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 / Simples e comprovado - como um trilho curto ou um componente 
 flexível disponível em vários comprimentos

 / Planejamento rápido com menos material e maior eficiência

 / Trilho de base sólido para elevação S-Dome Small

Elevação RailUp 

disponível
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Sistema MultiRail



Dados técnicos 
MultiRail 10, 25, 4,20

Âmbito de aplicação Telhados inclinados 5 - 75°com chapa 
 trapezoidal ou chapa trapezoidal sanduíche 

Tipo de fixação/ligação ao telhado Fixação com parafusos de chapa 
 autobrocantes

Requisitos  Δ Espessuras das chapas: ≥ 0,4 mm aço e  
≥ 0,5 mm alumínio 

 Δ Chapa trapezoidal sanduíche: requer auto-
rização do fabricante 

 Δ Largura das cristas: no mínimo 22 mm
 Δ Distância entre cristas: independente

Material Alumínio (EN AW-6063 T66); EPDM 

L = largura [mm] 39 

A = altura [mm] 35 

C = comprimento de perfil [mm]  Δ MultiRail 10: 100 
 Δ MultiRail 25/: 250 
 Δ MultiRail 4,20: 4200 

Montagem em cruz com SingleRail

H

B

L

EPDM

Versões MultiRail 

MultiRail 10 

 / Comprimento de 100 mm
 / Montagem em formato paisagem 

MultiRail 25

 / Comprimento 250 mm
 / Para maior flexibilidade e maiores 

exigências de cargas em formato 
paisagem 

MultiRail 4.20 

 / Comprimento 4200 mm
 / Trilho longo para corte em tamanhos 

personalizados
 / Sem fita EPDM pré-colada; colagem 

manual

Parafusos de chapa fina 

Com arruelas de vedação

RailUp Set

 / Melhora a ventilação  traseira
 / Simplifica a instalação de micro 

inversores

Componentes 
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 / Sem fixação nas terças, portanto menos parâmetros do telhado a serem 
determinados

 / Montagem rápida e fácil em chapas metálicas onduladas utilizando um 
adaptador, e montagem direta sobre chapa metálica trapezoidal

 / Apenas dois comprimentos de trilho para todas as faixas de carga
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Sistema MicroRail



Dados técnicos 
Sistema MicroRail

Âmbito de aplicação Chapa ondulada, chapa trapezoidal ou 
painéis sanduíche; inclinação do telhado: 
5 - 75°.

Tipo de fixação/ligação ao telhado Aparafusamento na cobertura do telhado 
com parafusos de chapa metálica fina 

Requisitos  Δ Espessuras da folha: ≥ 0,4 mm  
aço ou ≥ 0,5 mm alumínio 

 Δ Painéis sanduíche: é necessária a 
 aprovação do fabricante. 

 Δ Largura das cristas da chapa trapezoidal:  
≥ 22 mm * 

 Δ Suporte de nível para chapa trapezoidal à 
volta do orifício de perfuração: Ø ≥ 20 mm. 

 Δ Raios de chapa corrugada: 22 – 45 mm 
 Δ Espessura dos módulos: 30 – 50 mm

Orientação do módulo Horizontal 

Material alumínio (EN AW-6063 T66 /  
EN AW-6082 T6); EPDM 

Dimensões L × A × L [mm] 
 Δ MicroRail 10 / 25
 Δ MicroRail CSM

37 × 26 × 92 / 242 
36 × 11 × 92

Componentes 

* A largura da crista mínima específica do projeto pode 
ser encontrada no relatório Base.

MicroRail 10 /25 CSM

 / Disponível como um conjunto com MicroRail  
e adaptador

 / Chapa ondulada com raio 22 – 45 mm 

MicroRail 10 /25

Para chapas metálicas trapezoidais e telhas tipo 
 sanduíche

MiniClamp MC/EC 30 - 50 mm

Terminais de módulo universal 

Parafusos de chapa metálica fina

 / Parafusos de chapa metálica
 / Auto-vedação e rosca acoplada

L L

L

L

L

CSM Adapter

MicroRail 10

MicroRail 25

A

A

EPDM

EPDM
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 / Compatível com telhados com inclinação de até 15° em chapa trapezoidal

 / Econômico em termos de materiais e transporte; conexões inteligentes 
e elevada robustez. 

 / A combinação perfeita do sistema MultiRail com elevação otimizada e 
esbelta de 10° adicionais em relação ao telhado.

Actualização agora para o Dome 6 de 
maior desenvolvimento: Características 
melhoradas e menos lastro necessário.

Em breve já não estará disponível!
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Sistema S-Dome Small



Dados técnicos 
S-Dome Small

Âmbito de aplicação Telhados planos ou inclinados ≤ 15° com cobertura de chapa trapezoidal 

Tipo de fixação/ligação ao telhado Fixação com parafusos autobrocantes diretamente na chapa trapezoidal,  
sobre as cristas do telhado

Requisitos  Δ Espessuras das chapas: ≥ 0,4 mm aço e ≥ 0,5 mm alumínio 
 Δ Resistência à tração alumínio: 165 N/mm²
 Δ Resistência à tração aço: segundo homologação mín. S235 de acordo com a norma 
DIN EN 10025-1

 Δ Largura mínima da cista: 22 mm
 Δ Distância entre cristas: Independente

Ângulo de inclinação 10°

Material  Δ Perfis de montagem, Dome SD Small, Dome S1000 Small, FlexClamp Small:  
alumínio (EN AW-6063 T66/ EN AW-6082 T6); EPDM 

 Δ Peças pequenas: aço inoxidável (1.4301) A2

Componentes

Dome S1000 Small 

Elemento de elevação esbelta para fixação dos módulos  

Dome SD Small 

Elemento esbelta para suporte dos módulos 

250mm 250mm

28
5

m
m11

7
m

m950-1050mm

10°

MultiRail 25

 / Comprimento de 250 mm 
 / Com 4 orifícios para telhados com inclinação de 15°

FlexClamp Small 

 / Para fixação aos lados longitudinais do módulo 
 / Altura ajustável
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Tipo/figura Material Largura placa 
base [L]

Altura sob o braço [A1] 
Altura do braço [A2] 
Altura total [A3]

Profundidade  
do braço  

[P]

Artigo

CrossHook 3S Set Alumínio 100 mm  Δ 40/47/54 mm
 Δ 56 mm 
 Δ Ca. 123/130/137 mm

83 mm 2003215   

CrossHook 4S Set Alumínio 100 mm  Δ 40/47/54 mm 
 Δ 55 - 85 mm 
 Δ 120,5 -165 mm

83 mm 2003144 

SingleHook 1.1 * Alumínio 100 mm  Δ 47,1 mm 
 Δ 56 mm 
 Δ 162,9 mm

83 mm 2001928 

SingleHook Alpin Alumínio 100 mm  Δ 35 mm 
 Δ 60 mm 
 Δ 169 mm

110 mm 2003155

CrossBoard para  
CrossHook 3S/4S e  
SingleBoard para  
SingleHook 1.1 

Alumínio 2 100 mm Ver CrossHook 3S/4S 
 respectivamente SingleHook 1.1!

2001972 /  
2002935

CrossHook 2 (BS EN 490) Alumínio 150 mm  Δ 44 mm 
 Δ 46 mm 
 Δ 100 mm

116 mm 2003175

SingleHook Vario * Aço inoxidável 100 mm  Δ 45 - 65 mm
 Δ 68 mm
 Δ 172 - 192 mm

110 mm 2002651

Ganchos de telhado para SingleRail

A1

A2

A3

P

L

A1

A3
A2

P

Esquema de dimensões CrossHook Esquema de dimensões SingleHook

* Exclusivamente adequado a SingleRail. 
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Visão geral de fixadores 



Tipo/figura Placa base  
[a x b x c]

Braço  
[d x e]

Braço  
[A1]/[A2]

Altura total 
aprox.  

[A3]

Profundida-
de do braço  

[P]

Artigo

CrossHook 3S+/4+ *1 100 × 124 ×   
3,5 - 6,0 mm

35 × 8,5 mm  Δ 3S+: 40/47/54 mm /  
56 mm 

 Δ 4S+: 40/47/54 mm /  
55 - 85 mm 

 Δ 3S+: Ca. 123/ 
130/137 mm 

 Δ 4S+: 120,5 - 
165 mm

83 mm 2002390 /  
2002402

Telha aba-canudo *2 150 × 60 × 5 mm 30 × 6 mm 47/65 mm 134 mm 98 mm 1000001

180 × 80 × 4 mm  35 × 6 mm 38/69 mm 124 mm 91 mm 1000096

180 × 80 × 4 mm 35 × 6 mm 47/68 mm 138 mm 124 mm 1001508

180 × 80 × 5 mm 40 × 8 mm 47/55 mm 121 mm 87 mm 1000764

Vario 1 *2 150 × 60 × 5 mm 30 × 6 mm 43 / 41 - 71 mm 112 -145 mm 95 mm 1000125

Vario 2 *2 140 × 55 × 5 mm 30 × 6 mm 49 - 58 / 57 - 76 mm 128 -156 mm 94 mm 1000107

Telha germânica cobertura dupla *3 75 × 52 × 4 mm 75 × 4 mm 34/62 mm 119 mm 234 mm 2003073

Cobertura de ardósia *2 40 × 250 mm 40 × 65 mm -/60 mm 72  mm 72 mm 1000373

Coppo *2 150 × 60 × 5 mm 30 × 5 mm 18 / 88 -118 mm 123 -153 mm 120 mm 1001068

Ganchos de telhado para SolidRail

ad

b

A1

c

A2

A3

e

P

Esquema de dimensões

*1 Material: Alumínio · *2 Material: Aço inoxidável · *3 Material: Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)
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Parafusos de rosca dupla 

Para subestruturas em madeira 

Para a fixação dos trilhos de montagem K2 SolidRail, 
Single-Rail e CrossRail sobre telhados com cobertura de 
fibrocimento ou chapas onduladas com subestrutura em 
madeira. Os HangerBolts possuem roscas de diferentes 
comprimentos que permitem regulagens de altura da 
 instalação. Os parafusos de rosca dupla são equipados com 
uma chapa adaptadora pré-montada.

Parafuso de rosca dupla SingleRail

Tipo Número de artigo

M10×180, sextavado tamanho SW 7 mm 2003272

M10×200, sextavado tamanho SW 7 mm 2003273

M10×250, sextavado tamanho SW 7 mm 2003274

M12×200, sextavado tamanho SW 9 mm 2003275 

M12×250, sextavado tamanho SW 9 mm 2003276 

M12×300, sextavado tamanho SW 9 mm 2003277 

Parafuso de rosca dupla SolidRail 

Tipo Número de artigo

M10×180, sextavado tamanho SW 7 mm 2000120

M10×200, sextavado tamanho SW 7 mm 2000121

M10×250, sextavado tamanho SW 7 mm 2000122

M12×200, sextavado tamanho SW 9 mm 2000123

M12×250, sextavado tamanho SW 9 mm 2000124

M12×300, sextavado tamanho SW 9 mm 2000125

Fixadores solares 

Para subestruturas em aço, madeira ou concreto

Parafusos de rosca dupla com ponta bimetálica para fixa-
ção do sistema SolidRail ou SingleRail em telhados com 
 cobertura de chapa trapezoidal, fibrocimento ou chapa 
ondulada. As  placas adaptadoras M10/M12 também estão 
disponíveis separadamente.

Aço: fixador solar Ø 8,0  
com rosca M10×50, calota E16  

Tipo Número de artigo

8×85 / 50, comprim. 135 mm 2003018

8×115 / 50, comprim. 165 mm 2003019

8×155 / 50, comprim. 205 mm 2003020

8×195 / 50, comprim. 245 mm 2003021

Aço: fixador solar Ø 8,0 com rosca M10×50,  
vedante para fibrocimento

Tipo Número de artigo

8×85 / 50, comprim. 135 mm 2003013

8×115 / 50, comprim. 165 mm 2003012

8×155 / 50, comprim. 205 mm 2003016

8×195 / 50, comprim. 245 mm 2003017

Madeira: Fixador solar Ø 8.0, M10 × 70 a pedido.
Com aprovação das autoridades de construção  
(Z-14.4-532).Material: A2 aço inoxidável, E16 calotte 

Typ Artikelnummer

8×100 / 50, Länge 150 mm 1001770

8×130 / 50, Länge 180 mm 1001511

8×150 / 50, Länge 200 mm 1000807

8×180 / 50, Länge 230 mm 1001627

8×200 / 50, Länge 250 mm 1002749

8×80 / 50, Länge 130 mm 1002228

Madeira: Fixador solar Ø 8.0, M10 × 70 a pedido.
Com aprovação das autoridades de construção  
(Z-14.4-532).Material: A2 aço inoxidável, com selo  
de fibrocimento.

Typ Artikelnummer

8×80 / 50, Länge 130 mm 1002130

8×100 / 50, Länge 150 mm 1003029

8×130 / 50, Länge 180 mm 1001759

8×150 / 50, Länge 200 mm 1002001

8×180 / 50, Länge 230 mm 1002533
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Tipo/figura Tipo de chapa 
 metálica / costura

Espessura da 
 costura max. [mm]

Perfil de  montagem Material Artigo

Single Standing  
SeamClamp CF:x 

Costura dupla vertical 7,0 SingleRail Alumínio 2003024

Single Round  
SeamClamp CF:x

Costura arredondada 25,0 SingleRail Alumínio 2002859

Single Snap  
SeamClamp CF:x

Costura em ângulo 14,0 SingleRail Alumínio 2003083

S-5! E-Mini-FL  
Standing SeamClamp

Costura dupla vertical 7,0 SolidRail Alumínio 1001052

S-5! Z-Mini-FL  
Round SeamClamp

Costura arredondada 22,0 SolidRail Alumínio 1000888

Solid Snap  
SeamClamp CF:x

Costura em ângulo 14,0 SolidRail Alumínio 2003082

Solid Standing  
SeamClamp

Costura dupla vertical 3,5 SolidRail Aço inoxidável 2001712

Solid Round  
SeamClamp

Telhados tipo Kalzip com 
costura  arredondada

10,5 SolidRail Aço inoxidável 2001853

Rib-Roof  
Evolution Clamp

Rib-Roof Evolution 23,0 SolidRail Alumínio 2002226

Rib-Roof  
Speed 500 Clamp

Rib-Roof Speed 500 17,0 SolidRail Alumínio 2002225

Rib-Roof  
465 Clamp

Rib-Roof 465  
perfil trapezoidal 

12,0 SolidRail Alumínio 2002118

RibClamp KL Klip-Lok classic 700 
Klip-Lok 406 
Klip-Tite 700

20,0 SolidRail ou MiniClamp 
sem Calha de base

Alumínio 2002857

Grampos para chapa metálica e telhados zipados 
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Grampos centrais de módulos XS

Altura da moldura do módulo / descrição Número de artigo

30 - 33 mm / M8×50, acabamento bruto 1005156

30 - 33 mm / M8×50, anodizado preto 1005157

39 - 44 mm / M8×60, acabamento bruto 1004908

39 - 44 mm / M8×60, anodizado preto 1005159

45 - 48 mm / M8×65, acabamento bruto 1005143

45 - 48 mm / M8×65, anodizado preto 1005160

49 - 50 mm / M8×70, acabamento bruto 1004407

49 - 50 mm / M8×70, anodizado preto 1005161

Grampos finais de módulos

Altura da moldura do módulo / descrição Número de artigo

30 - 31 mm / M8×30, acabamento bruto 1005345

30 - 31 mm / M8×30, anodizado preto 1005347

42 - 44 mm / M8×35, acabamento bruto 1005291

42 - 44 mm / M8×35, anodizado preto 1005295

45 - 47 mm / M8×40, acabamento bruto 1005171

45 - 47 mm / M8×40, anodizado preto 1005270

49 - 50 mm / M8×45, acabamento bruto 1005172

Grampos de módulos 

Grampos de módulos universais OneMid e OneEnd 

Estes grampos de módulo abrangem módulos de  diferentes 
espessuras 30 - 42 mm. Compatíveis com SingleRail, 
 SpeedRail, MultiRail e SolidRail.

 Descrição Número de artigo

OneMid, grampo central, acabamento bruto 2003071

OneMid, grampo central, anodizado preto 2003072

OneEnd, grampo final, acabamento bruto 2002514

OneEnd, grampo final, anodizado preto 2002589

OneMid OneEnd
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Parafusos autobrocantes para madeira, cabeça flangeada

Parafusos autobrocantes para madeira com cabeça 
 flangeada (Topix) e soquete estrela (Torx) da Heco.  
Com aprovação técnica europeia (ETA).  
Material: Aço inox A2, chaves de fenda TX 25/40

Tipo Número de artigo

6×80 2004106

6×100 2004107

8×80 2004111

8×100 2004112

8×120 2004113

8×160 2004115

8×180 2004116

8×200 2004117

Grampos para módulos sem moldura

Grampos intermediários para fixação de módulos 
 laminados; aprovado para os módulos de filme fino First 
Solar e Calyxo; pequenos espaçamentos entre módulos. 
Material: Alumínio, acabamento bruto,  EPDM

Por favor, note: Para proteção antiderrapante adicional o K2 
Slideguard é adequado para montagem vertical de módulos 
de filme fino de espessura de vidro entre 6-9 mm  
Material: Aço inox 1.4016, EPDM

Tipo/acessórios Número de artigo

Grampo central de módulo 1000667

Grampo final de módulo 1000668

Slideguard 1005828
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Parafuso autoroscantes com arruela e vedação EPDM

Parafuso de chapa fina, sem aparas; aprovado para chapa 
de aço com espessura a partir 0,4 mm e para alumínio com 
espessura a partir de 0,5 mm. Parafuso de chapa fina,  prati-
camente sem lascas, SW 8, arruela de vedação Ø 16 mm. 
Material: aço inoxidável A2, EPDM 

Tipo Número de artigo

6 × 25 mm 1005207

6 × 38 mm 1005193

Parafusos cabeça de martelo e porcas sextavadas auto travantes

Parafusos de cabeça martelo para aplicação na  câmara 
 inferior dos trilhos da linha K2 SolidRail.  Formato da 
 cabeça: 28/15. Dimensões da cabeça: 22,5 × 10,5 × 4 mm  
Material: aço inoxidável A2 1.4301 

Tipo Número de artigo

M8×20/30 1000614 / 1000368

M10×20/30 1000637 / 1000041

O travamento (semelhante a ISO 4161) previne que estas se 
soltem acidentalmente. 
 
Material: aço inoxidável A2 

Tipo Número de artigo

M8 1000043

M10 1000042

Porcas de inserção MK2 com clipe de montagem 

As porcas de inserção MK2 podem ser usadas em qualquer 
ponto dos trilhos da K2. Eles travam  automaticamente 
no lugar. Posteriormente, eles podem ser facilmente 
 movimentados no trilho pressionando-os levemente.

Material: Aço inox 1.4301 + PA ou alumínio + PA;  

Tipo Número de artigo

Aço inoxidável 1001643

Alumínio 2000034
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Parafusos autobrocantes para madeira, cabeça 
flangeada, com rosca secundária
Parafuso para madeira autobrocantes (Heco) com cabeça 
flangeada (Topix) e soquete estrela (Torx). Com aprovação 
de construção. Para montagem com isolamento de caibros. 
Fixa as ripas usando uma segunda rosca sob a cabeça do 
parafuso. Material: Aço inoxidável A2; Acionamento TX 40 
Número de artigo: 1003437

Parafuso para madeira autorroscante, cabeça escareada

Parafuso para madeira autorroscante com cabeça 
 escareada (Heco). Com homologação geral de construção.  
Material: aço inoxidável A2; acionamento TX 25 ; Tipo 6 × 120  
Número de artigo: 2004108 

Parafuso de ancoragem Multi Monti

Parafuso de ancoragem Multi Monti (HEco) para fixação 
em concreto; profundidade mín. do furo 40 mm. Superfície 
de aço galvanizado e passivado azul, diâmetro da cabeça 
17 mm, diâmetro nominal de perfuração 6 mm. 
Material: aço galvanizado 
Acionamento: TX 30

Tipo Número de artigo

7,5 x 40 (TX 30) 2002570

10 x 70 (SW 13) 2002571
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Ligação equipotencial TerraGrif 

Ligação equipotencial entre módulo e trilhos. 
Material: aço inoxidável

Tipo Número de artigo

TerraGrif K2Mi formato paisagem/retrato 2002649

TerraGrif K2PA 32 formato paisagem 2000055

TerraGrif U17 formato retrato 2000056

TerraGrif K2SZ formato paisagem/retrato 2001881

TerraGrif S 2002397

TerraGrif K2PA

TerraGrif K2SZ TerraGrif S

TerraGrif U17TerraGrif K2MI

Endcaps SingleRail 36 

EndCaps para fechamento de trilhos SingleRail. 
Material: poliamida reforçada com fibra de vidro 
Número de artigo: 1004767

Endcaps SolidRail 

EndCaps para fechamento de trilhos SolidRail.

Tipo Número de artigo

Light 1004765

Medium 1004766

Alpin 1005053

Grampo de aterramento Multi Sets

Grampo de aterramento Multi Sets Grampo de proteção contra raios para fixação de  
cabos de aterramento com Ø 8 mm. Para uso universal como abraçadeira em T, paralela e de impacto.  
Material: alumínio

Figura Tipo Componentes Número de artigo

Grampo de aterramento Multi, alumínio, 8 mm  Δ Grampo de Aterramento Multi (1003151)
 Δ Porca de inserção MK2 com clipe de montagem 
(1001643), aço inoxidável, PA

 Δ Arruela (8,4 × 20 × 1,2 mm), aço inoxidável A2
 Δ Parafuso cilíndrico (M8 × 30), aço inoxidável A2

2002473

Grampo de aterramento Multi, alumínio, 8 mm, 
borda dupla

 Δ 2 Grampos de Aterramento Multi (1003151)
 Δ Porca auto travante M8 (1000043), aço inoxidável A2
 Δ 2 Arruelas (8,4 × 20 × 1,2 mm), aço inoxidável A2
 Δ Parafuso cilíndrico (M8 × 30), aço inoxidável A2

2002474
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Placa de compensação para ganchos de telhado em alumínio 

L-Adapter SR Set 

Adaptador para aplicações especiais; compatível com SingleRail  
Material: alumínio + aço inoxidável 
Número de artigo: 2002683

Para compensar as diferenças de altura entre as ripas para 
que as alturas dos braços dos ganchos SingleHook 1.1., 
CrossHook 3S e 4S possam ser individualmente ajustados. 
Material: alumínio  
Espessura do material: 4 mm  
Número de artigo: 2002332

Pad, distanciador 

Distanciador em poliamida para compensação de diferen-
ças de altura na montagem dos ganchos de telhado com 
 parafusos autorroscantes e dos perfis K2 (exceto SolidRail). 
É possível sobrepor a quantidade desejada de distanciadores 
para a compensação personalizada da altura. 
Material: poliamida reforçada com fibra de vidro  
Espessura do material: 2  mm  
Número de artigo: 1002361

Cable Manager

Gerenciador de cabos solares com possibilidade de 
 conexão para instalações externas C × L: 200 × 4,6 mm. 
Número de artigo: 2002870
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Figura Tipo Componentes Número de artigo

SingleRail Climber 36/50 Set  Δ Adequado para K2 SingleRail Light, 36 & 50
 Δ Parafusos e porcas incluídos
 Δ Material: Alumínio PT AW-6063 T66,  
aço inoxidável A2

2003145 

SolidRail CrossConnector Set  Δ Como elemento de ligação de trilhos transversais 
em ângulo de 90° 

 Δ Adequado para K2 SolidRail Light, Medium e Alpine
 Δ Parafusos e porcas incluídos
 Δ Material: aço inoxidável e PA

1004110

CrossConnectors

StairPlate Set

Com o Conjunto K2 StairPlate, Micro Inversores e Otimizadores 
de potência da Solar Edge e Enphase podem ser conectados 
a todos os trilhos da K2 (exceto K2 MiniRail e MicroRail) sem 
aparafusá-los diretamente no telhado. Os dispositivos podem 
ser  conectados ao K2 StairPlate com antecedência usando os 
parafusos e  porcas incluídos no conjunto. A altura dos módulos 
e dos  dispositivos devem ser levadas em conta. 
Material: Aço inox 
Número de artigo: 2004057

RailUp Set

Complemento para o sistema K2 Speed e MultiRail.  
O  RailUp Set permite que os módulos sejam levantados com 
uso  mínimo de material. Isso facilita a instalação dos  Micro 
Inversores. Além disso, a ventilação traseira ideal de módulos 
é atingida e, como consequência, um  rendimento  superior 
é atingido em chapas metálicas trapezoidais. O RailUp é 
 fornecido como um conjunto e não requer material adicional 
para instalação. 
Número do item: 2003191
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Apoiamos sistemas fotovoltaicos

Pitched Roof Systems Product Brochure PT V6 | 1121 · Reservado o direito a alterações 
As ilustrações dos produtos são a título de exemplo e podem ser diferentes do original.

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 em campo aberto




