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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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 / Sistema de montagem paralelo ao telhado para telhados planos com 
componentes Dome 6

 / Adequado para telhados planos típicos de até 10º

 / Posicionamento vertical dos módulos

 / Altura de instalação baixa - é possível esconder atrás de um parapeito
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Sistema Dome Zero



Mat S  

 / Tapete EPDM Shear soft Mat S 
 / Absorve e compensa as tolerâncias 
 / Elevados coeficientes de fricção reduzem o lastro

Dome Zero Peak

 / Os módulos são fixados pelo lado comprido do 
módulo

 / Possibilidade de utilizar módulos grandes

Dome FixPro

 / Conexão fixa para telhados com inclinação < 10°
 / Necessária para os campos de telhado ≥ 3° carga
 / Recomendado para telhados com baixas reservas de 

carga

Dome Speed Spacer

 / Fácil alinhamento dos trilhos no telhado com a ajuda 
do medidor de distância flexível. 

 / Basta ajustar a largura do módulo e definir a 
 distância entre os trilhos 

 / Adequado para todos os sistemas de telhado plano K2  

Dados técnicos  
Dome Zero

Âmbito de aplicação Telhados planos <10º com cobertura de betume, lajes de concreto ou cascalho

Tipo de fixação/ligação ao telhado  Δ Com lastro e sem penetração no telhado: ≤ 3°
 Δ Com ligação fixa Dome FixPro: > 3°

Requisitos  Δ Dimensões admissíveis do módulo (C×L×A): 1640-2390 × 950-1305 × 30-50mm
 Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 módulos

Separação térmica máx. 12m na direcção do trilho máx. 16m no sentido transversal

Distância mínima até a borda do telhado 600 mm

Ângulo de inclinação 0°

Material  Δ Peak, Calha de montagem, FlatConnector-Set, SpeedPorter, Porter, MiniClamps:  
Alumínio EN AW-6063 T66, EN AW-6082 T6, EN AW-5754

 Δ Tapete protector S: EPDM
 Δ Fixadores: Aço inoxidável (1.4301) A2-70

93
m

m

1640 -2390 mm 190 -255 mm

Componentes  
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 / Cobertura plana - soluções para todas as coberturas de telhado

 / Sistema claramente optimizado de balastro com base nos mais 
 recentes padrões de túnel de vento

 / Fixação segura com ligação fixa para telhados < 10° e reservas de carga 
baixas 

 / Sistema optimizado de componentes
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Sistema Dome 6



S-Dome 6D-Dome 6

Dome 6 Xpress

 / 4 etapas de montagem para uma instalação super-rápida
 / Alinhamento dos carris com o espaçador de velocidade 

Dome
 / Sistema de encaixe para picos e conectores de carril 

sem ferramentas

Dome 6 Classic

 / Espaçamento flexível entre linhas
 / Adequada para folhas, betume, gravilha e telhados 

verdes
 / Adequado para elevação adicional em lençóis trapezoidais

Dome 6 Classic LS

 / Para montagem no lado do módulo longo
 / Para tamanhos de módulos até 2390 × 1170 mm
 / Baseado no Dome 6 Classic

Ligação fixa e equalização potencial

 / Dome FixPro: âncora de telhado com ligação fixa para 
lances de telhado < 10°.

 / TerraGrif: para equalização directa do potencial no telhado

47-264mm140mm Mat S

10
°

68
m

m

1478mm
434-542mm

10°

Componentes  

Dados técnicos 
D-Dome 6 S-Dome 6

Âmbito de aplicação Telhados planos < 10° com cobertura em folha ou betume, sobre telhados de betão, gravilha ou verde 

Tipo de fixação/ligação ao telhado  Δ Lastro e sem penetração no telhado: ≤ 3°. / Com ligação fixa Dome FixPro: > 3°

Requisitos  Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 elevações  
(4 módulos)

 Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 módulos

 Δ Dimensões admissíveis do módulo (C×L×A): 1448-2390 × 950-1170 × 30-50 mm
 Δ Fixação permitida do lado curto do módulo (largura) 
(consulte k2-systems.com/pt/modulos-aprovados-dome-6)

Separação térmica 
Dome 6 Xpress 
Classic 6 / Classic 6 LS

Calha de base
máx. 16 m
máx. 12 m

Série de módulos 
máx. 16 m
máx. 16 m

Calha de base
máx. 15 m
máx. 12 m

Série de módulos 
máx. 15 m
máx. 15 m

Distância mínima até a borda do telhado 600 mm

Ângulo de inclinação 10°

Material  Δ Peak, SD, Trilhos de montagem, MidPlate, EndPlate, Conectores, Porter, MiniClamps: 
aluminio EN AW-6063 T66 e AW-6082 T6

 Δ Tapete de proteção Mat S: EPDM / Pecas pequenas: aço inox (1.4301) A2-70
 Δ Windbreaker: Magnelis
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 / Otimização de lastro devido ao elevado coeficiente de atrito do tapete 
de proteção 

 / Economia de tempo: Instalação simultânea de módulos e  sistema de 
montagem, bem como redução das conexões de parafuso 

 / Menores custos logísticos devido ao menor volume de  transporte 

Actualização agora para o Dome 6 de 
maior desenvolvimento: Características 
melhoradas e menos lastro necessário.
S-Dome V 15° permanece no intervalo.

Em breve já não estará disponível!

10

Sistema Dome V



Dados técnicos 
D-Dome V S-Dome V

Âmbito de aplicação Telhados planos ≤ 5° com cobertura de betume, lajes de concreto, cascalho ou  telhado verde

Tipo de fixação/ligação ao telhado Fixação através de lastro; sem furação para inclinações ≤ 3°

Requisitos  Δ Dimensões permitidas dos módulos 
(C × L × A): 1386 – 2100 × 985 – 1053 × 30 – 50mm

 Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 elevações  
(4 módulos)

 Δ Dimensões permitidas dos módulos 
(C × L × A): 1550 – 1760 / 1880  – 2100 ×  
950 – 1053 × 30 –  50 mm  

 Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 módulos 

 Δ Fixação em áreas de canto permitidas (consulte k2-systems.com/pt/modulos-aprovados)

Particularidades técnicas  Δ Separação térmica após máx. 15,5 m 
 Δ Distância mínima em relação à margem do telhado de 600 mm

Ângulo de inclinação 10° 10° / 15°

Material  Δ Calhas de montagem, Peak, Basis, SD e MiniClamps: Alumínio EN AW-6063 T66 
 Δ Windbreaker: Magnelis 
 Δ Tapete de proteção Mat V: EPDM
 Δ Peças pequenas: aço inoxidável (1.4301) A2-70

Componentes
10/15°

Mat V  

 / Tapete Flexível de EPDM – apenas 1 tamanho e 1  
variável (não requer lâmina de alumínio) 

 / Absorve e compensa tolerâncias 
 / Os coeficientes de atrito reduzem o lastro 

Elevação Dome V 

 / Geometria e conexões alteradas para acomodar  pequenos 
deslocamentos

 / Apenas uma conexão aparafusada e montagem rápida do 
SD com fixação através do grampo de módulos 

 / Baixo volume de transporte 

aprox. 80mmMat V

10°

ap
ro

x.
 

70
m

m

D-Dome V S-Dome V

Rail / trilho de montagem 

 / Suporte de lastro integrado quase extingue a  necessidade 
de componentes adicionais

 / Trilhos curtos para acomodar deslocamentos 

Fixador de módulo universal:  MiniClamp MC/EC 

 / Faixa de fixação 30 - 50 mm
 / Compatível com os sistemas Dome V, Dome 6 e MiniRail
 / Opcional: Possibilidade de ligação equipotencial  

com o TerraGrif 
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 / Um sistema para telhados estaticamente exigentes e aplicações especiais

 / Também pode ser montado em telhados de chapa trapezoidal

 / Manuseio rápido e fácil

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 Dome Classic



Dados técnicos 
D-Dome Classic S-Dome Classic

Âmbito de aplicação Telhados planos ≤ 5° com cobertura de betume, lajes de concreto, cascalho ou  telhado verde; 
também telhados de chapa trapezoidal com perfis contínuos 

Tipo de fixação/ligação ao telhado Fixação através de lastro; sem furação para inclinações ≤ 3°

Requisitos   Δ Dimensões permitidas dos módulos (C × L × A): 
 1386 -2300 × 950 -1100 × 30 - 50 mm 

 Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 elevações  
(4 módulos) 

 Δ Dimensões permitidas dos módulos (C × L × A): 
1386 - 2067 × 950 -1100 × 30 - 50 mm 

 Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 módulos 

 Δ Fixação em áreas de canto permitidas (consulte k2-systems.com/pt/modulos-aprovados)

Particularidades técnicas  Δ Separação térmica após máx. 12 m (chapa trapezoidal de 8,7 m) 
 Δ Distância mínima em relação à margem do telhado de 600 mm

Ângulo de inclinação  10°

Material  Δ Perfis de montagem, D-/S-Dome, Dome SD, Windbreaker, grampos de módulos,  conector de 
perfis: alumínio EN AW-6063 T66 

 Δ Tapete de proteção com ou sem revestimento de alumínio  
(granulado de borracha ligado por poliuretano) 

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

Componentes

Dome S1000 e Dome SD 

Elementos de elevação dos módulos para instalações 
uni- ou bilaterais 

SpeedRail com tapetes de proteção 

Tapetes de proteção com ou sem laminado de 
 alumínio, dependendo da cobertura do telhado.

1160-2000mm

10°

Lastragem 

SpeedPorter: para uma lastragem simples e rápida 
 

Windbreaker para a elevação em S-Dome

 / Defletor de vento na  parte posterior dos  
 sistemas Dome

 / Diferentes comprimentos disponíveis 
10°

81mm

Tapetes de
protecção ap

ro
x.

 
80

m
m

S-Dome ClassicD-Dome Classic
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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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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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 / 3 ângulos de elevação diferentes: 20°, 25° e 30°.

 / Poucos componentes, muitos arranjos diferentes de módulos possíveis, 
e e adequado para módulos de maiores dimensões

 / Opções de fixação no telhado: lastro com concreto, fundação ou 
 conexão direta com ancoragens de concreto
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Sistema TiltUp Vento



Características

3 ângulos de elevação diferentes 

 / Todos os arranjos de módulos em 3 ângulos de  
montagem disponível: 20°, 25° e 30° 

 / Sempre as mesmas ligações de componentes

Diferentes layouts de módulos

 / Layout retrato ou paisagem possível
 / Fixação no lado curto ou longo 

Dados técnicos 
TiltUp Vento

Âmbito de aplicação Telhados planos ≤ 3° em telhados de concreto, cascalho ou verde

Tipo de fixação / ligação ao telhado  Δ Lastro com blocos de concreto
 Δ Ancoragem diretamente no telhado de concreto

Requisitos  Δ Dimensões permitidas dos módulos (C × L): máx. 2293 × 1135 mm
 Δ Fixação permitida do lado curto da moldura de módulos

Particularidades técnicas Separação térmica após máx. 15,5 m

Ângulo de inclinação 20° / 25° / 30°

Material  Δ TiltUp Vento Foot, Beam, Brace, SingleRail 36 ou 50, Braçadeiras do módulo,  
Climber Set 36/50: Alumínio EN AW-6063 T66 e AW-6082 T6

 Δ AddOn: Fibra de vidro reforçada PA
 Δ Peças pequenas: aço inox (1.4301) A2-70

Poucos componentes

 / Sistema aperfeiçoado com conexões bem pensadas
 / Possibilita o armazenamento sistêmico de componentes 

para diferentes aplicações em diferentes possibilidades

Várias possibilidades de conexões de telhado

 / Lastro com fundação/alvenaria de concreto: para quase 
todos os telhados planos

 / Possibilidade de conexão direta com ancoragens de 
 concreto
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 / Ângulos de inclinação ajustáveis individualmente 

 / Orientação universal dos módulos 

 / Alta flexibilidade e soluções personalizadas

18

Sistema Triangle/MultiAngle 10 - 45°



Dados técnicos 
Triangle / MultiAngle

Âmbito de aplicação Telhados planos, campo aberto ou solo

Tipo de fixação/ligação ao telhado Fixação ou lastragem 

Particularidades técnicas Separação térmica após máx. 13,6 m

Ângulo de inclinação 10 - 45° de fábrica ou individualmente ajustável com MultiAngle

Material  Δ Trilhos de montagem, grampos de módulos: alumínio (EN AW-6063 T66 / EN AW-6082 T6)
 Δ Também adequado a placas PE 
 Δ Peças pequenas: aço inoxidável (1.4301) A2

Componentes

Trilhos de montagem

 / Triângulo: SolidRail
 / MultiAngle: SingleRail

Montagem da Base

 / Triângulo: Perfil em L
 / MultiAngle: SpeedRail ou perfil em L

10
-45°

10
-45°

Module posit
ion

Módulo em formato retratoMódulo em formato paisagem

Orientação dos módulos 

 / Triângulo: montagem em formato paisagem com AddOn 
 / MultiAngle: montagem em formato retrato, 2 alturas 

para a montagem em formato paisagem (fixação nos 
cantos ou com AddOn) 

Inclinação 

 / Triângulo: pode ser fornecido com 10 - 45° 
 / MultiAngle: individualmente ajustável 10 - 45°
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 T Washer (Arruela) 20

 T StairPlate Set 21
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 T Ligação equipotencial TerraGrif  22

 T Cable Manager 22

Grampos de módulos  

MiniClamp MC e EC 

Para os sistemas Dome V, Dome 6, MiniRail e MicroRail usamos 
os MiniClamps MC/EC universais e rotativos. Os MiniClamp MC 
e EC são os grampos universais com uma faixa de fixação de 
30 – 50 mm. 

 Descrição Número de artigo

MiniClamp MC, grampo central, acabamento bruto 2002558

MiniClamp MC, grampo central, anodizado preto 2002609

MiniClamp EC, grampo final, acabamento bruto 2002559

MiniClamp EC, grampo final, anodizado preto 2002610 MiniClamp EC MiniClamp MC
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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

34 - 38 mm/M8×50, acabamento bruto 1003586

34 - 38 mm/M8×50, anodizado preto 1005158

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

32 - 33 mm / M8×30, acabamento bruto 1005344

32 - 33 mm / M8×30, anodizado preto 1005346

34 - 36 mm / M8×30, acabamento bruto 1005169

34 - 36 mm / M8×30, anodizado preto 1005268

37 - 38 mm / M8×30, acabamento bruto 1005290

37 - 38 mm / M8×30, anodizado preto 1005293

39 - 41 mm / M8×35, acabamento bruto 1005170

39 - 41 mm / M8×35, anodizado preto 1005269

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

48 mm / M8×40, acabamento bruto 1005292

48 mm / M8×40, anodizado preto 1005296

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

Grampos de módulos universais OneMid e OneEnd 

Estes grampos de módulo abrangem módulos de  diferentes 
espessuras 30 – 42 mm. Compatíveis com SingleRail, 
 SpeedRail, MultiRail, SolidRail, Dome Classic.

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 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

M10×20 1000637

M10×30 1000041

M8×20 1000614 

M8×30 1000368

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

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

Parafusos autobrocantes com arruela de vedação 

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.  
Material: aço inoxidável A2, EPDM 

Tipo Número de artigo

6 × 25 mm, SW 8,  
arruela de vedação 16 mm 

1005207

6 × 38 mm, SW 8,  
arruela de vedação 16 mm 

1005193

Washer (Arruela)

Mecanismo de segurança para a instalação dos 
 Windbreakers do sistema S-Dome.
Material: Aço inox A2
Número do artigo: 1000273
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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, 8mm  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, 8mm, 
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

Roteamento de cabos de telhados planos

Gerenciamento multifuncional de cabos 
O PVX Multimount, resistente aos raios UV, oferece um sistema de gestão 
multifuncional de cabos para eletrocalhas, bandejas de rede e/ou tubos em 
telhados planos, além de ser feito de 80% de plástico reciclado. Gestão de 
cabos em grade compatível também disponível. Material: PE e ASA

Tipo Número de artigo

PVX 2003137

Performa Mesh Tray 70 x 100 x 3000 mm 2004054

Performa Mesh Tray Connector 2004055

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
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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

Cable Manager

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

K2PA

K2SZU17

K2MI

Dome Speed Spacer 

Simples alinhamento dos trilhos no telhado com a ajuda do 
espaçador flexível. Basta ajustar o espaçador na medida do 
comprimento do módulo usado em projeto e estabelecer 
o espaçamento entre trilhos. Compatível com todos os 
 sistemas de telhados planos da K2. 
Número de artigo: 2003253
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Sistemas de montagem para instalações solares

Flat Roof Systems Product Brochure PT V7 | 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 inclinado 

 T Sistemas em campo aberto




