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SISTEME PENTRU ACOPERIȘURI ÎNCLINATE

SISTEM CU ȘURUBURI DE ANCORARE



SISTEM CU ȘURUBURI DE ANCORARE

¬  Pentru acoperișuri cu acoperire din fibrociment ondulat cu profil de  

oțel sau aluminiu 

¬ Premontat, inclusiv tablă de adaptare pentru o asamblare rapidă

¬  Gaura alungită facilitează fixarea cu ajutorul unui șurub cu cap de tip ciocan la 

șinele de asamblare din familia K2 SolidRail sau K2 CrossRail 

¬ șurub cu cap hexagonal permite asamblarea cu șurubelnițe electrice

¬ Filet metric extra lung pentru reglarea înălțimii

¬  Toate elementele componente sunt din oțel superior sau aluminiu de înaltă  

calitate, element de etanșare din EPDM de înaltă calitate

¬ Posibilitate de asamblare cu K2 Bridge pentru deschideri mai mari

¬ Metoda de construcţie modulară permite instalaţii de orice mărime

¬ Cu aprobare tehnică
Detaliu imagine: șurub de ancorare cu garnitură de etanșare FZD

Sistem diagramă descompusă

Date tehnice

Zonă de utilizare acoperiş înclinat 

Acoperirea acoperișului fibrociment ondulat cu profil de oțel sau aluminiu

Module PV adecvat pentru toate tipurile de module curente

Orientare modul verticală / orizontală (cu îmbinare încrucişată)

Material oțel superior 1.4301

Elemente de îmbinare oțel superior A2-70, garnitură de etanșare din EPDM

Montare acoperiș înșurubare

Principii de bază statică
aprobare tehnică Z-14.4-602, determinarea valorii capacității 
portante de către institute de încercare independente

Ipoteza de sarcină conform DIN EN 1991 (Eurocode 1)

Elementele componente ale 
sistemului

K2 șurub de ancorare, familia K2 SolidRail sau K2 CrossRail, setu-
ri de cleme intermediare şi de capăt, K2 Bridge, șurub cu cap de 
tip ciocan , K2 Climber, M K2 
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Elpo | St Vigil Enneberg - Italia
Instalație: 5,29 kW | sistem cu șuruburi de ancorare 

Elpo | Frubona Terlan - Italia
Instalație: 671,86 kW | sistem cu șuruburi de ancorare 




