Profesionální solární montážní systémy
Střecha a fasáda
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Náš závod je certifikovaný podle:
TÜV Rheinland CERT:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 50001:2011
Kvalifikace výrobce podle
normy DIN 18800-7:2008-11 třída E
Certifikace EG podle
DIN EN 1090-2/3 EXC3
DIN EN ISO 3834-2:2006
Rozsáhlé jakostní požadavky
na svářečské firmy

Kvalifikace výrobce podle
DIN 2303 Q2 BK1
DIN EN 15085-2
Certifikační stupeň CL1
Kvalifikace výrobce podle
DIN V 4113-3 třída C
TC KLEBEN certifikovaný specialista na lepení
podle DIN 6701-2, třída A1

Pro mnoho systémů je také stavební technické povolení.
Všechny certifikáty a dokumenty lze nalézt na internetu na adrese:
www.schletter.de/DE/unternehmen/qm-zertifizierungen.html
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1. Všeobecně

1.1 Všeobecné informace
FV montážní systém fy. Schletter je koncipován jako modulární stavebnicový systém s univerzálně použitelnými
vysoce hodnotnými komponenty (hliník / ušlechtilá ocel) a umožňuje montážníkovi instalovat zpravidla každý modul
v téměř každé montážní situaci. Systém je složen z mnoha dlouhodobě osvědčených systémových komponentů a je
neustále nově vyvinutými stavebními prvky kompatibilně rozšiřován.
Kromě modularity a volby vysoce hodnotných materiálů klademe obzvláště důraz na podporu montážníků s návody,
výpočetními programy atd., které šetří drahocenný čas a pomáhají vyvarovat se chybám.
Dle Vašich přání obdržíte samostatné komponenty nebo podle předloženého uspořádání modulů kompletně sestavené
a kompletované montážní sady.
K celému systému je k dispozici kompletní systémová statika ve formě tabulek a programů, která udává
směrnice pro všechny montážní situace a tím chrání montážníka v případě škod přede všemi nároky na poskytnutí
záruky. Systémová statika zahrnuje kromě hlavních komponentů (střešní hák, příčný nosník atd.) také speciální
upevňovací prvky a programy dimenzování pro systémy a je rovněž stále aktuálně rozšiřována.
Nejmodernější výrobní možnosti zaručují racionální výrobu standardních stavebních prvků, tak jako rychlou
a flexibilní realizaci speciálních konstrukcí na přání zákazníka.
Naše svařovací procesy jsou certifikovány podle DIN 18.800 (normy svařování pro nosné části budov).
Sledování jakosti probíhá podle DIN ISO 9001:2000. Jako zakládající člen v institutu RAL-Solar také usilujeme ve
spolupráci s jinými firmami o inovace jakostního standardu a o profesionální definice propojení mezi výrobci.
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Na naše konstrukční díly systému poskytujeme
dobrovolnou záruku 10 let.

Důležitá upozornění:
• v tomto prospektu jsou konstrukční díly systému pouze stručně popsány
Další informace k jednotlivým dílům naleznete v přehledu komponentů.
• navazující pokyny k různým systémům jsou
shrnuty v technických listech produktů a montážních návodech
 Tento symbol vždy odkazuje na navazující dokumenty

*podle jednotlivých listů produktů a našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek (www.schletter.de/AGB)
Změny vyhrazeny, a to i technického druhu.
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1.2 Montáž systému
Obvykle nesou dva vodorovné profily příčného nosníku vždy
jednu řadu modulů. Příčné nosníky jsou upevňovacími prvky
spojeny s nosnou konstrukcí střechy resp. se střešním pláštěm.
Středovými a koncovými úchyty se moduly namontují na příčný
nosník. Montáž modulů se obvykle provádí svisle. Příslušenství
je k dispozici pro nejrůznější montážní případy.

1.3 Upevňovací prvky
Velký počet střešních háků a speciálních upevňovacích prvků a upevňovacích systémů
dovoluje montáž na téměř jakoukoliv střešní konstrukci. Příslušné tabulky systémové statiky
určují, kolik upevňovacích prvků je nutné pro určité mezní podmínky zabudovat.

Střešní hák
Střešní háky jsou k dispozici k naprosté většině taškových a vlnkových forem. Cenově
výhodné svařované formy háků existují v nejrůznějších tloušťkách od EcoG až po VaMax
(zesílená forma pro obzvlášť vysoká sněhová zatížení).
Na přání:
Provedení s prvkem KlickTop
Provedení Rapid2+

Standardní provedení

s KlickTop

pro pohodlnou montáž shora.

Všechny háky jsou provedeny v VA 1.4301. Naše svařování je certifikováno podle DIN
18.800 (normy svařování pro nosné části budov).
 Přehled komponentů: Střešní hák
Speciální háky pro mnoho forem krytin doplňují program standardních střešních háků. Z
háků na břidlici nebo Tegalit až po kompletní program pro bobrovkové krytiny (i se speciálními plechovými taškami) je k dispozici naprostá většina forem.
 Creaton Domino - technický list produktu
 Bobrovka - technický list produktu
 PP (vaznice-vlnovka) - technický list produktu
další ...
Střešní háky Mönch-Nonne (prejzová střešní krytina) - jižní Itálie, Španělsko a jižní Francie
jsou domovem takzvaných tašek Mönch a Nonne (mnich a jeptiška ((v CZ korýtko a kůrka)).
Položeny na nejrůznější podloží (dřevo, cihlové stropy nebo beton), neposkytuje tato krytina
téměř žádné držení upevňovacích elementů. Systém Mönch/Nonne nabízí speciální formy
střešních háků pro tento problémový montážní případ.
 Mönch-Nonne - technický list produktu

Systémový hák
Rapid2+

Bobrovka

Mönch-Nonne
(mnich-mniška)

Iso07 - pro střechy se střešní izolací nad rovinou střechy mohou být obvyklé tvary střešních
háků kombinovány s delšími šrouby a distančními trubkami. Prosím vezměte na vědomí, že
provedení montážníkem musí být přizpůsobeno stávající střešní izolaci a že v závislosti na
provedení smí na hák působit jen zredukované zatížení.
 Iso07 - technický list produktu
Přídavný úhelníkEco90umožňuje staticky ověřenou montáž s bočním šroubovým spojem
vhodné pro všechny střešní háky firmy Schletter.
 Eco90 - technický list produktu
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Iso07

Eco90

Upevňovací sada na vlnitou střešní krytinu
U eternitových nebo i trapézových krytin, tak jako břidlicových krytin, se obvykle používá
upevňovací sada na vlnitou krytinu. Speciální kombivrut se našroubuje do nosné konstrukce skrz střešní plášť a přes adaptační destičku nese příčný nosník. Montážní vývrt se
bezpečně utěsnění pomocí EPDM s těsnícím kuželem odolným proti UV záření a pomocí
třetí montážní matice. Vezměte prosím na vědomí, že u střech s vaznicemi může být často
užitečné pokládat pouze vertikální lišty a moduly na ně příčně montovat.

KlickTop

Provedení KlickTop: Optimalizovaná doba montáže se současně vylepšenými statickými
hodnotami
 Upevňovací sada na vlnitou střechu s prvkem KlickTop - technický list produktu

FixW-1876
Výhodou tohoto upevňovače je, že se při zatížení sněhem položí plošně na dvě plechové
vlnovky, a tím dosáhne optimálního rozložení zátěže na vlnitý profil plechu. Zatížení sáním
větru naopak vlnitý profil nezatěžují, protože jsou ukotvení zavedena přímo do konstrukce.
Upevnění je možné jak do dřevěných, tak i jak do ocelových vnitřních konstrukcí.
 FixW-1876 technický list produktu

Svorka na falcovaný plech
U plechových střech se stojatými drážkami se používají takzvané svorky na falcovaný plech.
Tyto jsou připevněny na stojaté drážky a nesou příčný nosný profil. Je třeba respektovat statiku střešního pláště, upevnění plechu musí být pro vzniklé síly sání větru způsobilé. Použití na
střechách z titanozinkového plechu se nedoporučuje, neboť tyto střechy jsou při minusových
teplotách velmi křehké a proto se mohou tvořit praskliny (alternativou je zde systém FixPlan).
Je nepodstatné zda jsou vaše střechy od firmy KalZip nebo BEMO, Zambelli nebo Fischer
Klip-Tec, nabízíme Vám svorky pro naprostou většinu forem plechových střešních krytin.
Není-li v tomto výčtu zahrnuta Vaše plechová střecha, lze podle okolností v krátké době
vyrobit speciální provedení svorek.
 Přehled komponentů: Svorky pro plechové střechy

Fix2000
Fix2000 je mnohokrát osvědčený upevňovací prvek pro trapézové plechové střechy a
sendvičové prvky. Úchyt Fix2000 se zhotovuje na míru pro konkrétní formu trapézového
plechu a montuje se vždy čtyřmi samořeznými šrouby.Vždy dostupné buď s již vlepenou
těsnící pryží nebo samostatně.
Provedení KlickTop: Montáž shora v ještě kratší době
 Fix2000/Fix2000 KlickTop - technický list produktu
 Fix2000 - kontrolní rozměrový seznam

KlickTop

VarioFix-V
Systém VarioFix-V je sestaven z kombinace standardních lišt Schletter s jednotlivými
upevňovacími prvky SingleFix-V a je určen pro vertikální montáž modulů.
 VarioFix-V - technický list produktu
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SingleFix-V
SingleFix-V fy. Schletter je bezpečná možnost upevnění pro vertikální montáž modulů s
minimálním použitím materiálu. SingleFix-V disponuje statikou systému a používá speciální
šrouby s typovým schválením a ověřenými upevňovacími silami. V přehledných tabulkách
ihned vidíte, jak je potřeba upevňovací prvky rozmístit a pro která zatížení jsou přípustná!
 SingleFix-V - technický list produktu

SingleFix-H
SingleFix-H firmy Schletter je bezpečná možnost upevnění pro horizontální montáž
modulů s minimálním použitím materiálu. Systém se speciálně hodí také pro jednoduché
doplnění polí modulů jednotlivými moduly v montáži na šířku. SingleFix-H disponuje statikou systému a používá speciální šrouby s typovým schválením a ověřenými upevňovacími silami. V přehledných tabulkách ihned vidíte, jak je potřeba upevňovací prvky rozmístit
a pro která zatížení jsou přípustná!
 SingleFix-H - technický list produktu

FixPlan
Upevňovací systém FixPlan slouží k upevňování na plochých plechových střechách různých druhů konstrukce nebo také na krytinách se stojatou drážkou. Předností je bezpečné ukotvení v nosné konstrukci a tolerance vůči tepelné roztažnosti plechové krytiny.
 FixPlan KlickTop - technický list produktu

KlickTop

StandOff
Optimalizovaný systém naklonění modulů pro střechy s malou zbytkovou únosností.
Připojením na trapézový plech (nosný střešní plášť), je nezávislý na vaznících, můžete se
vybrat volný nosný rastr, což přináší velké výhody.
Připevnění se provede pomocí šroubů si stavebním technickým osvědčením tak, že je
systém prokazatelný ve smyslu uznávaných pravidel statiky.
 StandOff technický list produktu

Upevňovací systém FixT / FixE
U upevňovacího systému FixT firmy Schletter se zavádí zatížení z nosné FV konstrukce přítlačnou deskou a distančním pouzdrem u ocelových vaznic, resp. kombivruty u
dřevěných vaznic do stávající nosné konstrukce. Systém je možno použít u jednovrstvých střech z trapézového plechu a rovněž u sendvičových střech. Speciální nosné
prvky z hliníku zajišťují optimální napojení na nejrůznější střešní krytiny.
Upevňovací systém FixE firmy Schletter byl vyvinut speciálně pro eternitové střešní
krytiny na ocelových nebo plechových vznicích. Utěsnění se provádí speciální tvarovkou EPDM, která přesně přizpůsobí tvar eternitové desce a tak poskytuje optimální
těsnost. U dřevěných vaznic je možné i alternativní upevnění normálními kombivruty,
resp. jejich kombinacemi.

 FixT/FixE technický list produktu
 CompactVario technický list produktu

FixT na ocel

FixT na dřevo

 FixT/FixE kontrolní seznam

FixE na ocel
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Příčné nosné profily
Příčné nosné profily Eco05, SoloLight, Solo05, SoloPlus a Profi05 jsou standardními
základními stavebními prvky různých upevňovacích systémů.
Velký počet dalších forem profilů doplňuje systém ke kompletní stavebnici pro téměř
všechny montážní případy. Standardní profily jsou například doplněny profilem Profi Plus a rozsáhlou sérií profilů GP1 až GP3.
Jako průběžné nosníky pro spodní konstrukce a nosníky pro rozložení zatížení se hodí
profi ly série DN. Návrhové programy ke každé formě profi lu pomáhají při výběru a
profesionálním použití.
 Přehled komponentů: Řada profilů

Eco 05

Solo 05

Profi 05

Koncová
krytka
Solo,Profi05

Systém Klick / systém upevnění modulu Rapid2+
Systém Klick k upevnění modulů na příčné nosné lišty nabízí optimální bezpečnost při
minimální době montáže a proto je integrován jako standardní upevnění do běžných i
speciálních profilů.
• rychlá a pohodlná montáž
• bezpečné upevnění nerezovým závitem
• použití standardních součástí
Systém upevnění modulu Rapid2+ slouží k přímé montáži do příčného nosníku, s předmontovanými svorkami.
 Přehled komponentů: Příslušenství, úchyty modulů

Systém Klick

Systém upevnění modulů
Rapid2+

Upínací systémy
Pro orámované moduly jsou k dispozici středové a koncové úchyty, vhodné prakticky pro
všechny typy modulů. Zde klade firma Schletter důraz na stabilní provedení, které tlak
úchytů na rám modulu šetrně rozděluje a tím zabraňuje napětí ve skle!
Pro laminátové moduly je vhodná konstrukční řada LaminatEco vždy pro určenou tloušťku
modulu, konstrukční řada LaminatProfi je univerzálně použitelná pro různé tloušťky modulů. Pro vertikální montáž doporučujeme ocelové bezpečnostní háky jako zajištění proti
skluzu. Série LaminatGS byla optimalizována speciálně pro stupňovitou montáž.

Hliníkový
Středový
úchyt

Laminát Eco6
Středový úchyt

Úchyt na
laminát
Série Profi

Rapid2+
Středový
úchyt

 Přehled komponentů: Úchyty pro upevnění modulů
 vyrovnání potenciálů - technický list produktu
 Montáž laminátových modulů - všeobecná upozornění 		
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2. Montáž na šikmé střechy
2.1 Systémy v přehledu
Schletter Standard
Dva vodorovné profily příčného nosníku nesou vždy jednu řadu modulů. Příčné
nosníky jsou střešními háky nebo speciálními upevňovacími prvky spojeny s nosnou
konstrukcí, příp. se střešním pláštěm. Středovými a koncovými úchyty se moduly namontují na příčný nosník. Montáž modulů se obvykle provádí svisle.
 Schletter Standard technický list produktu

GridNorm (zkřížená lišta)
Systém zkřížených lišt GridNorm je sestaven ze standardních lišt a tím ho lze, obzvláště při vlastním skladování, ještě jednodušeji a rychleji kompletovat. Komponenty
systému KlickTop se zde uplatňují jako rychlý, cenově výhodný a stabilní spojovač
zkřížených lišt.
 GridNorm technický list produktu
 KlickTop technický list produktu

Montážní systém na šikmou střechu Rapid2+
• optimalizováno pro taškovou střechu
• montáž shora
• všechny montážní kroky jen s jedním nářadím
• pohodlná výšková nastavitelnost
• jen 3 díly - kompletně předmontovány
 Rapid2+ technický list produktu

LaQ07
U systému LaQ07 jsou moduly instalovány napříč a uloženy na společné nosné liště. Ve
spojení s vhodnými úchyty modulů je možno dosáhnout optimální geometrie upevnění
při minimální spotřebě konstrukčních dílů; dosáhne se tak velmi příznivých cen systému!
 LaQ07 technický list produktu

8

Systém integrovaný do střešní krytiny BiPv 2-11 (2. pololetí 2011)
Skutečný systém integrovaný do střešní krytiny speciálně pro neorámované moduly. Díky nepřerušovanému utěsnění již není potřebná žádná
spodní hydroizolační vrstva.

Systém integrovaný do střešní krytiny Plandach5
Plandach5 fy. Schletter kombinuje přednosti a modularitu systémů nad
rovinou střechy s vlastnostmi, které se očekávají od skutečně dobrých
systémů integrovaných do střešní krytiny! Na rozdíl od BiPv 2-11 fy.
Schletter je nicméně potřeba spodní hydroizolační vrstva!
 Plandach5 - technický list produktu
 Plandach5 - montážní návod

Zásuvný systém RoofIn
V každém případě je třeba dbát na to, aby byly systémy integrované
do krytiny použity pouze ve spojení s patřičně certifikovanými moduly,
jinak zanikne platnost záruky na moduly.
Technikou vkládání je vždy zaručena požadovaná ochranu proti sesuvu
či skluzu modulů.
 RoofIn technický list produktu
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2.2 Montážní varianty
Jednovrstvá

V nejčastějších případech se doporučuje montáž lišt kolmo k nosné konstrukci.

Standardní
upevnění

Svisle k nosné konstrukci - krokve

Svisle k nosné konstrukci - vaznice

Střešní hák
také s prvkem KlickTop

Lišta křížem

Montáž zkřížených lišt by se měla volit tehdy, nenabízí-li nosná konstrukce žádné vhodné upevňovací body.
KlickTop

Sada pro (střechy s)
vlnitou krytinou

Lišta křížem 1 - krokve

Lišta křížem 1 - vaznice

Svorky pro plechové
střechy

 GridNorm
Trapézová příchytka
Fix2000 / Fix2000
KlickTop

Lišta křížem 2 - krokve

Lišta křížem 2 - vaznice

KlickTop

Lineární uložení

Speciálně pro montáž na šířku, možné pouze tehdy, mohou-li být příčné nosníky volně polohovány (lišta křížem,
Fix2000, svorka pro plechové střechy, atd.).

Speciální upevnění
na plechové střeše
FixPlan

a další ...
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3. Montáž naklonění modulů
Projektování systémů pro naklonění modulů vyžaduje profesionální pracovní postup. Z rozsáhlého stavebnicového systému se musí zvolit vhodné systémy
a komponenty a v souladu s montážními pokyny je
aplikovat.
Tento dokument informuje o různých druzích systémů na plochou střechu, ale také o komponentech
systému, které jsou použity i v jiných systémech.
Zásadně je nutno rozlišovat:
a) upevňovací systémy se střešními průniky a
b) řešení se zátěží
Řešení zátěží by zásadně neměla být volena nebo
nabízena bez předchozích důkladných ujasnění, neboť tato možnost může být eventuálně vyloučena
kvůli nedostatečné nosnosti střechy! Zde je obzvláště
třeba počítat s tím, že právě výpočet zátěže podle
nově platných pravidel (zatížení větrem podle DIN
1055, část 4 (03/2005) a Eurokód 1 (06/2002)) za
určitých předpokladů vyžadují velmi vysoké zátěže,
které ale stávájící střecha nedovoluje; firma Schletter
k tomu má komfortní výpočetní program podle nejnovějších norem! Volbou inteligentních konstrukčních
variant mohou být nezbytná zatížení snížena příp. i na
zlomek; k tomu Vám nabízíme odborné poradenství.
Prosím dbejte našich obecných pokynů pro dimenzování upevnění pro ploché střechy a zátěže:
 Montáž na ploché střechy - všeobecné pokyny

Upevění vztahující se k systému

Zátěže

Standardní
příslušenství

Sada kombivrutů

SolRack

Zaklikávací prvek

FixPlan

FixT na ocel

FixT na dřevo

SolTub

SolCube

Sada zatížení

přes 20 různých
profilů

Spojovač

Hmoždinková
příchytka
Úchyty modulů

FixE na ocel

Windsafe
Trapézová příchytkaFix2000
Fix2000
KlickTop

Lišta křížem
GridNorm

AluLight

Svorky pro plechové
střechy
a další ...

AluGrid

velký výběr
konstrukcí podpěr

a další ...
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3.1 Výstavba systému
U systému pro plochou
střechu nesou obvykle dva
vodorovné profily příčného
nosníku vždy jednu řadu
modulů. Příčné nosníky jsou
montovány na podpěry, které
se upevní systémy se zátěží
nebo upevňovacími prvky.
Středovými a koncovými úchyty se moduly namontují na příčný nosník.
Montáž modulů se obvykle provádí svisle.
Jednotlivé podpěry
U systémů na samostatných podpěrách se většinou řada modulů upevňuje na příčné nosníky, které leží na řadě samostatných podpěr.
Jednotlivé podpěry lze na střeše upevnit nebo jednotlivě zatížit.

Upevňovače
vztahující se k
systému

Sada kombivrutů

Stütze FlexXXL
Kompletní zkompletovaná sada podpěr s rozpětím 5,2 m pro uspořádání
jednodílných stolů vyššího výkonu šetřícího místo.
 FlexXXL technický list produktu
Podpěry pro větší vzdálenosti podepření nebo víceřadovou montáž
modulů na vyžádání.

SolTub

FixT na ocel

FixT na dřevo

SolCube

Sada zatížení

Hmoždinková
příchytka
FixE na ocel

Windsafe

Systém na zelené střechy
Speciální podpěra na zelenou střechu nabízí montáž
s odstupem od podloží, např. pro zazeleněné střechy.
 Podpěra na ozeleněné střechy - technický list produktu

SolRack

FixPlan

Stavební řada podpěr Light
Velmi lehké profily podpěr, obzvlášť pro montáž na šířku
a montáž na výšku s minimálními roztečemi; standardní
úhel 30 stupňů, jiný úhel na objednávku.
Stavební řada podpěr Profi
Cenově výhodné podpěry, staticky způsobilé pro montáž na výšku a
velké rozteče. Standardní úhel 30 stupňů, jiné úhly na objednávku.
 Program podpěr 07 technický list produktu
 FlexConsole technický list produktu

Zátěže

Trapezová příchytkaFix2000
Fix2000
KlickTop

VarioTop
Podpěra VarioTop nabízí jednoduchou a cenově
výhodnou přestavbu na letní a zimní provoz. Ideální
pro FVE na plochých střechách škol, veřejných
budov, podílnických projektech atd.. Výnos se zvýší
o cca 10%.
 VarioTop - technický list produktu
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Svorky pro
plechové střechy
a další ...

a další ...

3.2 Varianty zátěže
SolRack
Desky z recyklované umělé hmoty odolné proti ultrafialovému záření v
kombinaci s běžnými konstrukcemi podpěr. SolRack využívá stávající
štěrk na střeše k zatížení podpěr a tím u štěrkových zásypů uspoří
zatížení shora.
 SolRack - technický list produktu

SolTub
Tyto hliníkové štěrkové vany usnadňují modulovou výstavbu a umožňují optimálně vyřešit zatížení.
 SolTub - technický list produktu

SolCube

•
•
•
•
•

Zatížení štěrkem nebo betonovými tvárnicemi
Optimální rozložení zatížení
Rychlé zatížení s malým počtem šroubových spojení
Dodatečné naplnění
Aplikovatelný i pro montáž paralelně se střechou
 SolCube - technický list produktu

Sada zátěže
Jedna sada zátěže obsahuje 2 hliníkové profily se speciálním profilem EPDM. Profily se v pravém úhlu k podpěře rozloží, po jednom
šroubu zašroubují a zatíží např. betonovým obrubníkem nebo podobně. Speciální profil EPDM zatížení na střešní krytinu stejnoměrně
rozděluje. Ochranná lepenka není potřebná.
 Sada zatížení - technický list produktu

Windsafe
Systém Windsafe je proveden modulárně a umožňuje provedením se
speciální přídavnou větrnou přepážkou ověření stability FVE s mnohem
menším zatížením shora, než u obvyklých konstrukcí. Vynikající v kombinaci se SolTub.
 Windsafe - technický list produktu

13

3.3 Kombinované konstrukce podpěr
Oproti samostatným podpěrám nabízí kombinované konstrukce podstatné systémové výhody.
• rozdělení řad nezávisle na rastru nosné konstrukce střechy
• u řešení se zátěží je nutné podstatně nižší zatížení shora
• rovnoměrné zavedení zatížení do střešní konstrukce
 Montáž na ploché střechy - všeobecné pokyny
CompactVario - upevnění na nosnou konstrukci střechy
CompactVario je velmi flexibilní systém
naklonění modulů pro oblast plochých
a šikmých střech, zvláště také k překlenutí velkých vzdáleností vaznic. Jako
roznášecí nosníky ve směru sever-jih
jsou k dispozici kompletní série profilů s
dvojitou drážkou (DN), takže je možno
pro každou montážní situaci, resp. pro
každé rozpětí vytvořit nejhospodárnější
řešení.

Upevnění

FixT na ocel

Montáž této konstrukce je uzpůsobena tak, že na staveništi není nutno vůbec vrtat! Na
profily s dvojitou drážkou se montují horní části podpěr pomocí tzv. montážních sad
(skládající se z nosníku modulů a zadní podpěry). Systém CompactVario může být místo
verze naklonění modulů, postaven paralelně ke střeše; v těchto případech se násady na
podpěry jednoduše nahradí speciálními křížově spojujícími deskami.
Ve spojení s nejrůznějšími spojovacími prvky (např. FixT, FixE) je systém naklonění modulů CompactVario univerzální systém, který umožňuje naklonění modulů na
téměř všech druzích vaznicových střech!
Statické dimenzování všech příčných a podélných rozpětí, tak jako všech použitých
upevňovacích prvků se provádí pomocí speciálního statického návrhového programu.
 CompactVario technický list produktu

FixT na dřevo

CompactGrid - upevnění na nosnou konstrukci střechy

FixE na ocel

V mnoha případech jsou pro upevnění
systému naklonění modulů k dispozici
díly nosné konstrukce střechy ve směru
sever - jih. V těchto případech lze použít
upevnění podobné jako CompactVario,
avšak s příčně probíhajícím spojitým
nosníkem. Použití systému má i tehdy
smysl, pokud se samotnými podpěrami
nedosáhne na střeše potřebného počtu
upevňovacích bodů nebo pokud je z důvodu omezené pevnosti střešní krytiny
(např. u plechových střech) nutné upevňovací body lépe rozložit.		
 CompactGrid - technický list produktu
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a další ...
 FixE/T přehled

Upevnění možné i
na standardní
upevňovače

.

CompactVario - upevnění zátěží

Upevnění

SolRack

FVE na plochých střechách, které jsou montovány bez průniku střešní krytinou, se musí
dostatečným zatížením zajistit proti sání větru, převrhnutí a posunu. Systém CompactVario i zde nabízí podstatné přednosti, neboť díky příznivé geometrií uspořádání jsou
zapotřebí podstatně nižší zatížení shora než u uspořádání v jednotlivých řadách.
Přednosti viz. vpředu.
 CompactVario - technický list produktu

Hmoždinková
příchytka
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3.4 Speciální systémy
CompactDirect
Za daných okolností je možné podpěru na plochou střechu pomocí adekvátních spojovacích
prostředků (např. sadou kombivrutů) namontovat
přímo na nosnou konstrukci budovy.
 CompactDirect - technický list produktu

např. kombivruby

FixZ-7
U plochých střech z trapézového plechu se sklonem méně než 10 stupňů není montáž modulů
paralelně se střechou, vzhledem k příliš malým
ziskům a vlivu nedostatečného samočištění
modulů, optimální. Normální naklonění modulů s
podpěrami však není v mnoha případech hospodárné; v těchto případech jsou často požadované jen malé úhly naklonění od 5 do 7 stupňů.
Schletter FixZ-7 nabízí pro tyto problémové
případy řešení.
 FixZ-7 - technický list produktu

Standardní
upevnění

FixZ-15 (2. pololetí 2011)
Vývoj osvědčeného systému na trapézové střešní systémy FixZ s ještě strmějším úhlem modulu.

AluLight
Systém AluLight je dalším systémem, se kterým lze
upevnit moduly v uzavřených řadách na plochých
střechách pod pevným úhlem 12° a s minimálním
zatížením shora. Zátěž se provádí pomocí betonových obrubníků.
 AluLight - technický list produktu

Betonové
obrubníky

AluLight TF
Systém AluLight nyní i pro
tenkovrstvý modul.
 AluLight TF - technický list produktu
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AluGrid (2. pololetí 2011)
• Hliníkový spojitý nosník s integrovanou
ochrannou vrstvou
• Hliníková větrná přepážka s integrovanou
nosnou funkcí
• Zatížení různými a cenově dostupnými stavebními materiály (štěrk, betonové desky)
• Možnost optimálního plošného rozložení
zatížení vyvozeného zátěží podle statických požadavků
• Maximální rychlost montáže s minimálním
počtem nezaměnitelných součástí
• Především montáž nevyžadující nářadí
• Zcela nové upevnění modulů

Štěrk,
betonové desky

IsoTop
Průmyslové fóliové střechy se skládají zpravidla z nosné konstrukce s
velkými roztečemi rastru (5 až 8 metrů) a poměrně měkké střešní krytiny.
Statické dimenzování střech a rovněž
přípustné tlakové zatížení izolace
jsou většinou tak malé, že předem
vylučují řešení zatížení pro upevnění
modulů.
IsoTop je stavebnicový systém s
detaily a řešením pro nosné konstrukce na průmyslových fóliových střechách. IsoTop
zde nabízí pro každou střechu vhodné přístupy řešení - podle objektu, ze standardního
stavebnicového systému až ke kompletnímu speciálnímu řešení. Ve stadiu nabídky
nabízíme individuální konzultace k projektování fotovoltaické nosné konstrukce, aby se
docílilo hospodárného řešení pro příslušnou střešní konstrukci. Obecně se konstrukce
optimalizují tak, že je nutno použít jen málo průnikových bodů ve velkých odstupech.
Ty mohou být pokrývačem spolehlivě a bez velkých nákladů utěsněny; požadavky
záruky na jednotlivé řemeslné práce jsou tím jednoznačně odděleny. Pro zateplené
střechy může být systém proveden i s termickým dělením.
 IsoTop technický list produktu
 IsoTop kontrolní seznam

Studený průnik

Teplý průnik
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4. Systémy na fasády
Upevnění na fasády představuje zvláštní případ montáže zpravidla na svislé stěny.
Pro FVE ve viditelných zónách mohou být upevňovací prvky dodány také s variabilním
povrchem a barevným provedením (např. eloxované nebo s práškovým nástřikem).

Předsazený fasádní systém

Upevnění

Předsazený fasádní systém je speciální forma montáže na fasádu.
Podpěry tohoto systému se montují svisle na stěny nebo fasády
(proto také často nazývané fasádní
podpěry) a nesou příčné nosné
profily s řadami modulů.
K tematice "prosklené zastřešení" bezpodmínečně respektujte:
 podpěra na fasádu - technický
list produktu
 Montáž na fasádu všeobecné
pokyny

Hmoždinky
a šrouby

Montáž paralelně k fasádě
K montáži rámovaných modulů
nebo laminátových modulů na
svislé stěny nebo fasády můžou
být v určitých případech použity
také standardní stavební díly
(nosný profil modulu, úchyty
modulu, hmoždinkové příchytky k
montáži na stěnu).
K tematice "prosklené zastřešení" bezpodmínečně respektujte:
 Montáž na fasádu - všeobecné
pokyny
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Hmoždinková příchytka
Hmoždinkové
přichytky, hmoždinky
a šrouby

5. Příslušenství
Ochrana před bleskem a vyrovnání potenciálů
Bleskojistný úchyt lze zespodu přišroubovat na příčný nosný profil a umožňuje přímé
napojení na bleskojistkový okruhový drát o průměru 8mm nebo 10mm. Upozorňujeme
však, že přímé napojení stojanu na bleskojistkový systém má smysl jen tehdy, nelze-li
dodržet dělící odstup. Obzvláště pro uzemnění eloxovaných rámů modulů doporučujeme naše zemnící podkládací plechy v kombinaci s normálními středovými a zemnícími
úchyty. Modul je tak na více místech vodivě spojený s montážním
podstavcem a tím zahrnut do vyrovnání napětí. Zemnící středové úchyty (se zemnícím
trnem) dále poskytují možnost modul do uzemnění pojmout přímo ze shora.
 Tipy k ochraně před bleskem 				
 Vyrovnání potenciálů - technický list produktu

Systémy kabelových žlabů
Profesionální vedení kabelů může často ovlivnit kvalitativní dojem z FVE na konečného spotřebitele. Systém firmy Schletter nabízí v běžných sériových profilech (Profi 05)
možnost vedení kabelu. Také konektory modulů lze v kabelovém žlábku zakliknutím
zasadit a zajistit kabelovému propojení přídavné držení. Dovybavení příklopem je možné. Dále je k dovybavení i doplňkový kabelový žlab. Takzvaný obdélníkový kabelový
žlab lze použít k vedení kabelu svisle k příčnému nosníku a zespodu přišroubovat. Pro
větší množství vodičů je určen systém kabelových žlabů MaxK; k dispozici jsou zde
různé systémové komponenty až po výsuvný univerzální žlab. Pro všechny případy, v
nichž je kabelový žlab příliš náročný na montáž nebo když je nutné upevnit přídavné
kabely, mohou být do drážek profilů KlickNut nasazeny naše ProKlips.
 Přehled komponentů: MaxK		
 Kabelclips - technický list produktu

Profil Profi
obdélníkový
s kabelovým kabelový žlab
žlabem

ProKlip-S
kabelový
žlab - systém
MaxK

PvSpin - přístroj na čištění modulů
•
•
•
•
•
•

obslužný z hřebenu
lehká a robustní konstrukce
vedení podél rámu modulů
čistící výkon cca 20 kW/h *
šetrné čištění modulů, i pevně usazených nečistot
podána evropská patentová přihláška

* V uvedeném příkladu dosáhl čisticí výkon 20 kW plochy modulu za hodinu.
Upozornění: Práce na střeše provádějte jen se schváleným lešením nebo záchytným zařízením.
Prosím zohledněte záruční podmínky výrobce modulů.

 PvSpin - technický list produktu

SecuFix/SecuFix2
SecuFix je velmi jednoduché, kdykoliv dovybavitelné a se všemi systémy kombinovatelné zabezpečení proti krádeži. Inbusové šrouby úchytů modulů jsou proti pozdějšímu
otevření jednoduše zajištěny zatlučením speciální ocelové kuličky. K montáži se doporučuje náš zásobník SecuFix.
SecuFix2 je návazné rozšíření systému SecuFix. Dodatečná "boční ochrana" na
koncích řad modulů výrazně zvyšuje zabezpečení proti krádeži. SecuFix2 je brán jako
rozšíření zabezpečení upínacích spojů modulů a samozřejmě může být výhodně kombinován s dalšími koncepty (elektronické monitorování FVE atd.).
 SecuFix/SecuFix2 - technický list produktu

Zásobník SecuFix
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6. Servis
Nejen vhodné komponenty a systémy pro téměř každý případ upevnění, nýbrž i obzvláště univerzální pomoc
při plánování a kompetentní poradenství jsou pro profesionální projektování a dimenzování montážních systémů stále důležitější!
Autokalkulátor
Software Autokalkulátor představuje kompletní, programem podporované dimenzování stojanů a kalkulací a pomáhá tím montážníkům nebo obchodníkům v technickém
projektování a obzvláště při zhotovování nabídek. Nákladné cenové kalkulace jsou za
pár vteřin vyřízené. Alternativy a varianty mohou být velmi rychle posouzeny.
 Autokalkulator (.xlt)
 Autokalkulator Readme

Autokalkulátor-schématická zobrazení
Příprava dimenzování FVE jako zobrazení v souborech CAD je v mnoha případech
příliš nákladné, popříp. není vůbec potřebné.
Autokalkulátorem je možné zhotovit schématická zobrazení bez jakýchkoliv vícenákladů. Tyto nahrazují v mnoha případech další zobrazení.

Výpočet zastínění
Výpočet zastínění montážníkovi pomáhá při dimenzování FVE na ploché střechy.
Minimální odstup řad je navržen podle geometrie FVE a lze ho dokumentovat v přehledném náčrtu. Aktuální verze na vyžádání nebo na našich stránkách v oblasti "ke
stažení". Vícejazyčný a s různými mapami zemí.
 Výpočet zastínění (.xls)
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Status zásilky
Rychlé zabalení a expedice zásilky jsou pro nás samozřejmostí!
I přesto je sledování zásilek pro zákazníka často užitečné. V internetu aktuálně
zjistitelný stav zakázky ušetří telefonické dotazy.
 www.schletter.de/316-0-Versandstatus.html

Zaslání dodacího listu
Pokud jste nám dali Vaši emailovou adresu, hned jak zboží opustí náš závod,
obdržíte od nás email.

Mezinárodní stanovení zatížení na internetu
Samotné zjištění lokálních zatížení větrem a sněhem je z přehledových map
nové DIN 1055 velmi obtížné.
Naši stálí zákazníci získají přístup k pohodlnému stanovení zatížení na internetu,
který byl naprogramován na základě poštovních směrovacích čísel.
 www.schletter.de/329-0-Lastermittlung-.html

Výpočet zatížení působícího shora
Výška střechy, základní šířka, kategorie krajiny, oblast větrného zatížení…
všechny tyto parametry jsou pro výpočet zatížení shora na ploché střeše nezbytné! Pomocí speciálního systémového programu Vám na požádání zhotovíme
potřebné výpočty v rámci odhadů investičních nákladů.
 Montáž na ploché střechy - všeobecné pokyny

Systémová statika
Systémová statika zadává ke každému systémovému konstrukčnímu dílu a k různým konfiguracím přesné pokyny k
dimenzování. Tímto zajišťuje bezpečnost a zároveň hospodárnost optimálním využitím komponentů. Přiložená statika
systému a stavební podklady k dokumentaci FVE zpravidla
nahrazují kompletní statiku jednotlivých dílů a chrání montážníka před pozdějšími nároky na poskytnutí záruky.
Obecná upozornění a pravidla, stanovení zatížení a projektové tabulky Vám jako zákazníkovi dáme zdarma k dispozici.
Komplexní počítačový programy pro všechny komponenty a
systémy nám dovolují interní zhotovení kompletních individuálních dokladů, které Vám v rámci kalkulací dáme k dispozici.
 Statika systému
 Samostatné statické tabulky

Systémová statika

Projektové tabulky
pro střešní háky

Program k projektování
použití střešních háků

Program k projektování pro
systémy Compact-Vario
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Montážní návod
Montážní návody jsou trvale rozšiřovány a obsahují pro montážníka důležité informace. Přehledně členěným a bohatě ilustrovaným znázorněním
dostane i nezkušený uživatel rychlý přehled.
U speciálních systémů je obecný návod
doplněn návodem vztahujícím se k systému a pokyny k aplikaci.
 Montáž a projektování
 Montáž vztahující se k systému

Vzorkový kufr a stojan pro moduly
Vzorkový kufr obsahuje vzorky nejdůležitějších standardních komponent a
dává dojem z provedení produktu a ze stavebnicového charakteru systému.
 Kufr se vzorky - technický list produktu

Modulový stojan na veletrhy a jiné prezentační účely.
V základním provedení 400650 je stojan vybaven dvěma dřevěnými nosníky, které představují krokve šikmé střechy.
Na tyto krokve se namontují střešní háky, montážní lišty a modul.
V provedení 400650-alu je stojan modulu čistě prezentačním stojanem pro
modul. V tomto případě jsou nosné lišty z eloxovaného hliníku.
Dodává se s kompletní upevňovací sadou pro 1 modul, včetně střešního háku, šroubů atd., při objednávání prosím zadejte typ modulu.
 Stojan modulu - technický list produktu

RollUps pro různé systémy.
Pro Vaši profesionální veletržní prezentaci.
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Schletter GmbH
Mateřská společnost
Alustraße 1
83527 Kirchdorf / Haag i. OB
Německo

Vaše spojení
na nás
Obchodní oddělení
Tel.: +49 8072 9191 – 480
Fax: +49 8072 9191 – 9480
Mail: vertriebsinnendienst@schletter.de

Zpracování zakázek
Tel.: +49 8072 9191 – 205
Fax: +49 8072 9191 – 9205
Mail: bestellung@schletter.de

Technické poradenství a dotazy
Tel.: +49 8072 9191 – 201
Fax: +49 8072 9191 – 9201
Mail: anfragen@schletter.de

Logistický servis
Tel.: +49 8072 9191 – 206
Fax: +49 8072 9191 – 9206
Mail: service@schletter.de

Naši pracovníci jsou Vám k dispozici pro
obsáhlé a kompetentní poradenství
k projektování Vaší FV elektrárny a
zodpoví Vám dotazy ohledně logistického servisu a zpracování zakázek, ve
všedních dnech od 7:00 do 17:00 hodin.
Stav 11/2013 • Změny vyhrazeny
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Tel.: +49 8072 9191 – 209
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Mail: seminar@schletter.de

