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NEM CSAK BESZÉLÜNK A MEGÚJULÓ ENERGIÁRÓL...

A Visimpex-Hungary Kft. saját napelemes rendszere

Beépített teljesítmény: 38,64kW       

Éves energiahozam: 44 436kWh

Beruházás helye: a Visimpex-Hungary Kft. raktárcsarnokának tetőszerkezete

Napelemek típusa: SCHOTT POLY 230      

Inverter: FRONIUS CL48

Tartószerkezet: WINTECH SOLAR, a raktárcsarnok vasbeton vázszerkezetéhez rögzítve 35°-os kiemeléssel, PKRS tartón, SH aluprofilra rögzítve.

A Visimpex-Hungary Kft. napelemes erőmű termelése megtekinthető a www.visimpex.hu/page/wintechsolar oldalon a beruházás színes fotójára kattintva.
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Kedves Ügyfelünk!

A Visimpex-Hungary Kft. 1997 óta van jelen a magyar piacon, mint rögzítéstechnikai nagykereskedés. A folyamatos fejlődés és innováció eredményeképp ma már nehezen találunk 
olyan települést Magyarországon, ahol ne használtak volna valamely rögzítéstechnikai probléma megoldásához visimpexes csavart. 

A megújuló energiaforrások kihasználásával Magyarországon is megjelentek a villamos áramot termelő napelemes rendszerek. Mivel a napelemeket gyártó vállalatok általában nem 
kínálnak megoldást az általuk előállított napelemek rögzítésére, ezért a napelemes erőművek kivitelezőire hárul ennek a problémának a megoldása.
Vállalatunk 2010-ben fejlesztette ki cseh partnervállalatával karöltve a WINTECH SOLAR® napelemes rögzítéstechnikai rendszert. Az innováció során az alábbi szempontok 
vezéreltek bennünket:

- költséghatékonyság
- szakszerűség
- univerzális használhatóság
- azonnali rendelkezésre állás
- gyors és egyszerű szerelhetőség

A fejlesztés a napelemes rögzítéstechnikai rendszer 2010-es forgalomba helyezésétől gyakorlatilag folyamatos, ügyfeleink igényeihez alkalmazkodik. Szakképzett építőipari szakre-
ferenseink naponta újabb és újabb kihívásokkal találkoznak, amelyek ‘Naprakész rögzítéseket’, azaz újabb és újabb megoldásokat kivánnak tőlünk. Ma már számtalan referenciát 
tudunk felmutatni mind a ferdetetős, mind a lapostetős rögzítések terén, de több épülethomlokzaton, valamint földterületen is WINTECH SOLAR®  napelemes tartószerkezet vigyáz 
a napelemek épségére.

Abban az esetben, ha Ön nem talál katalógusunkban azonnali választ felmerülő napelemes rögzítéstechnikai kérdéseire, bátran vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes építőipari 
szakreferensünkkel. Munkatársunk ugyanis szívesen meglátogatja Önt személyesen, tanácsot ad rögzítéstechnikai kérdésekben, felméri a telepítendő napelemes erőmű helyszínét 
és a kapott paraméterek alapján elkészíti árajánlatunkat a napelemes tartószerkezetre. Igény szerint látványtervet is készítünk, hogy könnyebben elképzelje a kiajánlott rendszert.

A WINTECH SOLAR® napelemes rögzítéstechnikai rendszer - köszönhetően a rendszerben használt alumínium- és rozsdamentes anyagoknak - tartós és időjárás álló. Egyszerűsége 
folytán a szerelés könnyen elsajátítható és gyorsan végezhető. Tapasztalataink alapján tudjuk, hogy ha egy projekt megvalósításáról döntés születik, akkor a kivitelezést azonnal 
meg kell kezdeni. Ennek eleget téve a rendszerelemeket folyamatosan készleten tartjuk és szerződéses szállítóink segítségével a megrendelt termékeket (3m-es proilhosszig) 
munkanapokon 24 órán belül a kért helyszínre szállítjuk.

Tegyen próbára bennünket és válassza az európai gyártású és fejlesztésű WINTECH SOLAR® rögzítéstechnikai rendszert!
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1. Szükséges profil kiválasztása

A vállalatunk kínálatában található 5 fajta aluprofil segítségével minden típusú napelem rögzítésére megoldást talál. A kiválasztásnál 
legfontosabb szempont az aluprofil terhelhetősége. Az alábbi táblázatok az aluprofil 2 alátámasztási pontja közötti legnagyobb megen-
gedett távolságot adják meg m-ben, a felszerelés helyszínére jellemző szél- és hóteher kategória függvényében.

SFC1 / 35°-os 
dőlésszög

Hóteher kategória

I. II. III. IV. V. VI.

Szélteher 
kategória

I. 1.73 1.68 1.59 1.46 1.36 1.28

II. 1.59 1.55 1.49 1.41 1.32 1.24

III. 1.45 1.44 1.4 1.35 1.28 1.21

IV. 1.32 1.32 1.31 1.27 1.24 1.17

A táblázatban feltüntetett adatok az aluprofil 2 alátámasztási pontja közötti legnagyobb megengedett  
távolságot adják meg méterben, tájékoztató jelleggel. 
A terhelési számításokat szakemberrel végeztesse el!

2. Profilhossz megállapítása

Miután kiválasztottuk a számunkra legmegfelelőbb aluprofilt, a szükséges mennyiséget az alábbi képlet szerint határozzuk meg.  
Az eredményt mm-ben kapjuk meg.

L = (X x S + (X – 1) x 20 + 2 x 50) x 2

X - napelemek száma egy sorban
S - napelem szélessége (azon oldala, amelyik párhuzamos a tartószerkezet aluprofiljával, mm-ben)
20 - két napelem közti távolság = 20 mm
50 - szélső napelemek és a kiválasztott aluprofil végpontja közötti minimális távolság

Tekintettel arra, hogy az aluprofilok többféle hosszúságban (pl. SFC1 6,3 m-es, az SH 4,3 m-es és 6,3 m-es, illetve az SFA2/2 6m-es, stb.) elérhetőek, a kapott eredményt a 
kiválasztott profil függvényében maradék nélkül 6,3-mal, 6-tal vagy 4,3-mal osztható értékre kerekítjük.

Az L a teljes napelem sorra szükséges mennyiséget jelöli. Mivel minden napelemet egy párhuzamosan egymás mellett futó aluprofilra fektetünk, majd erősítünk, ezért található a 
képlet végén a x2. 

Aluprofilok

SOLAR SFC1 

cikkszám: 1800100SFC1 (6,3 m)

A táblázatban feltüntetett adatok az aluprofil 2 alátámasztási pontja közötti legnagyobb megengedett 
távolságot adják meg méterben, tájékoztató jelleggel. 
A terhelési számításokat szakemberrel végeztesse el!

SH / 35°-os  
dőlésszög

Hóteher kategória

I. II. III. IV. V. VI.

Szélteher 
kategória

I. 2.04 1.97 1.86 1.71 1.59 1.49

II. 1.88 1.83 1.76 1.65 1.54 1.45

III. 1.7 1.7 1.64 1.59 1.5 1.41

IV. 1.56 1.56 1.53 1.5 1.45 1.37

SOLAR SH 

cikkszám: 1800100SH43 (4,3 m), 1800100SH60 (6,3 m)
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SFA 2/2 / 35°-os 
dőlésszög

Hóteher kategória

I. II. III. IV. V. VI.

Szélteher 
kategória

I. 2.51 2.44 2.3 2.11 1.96 1.84

II. 2.31 2.26 2.17 2.04 1.91 1.8

III. 2.11 2.09 2.03 1.96 1.85 1.75

IV. 1.93 1.93 1.9 1.85 1.79 1.7

A táblázatban feltüntetett adatok az aluprofil 2 alátámasztási pontja közötti legnagyobb megengedett 
távolságot adják meg méterben, tájékoztató jelleggel. 
A terhelési számításokat szakemberrel végeztesse el!

SOLAR SFA2/2 

cikkszám: 180010SFA22 (6 m)

SOLAR SG 

cikkszám: 1800100SG (6 m)

A táblázatban feltüntetett adatok az aluprofil 2 alátámasztási pontja közötti legnagyobb megenge-
dett távolságot adják meg méterben, tájékoztató jelleggel. A terhelési számításokat szakemberrel 
végeztesse el!

SG / 25°-os 
dőlésszög

Hóteher kategória

I. II. III. IV. V. VI.

Szélteher 
kategória

I. 3.43 3.34 3.16 2.9 2.7 2.54

II. 3.17 3.09 2.97 2.81 2.62 2.48

III. 2.89 2.87 2.76 2.69 2.55 2.41

IV. 2.64 2.64 2.6 2.53 2.47 2.34

SOLAR TR 

cikkszám: 18001TR0305 (3,05 m)

Az építő-kereskedelmi forgalomban megtalálható összes trapézlemezes- és szendvicspaneles fedő-héjalásokon történő napelem rögzítésére alkalmas. 
A szerkezet telepítését kizárólag az alkalmazástechnikai útmutatót behatóan ismerő, szakképzett személyek végezhetik! A telepítés megkezdése előtt mindig ellenőrizni kell a telepí-
tendő terület adottságait, statikáját. A telepítés során kötelezően be kell tartani a helyi építési-, környezet- és munkavédelmi, illetve a tetőn való munkavégzés biztonsági előírásait.
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Az SP1 és az SP összekötő elemeket csavarok nélkül szállítjuk, így azokat külön kell megrendelni. 

3. Aluprofilok összekötése

SOLAR SP, SP 1- ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK SH, SFC1 PROFILHOZ

cikkszám: 18009SP1SH (SP), 18009SP1SFC (SP1)

Az SH aluprofilok összekötésére az SP, míg az SFC1 aluprofilhoz az SP1 - a terhelhetőségi adatok figyelembe vételével - alkalmas alkatrész. A profilokat a napelemekkel szemközti 
oldalon kötjük össze, ügyelve arra, hogy a kötés ne akadályozza a profil alátámasztását. Szükség esetén rövidíteni kell a profilt az akadálymentes alátámasztás érdekében.

SOLAR SPSFA – ÖSSZEKÖTŐ ELEM SOLAR SFA2/2 ALUPROFILHOZ

cikkszám: 18009PSFA

Az SFA2/2 aluprofilok összekötésére - a terhelhetőségi adatok figyelembe vételével - alkalmas alkatrész. 
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Napelemek rögzítése

1. Napelemek rögzítése cseréptetőre és bitumen zsindelyre

Annak érdekében, hogy a különféle borítással rendelkező tetőkhöz a WINTECH SOLAR rendszer megfelelően illeszkedjen, vállalatunk a tetőkampók széles választékát fejlesztette 
ki és kínálja.  Szerelés, illetve megrendelés előtt érdemes több tetőkampót is megvizsgálni, a gyakorlatban a tetőfedő anyaghoz illeszteni, majd a legmegfelelőbbet kiválasztani.
A tetőkampókat a laposfejű ácsszerkezeti csavarok (SOLAR VDT) segítségével (kampónként 4 db) a szarufákhoz rögzítjük. 

Tetőkampó mennyiségének a kiszámítása

A szükséges tetőkampó mennyiséget az előzőleg már kiszámított aluprofil-hosszra jutó szarufák száma adja meg. Mivel egy napelemsort 2 db párhuzamosan futó aluprofilhoz rög-
zítjük, a tetőkampóból 1 napelemsorhoz 2-szeres mennyiségű tetőkampóra van szükség.

A tetőkampóhoz az alu profilt rozsdamentes kalapácsfejű csavar (SOLAR T) és egy rozsdamentes peremes csavaranya (SOLAR ML) segítségével rögzítjük. 

KK

SU KU

A poli- és monokristályos napelemeket az aluprofilhoz a végleszorító (SOLAR KU) és középleszorító (SOLAR SU) elemek segítségével rögzítjük. A tartóprofilok végére a profilhoz illő 

műanyag végzárót (SOLAR KK) helyezünk, mely szorosan illeszkedik a profilra, így azt egyéb módon nem szükséges rögzíteni.

SFC1 SH

T

ML

VDT
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Tetőkampók

SOLAR HZ1

cikkszám: 18005000HZ1

A leggyakrabban használt tetőkampó, mely széles állítási lehetőséggel rendelkezik, így Bramac és más hullámos kialakítású beton és kerámia cserepes tetőkre is alkalmas. Rozsda-
mentes (A2)

SOLAR H2

cikkszám: 180050000H2

Elsősorban hosszú kerámia cserepes tetőkre (pl. Tondach) alkalmas. Rozsdamentes (A2)

SOLAR H2/E - H2 ALAPÚ, EGYEDI MÉRETRE GYÁRTOTT TETŐKAMPÓ

cikkszám: 18005000H2E

Húzott cserépfedéseknél (pl. hódfarkú cserép) a fedési módok változatossága miatt (kettős fedések, korona vagy lovagfedések) eltérő magasságú és átfedés-hosszú kampókat kell 
alkalmazni. A fedés típusok és méretek ismeretében tervezzük és egyedileg gyártatjuk. Rozsdamentes (A2)

Rögzítés tetőkampóval cseréptetőre
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SOLAR H2/1

cikkszám: 18005000H21

Bitumenzsindellyel fedett tetőkre alkalmas. Rozsdamentes (A2)

SOLAR HZV - ÁLLÍTHATÓ TETŐKAMPÓ

cikkszám: 18005000HZV

Hullámos kialakítású beton és kerámia-cserepes tetők szintbeli kiegyenlítésére alkalmas. Magassági állítási lehetőség a normál fix kampóhoz képest +42 mm, süllyesztés mértéke 
-15 mm. Rozsdamentes (A2)

SOLAR H2TXXL - TETŐKAMPÓ XXL MÉRETŰ CSERÉPHEZ

cikkszám: 18005000H2TXXL

SOLAR HK - KOLOSTORCSERÉP TARTÓ

cikkszám: 18005000KOL1
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ML

DIN 6923

DIN 6923

ászokcsavar

GP
kalapács csavar

DOD

Rögzítés trapézlemezen ászokcsavarral

2. Napelemek rögzítése trapézlemezzel vagy hullámpalával borított ferdetetőn

Trapézlemezzel vagy hullámlemezzel borított szerkezeteken két rögzítési módot különböztetünk meg (ezen szerkezetek kiosztási metodikája azonos a tetőkampókéval):

A./ Koncentrált tartószerkezeti rögzítés

Ennél a technikánál lehetőség van a profillemezek alatti tartószerkezethez rögzíteni a tartóelemeket. A tartószerkezet anyagának ismeretében választhatjuk ki a legmegfelelőbb 
tartóelemet és ezek kötőelemeit.

B./  Rögzítés ászokcsavarral és DOD tartóval

Általában fa tartószerkezeteknél javasolt. Ebben az esetben nem szükséges megbontanunk a tetőfedő anyagot, mint a tetőkampós rendszereknél, csupán az ászokcsavar átmérőjénél 
1mm-rel nagyobb furatot készítünk, hogy az ne feszüljön a furatban.
A megfelelő furat elkészítése után az ászokcsavart behajtjuk a szarufába, azt követően pedig EPDM alátét és egy rozsdamentes anya segítségével tömítjük a nyílást. Ha az EPDM 
alátét nem fekszik rá teljesen a tetőfedő anyagra, akkor a bitumenes tömítő segítségével tehetjük vízmentessé.
Az ászokcsavar metrikus menettel ellátott szárára 2 rozsdamentes csavaranya segítségével fogatjuk a SOLAR DOD alu lapot, majd ugyanehhez a rozsdamentes kalapácsfejű csavar 
és peremes anya segítségével rögzítjük az aluprofilt hasonlóképpen, mint a tetőkampóhoz.

SOLAR DOD - ALU TARTÓ ÁSZOKCSAVARHOZ

cikkszám: 18009DOD100 (M10), 18009DOD120 (M12)
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3. Napelemek rögzítése palásthoz 

SD2 T30_45 SD2 T20_29 SD2 T40_40 SD2 rögzítése

SOLAR SD2 - TETŐTARTÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ

cikkszám: 18009SD2000 

rozsdamentes (A2)

SOLAR SD2 tartók tartópontjainak kijelölése után DIN7504K hatlapfejű önfúró csavar és EPDM tömítésű alátét kombinációjával rögzítjük. 
A tartókat az adott trapézlemezhez gyártjuk, így megrendeléskor a következő adatok megadása szükséges: trapézlemez gyártói típus megnevezése, bordaszélesség a felső élek 
között, bordaszélesség az alsó élek között, bordamagasság. 

SOLAR SD2H - TETŐTARTÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ

cikkszám: 18009SD2H00

A csapadékvíz folyásirányával párhuzamos profilozásra ad lehetőséget, elsősorban fekvő pozíciós napelem elrendezésekhez. Rozsdamentes (A2).
A tartókat az adott trapézlemezhez gyártjuk, így megrendeléskor a következő adatok megadása szükséges: trapézlemez gyártói típus megnevezése, bordaszélesség a felső élek 
között, bordaszélesség az alsó élek között, bordamagasság. 

SOLAR Z - Z-TARTÓ TRAPÉZLEMEZES TETŐKHÖZ

cikkszám: 18009ZTAR00

Általában fém tartószerkezeteknél javasolt. Rozsdamentes (A2).
Ebben az esetben sem szükséges megbontanunk a tetőfedő anyagot, mindamellett pontos információval kell rendelkeznünk a tartószerkezet típusáról a megfelelő méretű kötőelem 
kiválasztásához (különböző tartó profilok  - U, C, stb., szögacélok, zártszelvények).
A tartószerkezet helyének pontos ismeretében EPDM alátétre helyezzük el a SOLAR Z tartót, majd DIN7504K hatlapfejű önfúró csavar és EPDM tömítésű alátét kombinációjával 
rögzítjük. A tartóhoz a rozsdamentes kalapácsfejű csavar és peremes anya segítségével rögzítjük az aluprofilt. 
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Egyedi árajánlatért hívja bizalommal területileg illetékes építőipari szakreferensünket!

SOLAR TR43, TR305 - TRAPÉZLEMEZES RÖGZÍTŐ PROFIL

Alkalmazás tetőhajlásszög függvényében:

15° alatt = Solar TR43 darabolt profilrendszer (rögzítés min.: 6 db 4,8x20 rozsdamentes soroló csavar/tartóprofil)
15° felett =Solar TR305 profilrendszer (fm-es vonal menti kivitelezés megoszló terhelés eléréséhez, rögzítés min.: 8 db 4,8x20 rozsdamentes soroló csavar/fm)

A tartószerkezettel szemben támasztott követelmények:

A trapézlemez/fegyverzet vastagsága: legalább 0,6 mm (S235 esetén a DIN EN 10025-1 alapján), aluminiumnál: 0,6 mm (műszaki szabványos szakító szilárdság mellett)
Min. 25 mm felső borda szélesség 
Borda-tengely távolság: maximum 200 mm
Szélnyomás: maximum 0,9 kN / m2 
Hóteher: maximum 1,8 kN / m2

A rendszert a vonatkozó szabvány értelmében földeléssel kell ellátni.
Maximum 20 m után dilatációs hézaggal kell a telepítést végezni (a dilatáció minimális szélessége 100 mm).

4. Napelemek rögzítése korcolt tetőhöz

SOLAR SDK - KORCOLT TETŐ TARTÓ

cikkszám: 18009SDK000

rozsdamentes (A2)
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35 41 46 50

k 11 11 11 11

m 35 41 46 50

n 22 22 22 22

p 3 3 3 3

s 19 19 19 19

t 9 9 9 9

v 50 50 50 50

Napelemek lefogatóinak a kiszámítása, szükséges kötőelemek

Két szomszédos napelemet középső leszorító (SOLAR SU) segítségével, valamint rozsdamentes, hengeresfejű, belsőkulcsnyílású DIN 912 (SOLAR I) csavarral és rozsdamentes 
négylapú anyával DIN 557 (SOLAR MC) fogatunk. A szélső napelemeknél végleszorítót SOLAR KU) használunk, ugyanazokkal a csavarokkal, mint a SOLAR SU tartóknál.

A szükséges csavarhossz mindkét leszorítónál (mm-ben):

l1 =  m – 10

m – a napelem vastagsága mm-ben

Napelemek szélső és középső leszorítói

SOLAR KU - ALUMÍNIUM VÉGLESZORÍTÓ ELEM NAPELEMEKHEZ

cikkszám: 18009KU3500 (35), 18009KU4100 (41), 18009KU4600 (46), 18009KU5000 (50)

A poli- és monokristályos napelemek aluprofilhoz történő rögzítésére alkalmas.

SU

KU

SOLAR SU - ALUMÍNIUM KÖZÉPSŐ LESZORÍTÓ NAPELEMEKHEZ

cikkszám: 18009SU5000 (50), 18009SU7000 (70)

A poli- és monokristályos napelemek aluprofilhoz történő rögzítésére alkalmas.

KLIKKES VÉGLESZORÍTÓ (SOLAR KUK) ÉS KÖZÉPSŐ (SOLAR SUK) LESZORÍTÓ

cikkszám: 18009KU5000KL (szélső), 18009SU5000 (középső)

A poli- és monokristályos napelemek aluprofilhoz történő rögzítésére alkalmas. A klikkes kialakítású vég- és középső leszorító rendkívül gyors és kényelmes munkavégzést biztosít.
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Kiegészítő termékek

40 45 50

k 165 155 175

m 105 105 115

n 40 40 40

t 20 20 20

s 43 43 53

q 39 44 49

SOLAR KS - KERESZTÖSSZEKÖTŐ ALUPROFILOK TALÁLKOZÁSÁHOZ

cikkszám: 18009KS4000 (40), 18009KS4500 (45)

rozsdamentes (A2)

SOLAR KK - MŰANYAG VÉGZÁRÓ ELEM

cikkszám: 18009KKSFC1 (40x35), 18009KKSH45 (45x40), 
18009KKSFA50 (50x50)

SOLAR GP - EPDM ALÁTÉT ÁSZOKCSAVARHOZ

cikkszám: 180015GP080 (M8), 180015GP100 (M10)

SOLAR GP - UV-ÁLLÓ GUMI ALÁTÉT

cikkszám: 18015UV5010 (50x10x3), 18015UV5011 (50x11x5)

Horganyzott felület és alumínium találkozása közé ajánlott. Amikor az alu-
profilt a tüzihorganyzott tartószerkezetre fektetjük, akkor az alu és a hor-
ganyzott rész találkozásához gumilapot helyezünk, így megakadályozzuk az 
elektrokémiai korróziót.

SOLAR AP - TETŐÁTTÖRÉSEK VÍZSZIGETELŐJE

cikkszám: 18015AP

GUMI ALÁTÉTSZALAG

cikkszám: 18015UV5503 (55x3)
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SOLAR VDT - ÁCSSZERKEZETI CSAVAR

cikkszám (horganyzott kivitel): 01091060100 (6x100), 
01091060120 (6x120), 01091080100 (8x100), 
01091080120 (8x120), 01091080140 (8x140)

cikkszám (rozsdamentes (A2) kivitel): 01104060100 (6x100), 
01104080100 (8x100), 01104080120 (8x120)

A teljes méretválasztékról kérjük, érdeklődjön területileg illetékes építő-
ipari szakreferensünknél!

SOLAR KVS - ÁSZOKCSAVAR

cikkszám: 01054100180 (10x180), 01054100200 (10x200), 
01054100250 (10x250), 01054100300 (10x300)

Hatlapú befogású. Rozsdamentes (A2).

SOLAR SC - HATLAPFEJŰ METRIKUS CSAVAR 
(DIN 933)

cikkszám: 03001080020 (M8x20), 03001100020 (M10x20), 
03001100025 (M10x25), 03001100035 (M10x35)

rozsdamentes (A2)

SOLAR I - BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ  CSAVAR 
(DIN 912)

cikkszám: 03089080020 (M8x20), 03089080025 (M8x25), 
03089080030 (M8x30), 03089080035 (M8x35), 03089080040 
(M8x40), 03089080045 (M8x45), 03089080050 (M8x50), 
03089100025 (M10x25)

rozsdamentes (A2)

SOLAR T - KALAPÁCSFEJŰ CSAVAR

cikkszám: 18015T10025 (M10x25), 18015T10050 (M10x50)

rozsdamentes (A2)

SOLAR ZT - MENETES SZÁR (DIN 975)

cikkszám: 03135060000 (M6x1000), 03135080000 (M8x1000), 
03135100000 (M10x1000), 03135120000 (M12x1000)

rozsdamentes (A2)

SOLAR MP - MENETES SZÁR TOLDÓ 
(DIN 6334)

cikkszám: 04064100030 (M10x30)

rozsdamentes (A2)

SOLAR ML - PEREMES ANYA (DIN 6923)

cikkszám: 04071080000 (M8), 04071100000 (M10), 
04071120000 (M12)

rozsdamentes (A2)

SOLAR MK - KALAPÁCS ANYA

cikkszám: 18015MK0800 (M8)

rozsdamentes (A2)

SOLAR SS - SOROLÓ CSAVAR EPDM ALÁTÉTTEL 
(DIN 7504K)

cikkszám: 0602004802000A2 (4,8x20), 0602004802500A2 
(4,8x25), (4,8x32), 06031055019 (5,5x19), 06031055022 (5,5x22), 
06031055025 (5,5x25), 06031055038 (5,5x38), 
06031060025 (6,0x25) 

rozsdamentes (A2) *

*
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SOLAR MC - NÉGYLAPÚ ANYA (DIN 557)

cikkszám: 04081080000 (M8)

rozsdamentes (A2)

SOLAR PV - FAKÖTÉSŰ ALÁTÉT (DIN 9021)

cikkszám: 05019080000 (M8), 05019100000 (M10), 
05019120000 (M12)

rozsdamentes (A2)

SOLAR PPS - BIZTOSÍTÓ ALÁTÉT

cikkszám: 18015PPS080 (M8)

rozsdamentes (A2)

SOLAR MPP -  CSÚSZÓANYA

cikkszám: 18015AL0800 (M8)

rozsdamentes (A2)

SOLAR MDB - MÁGNESTOLDÓ

cikkszám: 22052000060
1/4” x 60 mm

SOLAR UH - TORX BIT

cikkszám: 22021T...
T10-50, 25 mm hossz, valamint T30 90 mm hosszban is

SDS+ BETONFÚRÓ

cikkszám: 12040...
Ø 6-16, hossz 110-260 mm

VÁGÓKORONG

cikkszám: 13019...
Ø 115-230, vastagság 1-1,9 mm
Acél és inox anyagokhoz is alkalmas.
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VINYLESTER RAGASZTÓ

cikkszám: 14006300000

Erős és megbízható kötést biztosít minden porózus anyagtípusnál, kü-
lönösen ott, ahol nincs lehetőség más kötési mód alkalmazására pl. be-
ton, üreges tégla, terméskő, gázbeton falazat esetében. Mindenhol 
alkalmazható, ahol nagy terhet kell rögzíteni és feszítés nélküli rögzítés 
szükséges. Kiváltja a hagyományos és egyéb mechanikus megoldásokat. 
Gyors száradás és kitűnő vegyi ellenálló képesség jellemzi. Tartósan ellenáll 
a nedves betonban fellépő lúgos hatásnak. 
Használata során az első lépés a fogadó furat elkészítése. A furat alapos 
tisztítását követően a kinyomópisztolyba helyezett, keverőszárral ellátott 
patronból a megfelelő mennyiségű ragasztóanyagot a furatba kell nyomni. A 
méretre vágott tőcsavart vagy menetes szárat forgatva helyezve a furatba 
a ragasztó a csavar és a furat fala közé préselődik. A kötési idő lejárta után 
nyomatékkulcs segítségével a rögzítendő tárgy a beragasztott csavarhoz 
rögzíthető. Tanúsítvány

TYTAN PROFESSIONAL ZSINDELYRAGASZTÓ

cikkszám: 15008RAG310

Bitumen alapú termék, mely kitűnően tapad minden tetőfedő felülethez, 
különösen zsindelytetők ragasztásához, illesztéséhez ideális. Alkalmas a 
tetőn lévő hézagok és repedések tömítésére, javítására és védelmére, bi-
tumenfelületek gyenge részeinek megerősítésére, vízálló lemez és a kémény 
közötti hézagok, vízelvezető csövek, pillérek, szellőzőkürtők, kémények és 
egyebek tömítésére, tetővégek, csatornák, üvegfelületek, fedőkövek, asz-
falt hullámlemezek, stb. lezárására és kitöltésére, hullámlemezek illesztési 
hézagainak tömítésére, bitumen lemezek, cinkcsatornák és egyebek repe-
déseinek javítására. Felhasználásra kész, nem igényel előmelegítést. Ru-
galmas és szintetikus szálakat tartalmaz, mely a felületek között egy belső 
réteget képez. Száraz és nedves felületekhez egyaránt tapad. Jól ellenáll az 
öregedésnek, az UV sugárzásnak és a környezeti hatásoknak, csapadéknak. 
Azbesztmentes. Alkalmazási hőmérséklet: 10°C-tól +35°C-ig.

KÁBELKÖTEGELŐ

cikkszám: 0816*0... 
Ø 2,5-4,8, hossz 100-430 mm
*=2 natúr, *=3 fekete

PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ

cikkszám: 20017PU200*E..., 20017PN8003... (fekete)  
méret: 6-11
*=1 fehér, *= 2 szürke
Tanúsítvány 

VÉDŐSZEMÜVEG

cikkszám: 20001060400 (víztiszta), 20001060403 (füstszínű)

Korrekciós (dioptriás) szemüveggel együtt is használható. 100 % polikar-
bonát keret, polikarbonát szár, karcmentes, 2,2 mm vastag polikarbonát 
lencse. Extrém hőmérsékleti viszonyok között is alkalmas. Tanúsítvány

VÉDŐSZEMÜVEG

cikkszám: 20001060550 (víztiszta), 20001060553 (füstszínű)

Extrém hőmérsékleti viszonyok között is alkalmas. 100 % polikarbonát ke-
ret, felfűzhető, polikarbonát szár, erősített, páramentes, 2,45 mm vastag 
polikarbonát lencse. Tanúsítvány
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5. Napelemek rögzítése sík tetőn

A sík tetőn való rögzítésnél a tetőn fel kell állítani a megfelelő dőlésszöget biztosító konstrukciót (PKRS), majd a konstrukcióhoz kell rögzíteni a napelemeket tartó aluprofilokat. Annak 
érdekében, hogy a tetőt minél kisebb mértékben terheljük, a napelemek kívánt dőlésszögét biztosító PKRS konstrukciót L alu profilokból terveztük.

A PKRS konstrukciókat egymástól 1,5 - 1,6 m távolságra elhelyezve gyakorlatilag bármilyen hosszúságú napelemsort rögzíthetünk. 
A PKRS konstrukciók alsó szárát 21 x 41 mm-es tüzihorganyzott C-sínre helyezzük. Különleges, nagy fesztávú szerkezetek áthidalása esetén (4-6 m) megfelelő anyagminőségű és 
méretezett teherbírású profilok (szögacélok, zártszelvények, acélprofilok) beépítése szükséges.

Az PKRS tartókat az alsó száruknál összekötő profilokat több féle módon is rögzíthetjük a sík tetőhöz. Alapvetően azonban két féle rögzítési módról, illetve ezek kombinációjáról 
beszélhetünk:

A. Tetőáttörés nélküli rögzítés

Ebben az esetben a tetőn 40 x 40 x 10 cm-es támasztásra alkalmas betonlapokat helyezünk el, majd ezen elemekhez a megfelelő rögzítéstechnikai termék segítségével erősítjük a 
PKRS konstrukciót, illetve annak alutartóját. Amennyiben a konstrukciót meg kell emelni, mert ki kell kerülni egy a tetőn található építményt, vagy szükséges a hóhatár fölé emelni 
a szerkezet, abban az esetben rozsdamentes menetes szállal érjük el a kívánt magasságot.

ZT

C-SÍN

SOLAR PKRS 30V

SOLAR PKRS - KIEMELŐ KERET LAPOSTETŐN VALÓ RÖGZÍTÉSEKHEZ
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A SOLAR PKRS 30 2H kiemelő keretek lapos vagy alacsony hajlásszögű tetők (5°-10°) kiemelő segédszerkezetei, melyek bármely szögtartományban rendelhetőek (10°-45°) 
napelemes és napkollektoros rendszerekhez. Ellensúlyos, szintkülönbség-kezelő, és tetőáttöréses rögzítési módokban, állított és fekvő pozíciójú elemekhez is alkalmasak.

SOLAR PKRS 20H - SOREGYESÍTÉSES RENDSZER

SOLAR PKRS 30 2H

SOLAR PKRS 15 KELET-NYUGAT

SOLAR PKRS 30 2V - KÉT ÁLLÍTOTT POZÍCIÓS RENDSZER (ELLENSÚLYOS)

SOLAR CPR - C-SÍN PKRS KIEMELŐKERETEK ALÁ

cikkszám: 18001CPR412 (41x21x2)

tüzihorganyzott
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B. Tetőáttöréssel történő rögzítés

A stabilitás szempontjából előnyösebb, viszont a kellemetlen utólagos beázások szempontjából sokkal kényesebb ez a rögzítési mód. 

PKRS

DIN 975

AP

B/2. A tetőfedő anyagot a fent említett módon átfúrjuk, ügyelve arra, hogy a furatok - a jellemzően beton anyagú - tartószerkezetbe megfelelő helyre kerüljenek. A furatmélységet 
és átmérőjét a méretezett menetes szár és a ragasztási előírások határozzák meg. A furatokba azok portalanítását követően Vinylester ragasztóval rozsdamentes menetes szálat 
(DIN 975) ragasztunk. Az előírt kötési idő leteltével és a megfelelő vízhatlan SOLAR AP szerkezet kialakításával a további folyamat azonos az előbbi megoldással.

SOLAR C-SZERELŐSÍN TOLDÓ

cikkszám: 18001CPR410 (150x13x2)

rozsdamentes (A2)
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6. Napelemek rögzítése homlokzaton
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7. Napelemek rögzítése talajra

A szabadon álló konstrukciók legfontosabb jellemzője, hogy azok a művelési ágon kívül eső szabad területen kerülnek felállításra. Ezzel a módszerrel jellemzően nagy, több MW telje-
sítményű napelemes villamos energiát termelő parkok kerülnek kialakításra. A rendszer gyorsan, nem túl nagy hozzáértéssel szerelhető és szükség esetén elbontható, áttelepíthető.
A rendszer alapját a SOLAR KVPH és KVPZ tüzihorganyzott acélból készült tartószerkezet képezi. Az alap tartószerkezet úgy került kialakításra, hogy az két álló sor napelem rögzí-
tésére legyen alkalmas, de egyedi igények esetén természetesen a méretek növelhetők és csökkenthetők is.
A SOLAR KVPH és KVPZ konstukciókat a földbe csavart SOLAR ZV talajcsavarok tartják. A talajcsavarok hossza függ a talaj szerkezetétől valamint a tartókonstrukció nagyságától. 

SOLAR ZV - TALAJCSAVAR

cikkszám: 18015ZV1500

tüzihorganyzott
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ŐK IS A WINTECH SOLAR® RÖGZÍTÉSTECHNIKAI RENDSZERT VÁLASZTOTTÁK
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ÉPÍTŐIPARI SZAKREFERENSEINK

KÖZPONTUNK

VISIMPEX-HUNGARY Kft.
H-9027 Győr, Kőrisfa utca 3.
Tel.: + 36 96/511-770
Mobil: + 36 30/620-1562 
Fax: + 36 96/511-777
e-mail: gyor@visimpex.hu
web: visimpex.hu   

H-CS: 8.00-17.00 
P:  8.00-14.30

Helyszíni felmérés, tervezés, árajánlat készítés, 3D látványtervek, szaktanácsadás. 
Forduljon szakértőinkhez bizalommal!


