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I. FERDETETŐS RÖGZÍTÉSEK
I/1. Kiselemes fedések
I/1.1. Beton fedések
Ezek talán a leggyakrabban használt tetőfedő anyagok, amelyek változatos és tetszetős tetőburkolatok kialakítását teszik lehetővé. Alkalmazhatók közepes és
meredek hajlásszögű tetőhöz is. Kiselemes mivoltukból adódóan a tetőkampók elhelyezése pontszerűen fedés elmozdítással, bontás nélkül megoldható.
Egyenes és hullámos fedésvonalú, normál méretű cserepek mellett méretnövelt termékek is helyet kaptak a hazai piacon. Utóbbiakra nyújt megoldást a H2XXL
tetőkampó.

I/1/1/a. Beton íves/hullámos fedésvonal
Fedés típusok (gyártónként): *

Bramac
Adria

Bramac
Római Protector

Bramac
Duna Novo

Terrán
Coppo

Terrán
Danubia

Terrán
Standard

Azzurro
Grande

Azzurro
Nomád

Azzurro
Primo

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

Ajánlott tetőkampóink:

HZ1

HZ2

HZV

H2XXL
TETŐKAMPÓ-SOLAR PROFIL ALUL RÖGZÍTVE

TETŐKAMPÓ-SOLAR PROFIL OLDALT RÖGZÍTVE

Belsőkulcsnyílású csavar
(DIN 912) A2 M8
(+PPS biztonsági alátét)
KU végzáró
Négylapú anya
(DIN 557) A2 M8
SKN40 alumínium profil
Peremes anya
(DIN 6923) A2 M8
Ácsszerkezeti csavar

HZ2 tetőkampó

Kalapácsfejű csavar
A2 M8 x 25

HZ1 tetőkampó

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál.
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Peremes anya
(DIN 6923) A2 M10

Kalapácsfejű csavar
A2 M10 x 25

I/1/1/b. Egyenes fedésvonal
Osztályozott kvarchomokból és cementből, színezőanyagok hozzákeverésével, sablonba préselt tetőfedő anyagok. Kiváló az időjárás-állóságuk, színtartók és
széles a színválasztékuk. Kiváló a teherbírásuk, ám jelentős önsúlyuk miatt nagyon masszív tetőszék szerkezetet igényelnek.
A fedések kivitelét figyelembe véve a kínálatban szerepel a VH2N tetőkampó is, mely az oldalhornyos betonfedések megoldása. Előnye, hogy kikönnyített
anyagvastagságával az oldalhorony alá helyezve megszünteti annak letörését és minimalizálja a beázási kockázatot.
Fedés típusok (gyártónként): *

Bramac
Reviva

Bramac
Tectura

Bramac
Hódfarkú

Terrán
Rundo

Terrán
Zenit

Azzurro
Pannónia

Azzurro
Hódfarkú

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

Ajánlott tetőkampóink:

H2

VH2N

H2TXXL

FOKOZOTT ZÁRÁSÚ FEDÉSEK MŰSZAKI MEGOLDÁSA

EGYENES FEDÉSVONAL MEGOLDÁSA
Belsőkulcsnyílású csavar
(DIN 912) A2 M8
(+PPS biztonsági alátét)
KU végzáró
Négylapú anya
(DIN 557) A2 M8
SKN40 alumínium profil
Ácsszerkezeti csavar
Kalapácsfejű csavar
A2 M10 x 25

Peremes anya
(DIN 6923) A2 M10

VH2N tetőkampó

H2 tetőkampó

Peremes anya
(DIN 6923) A2 M10

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál.
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I/1.2. Kerámia fedések
I/1/2/a. Íves/hullámos fedésvonal
Agyag alapanyagának, porózus szerkezetének köszönhetően a tető lélegzik, nem reked a beltérben a pára és nedvesség, így kisebb a valószínűsége az egészségre káros penész kialakulásának. Kapilláris szerkezete miatt a felvett vizet gyorsan leadja, így lehet az, hogy fagyálló is és egyben légáteresztő képességű
is. Jó hőszigetelő a tetőtér nyáron lassan melegszik fel, télen pedig lassan hűl le. Összetett formája jó vízelvezetést biztosít. A préseléssel készült cserepek
bonyolultabb (dupla vagy akár tripla) oldal- és fejhornyos kialakításúak, ezért a csapadékot még alacsony hajlásszög esetén is gyorsabban és biztonságosabban
vezetik le a tető felületéről.
Fedés típusok (gyártónként): *

Creaton
Balance

Tondach
Rumba

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

Ajánlott tetőkampóink:

HZ1

HZ2

HZV

TETŐKAMPÓ-SOLAR PROFIL OLDALT RÖGZÍTVE

TETŐKAMPÓ-SOLAR PROFIL ALUL RÖGZÍTVE

Belsőkulcsnyílású csavar
(DIN 912) A2 M8
(+PPS biztonsági alátét)
KU végzáró
Négylapú anya
(DIN 557) A2 M8
SKN40 alumínium profil
Kalapácsfejű csavar
A2 M10 x 25
Ácsszerkezeti csavar

HZ2 tetőkampó

Peremes anya
(DIN 6923) A2 M10

Peremes anya
(DIN 6923) A2 M10

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál.
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HZ1 tetőkampó

I/1/2/b. Egyenes fedésvonal
A leginkább használatos hódfarkú-, hornyolt- és ennek ikerfüles sajtolt változatai mellett sok egyéb korszerű és felületkezelt típus bővíti a piaci választékot
Alkalmazhatók közepes és meredek hajlásszögű tetőhöz is. Sík, kúpos, és akár íves héjalások is kivitelezhetők velük. Előnyük, hogy az egyszerűbb tetőszékek mellett a megfelelő kiegészítő elemekkel gyorsan kialakíthatók a különféle héjalások.

Fedés típusok (gyártónként): *

Creaton
Klassic

Creaton
Róna

Tondach
Csornai

Tondach
Kékes

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

Ajánlott tetőkampóink:

H2

VH2N

H2TXXL

KISELEMES FEDÉS MEGOLDÁSA

KISELEMES FEDÉS FOKOZOTT ZÁRÁSSAL
Belsőkulcsnyílású csavar
(DIN 912) A2 M8
(+PPS biztonsági alátét)
KU végzáró
Négylapú anya
(DIN 557) A2 M8
SKN40 alumínium profil
Ácsszerkezeti csavar
Kalapácsfejű csavar
A2 M10 x 25
Peremes anya
(DIN 6923) A2 M10

H2 tetőkampó

VH2N tetőkampó

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál.
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I/1/2/c. Körmös cserepek, kolostor fedések
A speciálisan kialakított fedések közé tartoznak a sajtolt, peremezett „körmös” cserepek, melyek kialakításánál fokozott figyelmet kell szentelni a beázási, porhó
bejutási kockázatok minimalizálására.

Fedés típusok (gyártónként): *

Creaton
Dominó

Tondach
Palotás

Cotto Possagno
Unicoppo Extra

Coppo Possagno
Vecchio Chiaro

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

Ajánlott tetőkampóink:

HCR

HCR2

H2XXL

SÍKBÓL KIJUTÁS
SZELLŐZŐCSERÉPEN KERESZTÜL

HK

SÍKBÓL KIJUTÁS
MINIMÁLIS KICSISZOLÁSSAL

KU végzáró
SKN 40 alumínium profil
HCR tetőkampó

Szellőző cserép

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál
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Szükséges kicsiszolás

I/2. Zsindelyfedések
Különböző színeik és formáik – hódfarkú, téglány, hexagon stb. – miatt igen változatos fedésképet adnak. A különféle méretű és alakú, adalékanyagokkal kevert,
hálós hordozó alapra készített bitumenes fedőelemeknek könnyű a felerősítése, még a különféle hajlított felületek befedésére is alkalmasak. Összességében azonban nem is olyan olcsó, mint gondolnánk, mert a felerősítésükhöz az egész tetőt deszkaborítással kell ellátni. Magának a tetőszéknek kevésbé kell robosztusnak
lennie.
A rögzítő elemeket, tetőkampókat és ászokcsavarokat a fő tartószerkezethez kell rögzíteni!
Fedés típusok (gyártónként): *

Iko

Iko

Tegola

Tegola

Tegola

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

Ajánlott rögzítés:

SOLAR KVKS ászokcsavar

H2/1

RÖGZÍTÉS FŐ TARTÓSZERKEZETBE TETŐKAMPÓVAL
A2 TÁNYÉRFEJŰ CSAVARRAL

TETŐÁTTÖRÉSES MEGOLDÁS
EPDM VÍZZÁRÁSSAL
Belsőkulcsnyílású csavar
(DIN 912) A2 M8
(+PPS biztonsági alátét)
KU végzáró
Négylapú anya
(DIN 557) A2 M8
SKN40 alumínium profil
Kalapácsfejű csavar
A2 M10 x 25
Ácsszerkezeti csavar
A2
DOD - alu tartó ászokcsavarhoz

SOLAR KVKS
ászokcsavar

SOLAR GP
EPDM
gumi alátét

SOLAR PV
fakötésű alátét

Peremes anya
(DIN 6923) A2 M10

H2/1 tetőkampó

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál
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I/3. Fémlemezes tetőfedő anyagok
I/3/1. Trapézlemez, cserepes lemez, szendvicspanel
Ide sorolhatók a különféle profilozású trapézlemezek, cserepeslemezek és szendvicspanelek. Anyaguk lehet horganyzott acéllemez vagy alumínium is.
A kínálatuk meglehetősen bőséges, emellett könnyűek, a hagyományos cserepek súlyának csupán 1/10-e, ami könnyebb fedélszék kialakítását teszi lehetővé.
Figyelem! A lemezfedéseket is rendszeresen helyezik el meglévő rosszállapotú fedések fölé, így a standard megoldások nem megfelelőek a telepítéshez!
Alépítmény függvényében a megoldása: TLN70 N, TLN70 L profilrendszer, ászokcsavaros megoldás, egyedileg tervezett elemek.
Fedés hajlásszög:
15° alatt = SOLAR TLN70 L darabolt profilrendszer (rögzítés min.: 6 db/tartóprofil)
15° felett =SOLAR TLN70 N profilrendszer (fm-es vonal menti kivitelezés megoszló terhelés eléréséhez, rögzítés min.: 8 db/fm)

Ajánlott rögzítés:

Rezgéscsillapító szalag

TLN N, TLN70 L

SOLAR KVKS ászokcsavar

VONAL MENTI MEGTÁMASZTÁS
15° FEDÉS HAJLÁSSZÖG FELETT

SD2H

SD2

DARABOLT, KÖNNYÍTETT KIVITEL
15° FEDÉS HAJLÁSSZÖG ALATT
Belsőkulcsnyílású csavar
(DIN 912) A2 M8
(+PPS biztonsági alátét)
KU végzáró

Négylapú anya
(DIN 557) A2 M8
Fűzőcsavar
EPDM alátéttel (A2)

TLN70 N profil

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál
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TLN70 L profil

I/3/2. Síklemez/korcolt lemez
A korcolt síklemez letisztult arculatot kölcsönöz, amit irodaházak, gazdasági- és közhasznú épületek, templomok és kastélyok fedésére is előszeretettel használnak.
Régóta alkalmazott technológia, az úgynevezett állókorcos lemezfedés, ami megjelenésében hasonló a mai modern, korcolt síklemezhez. A tetőlemezek tetszőleges
hosszban készülhetnek, szélességük 350 vagy 510 mm, de maximum 1 méter. Az előkorcolt lemezek előnye, hogy gyorsan fel lehet őket szerelni, hiszen már nincs
szükség korcológépre a helyszínen: a lemez egyik szélét csavarozni, a másik felét pedig csupán bepattintani kell.
Ajánlott rögzítés:

SDK

RÖGZÍTÉS TETŐÁTTÖRÉS NÉLKÜL,
MEGFELELŐ FEDŐ KIVITELEZÉS MELLETT

KU végzáró
SKN40
alumínium profil
KKSKN műanyag
végzáró kupak
SDK korcolt lemezes
tartó

ÁLLÓ KORCOS ÉS TÁBLÁSÍTOTT KIVITELŰ LEMEZFEDÉS

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál
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I/3/3. Préselt kőzúzalékos lemezfedés
A tetőfedő rendszerek között a préselt kőzúzalékos lemezfedés a 7 kg/m2 súlyával az egyik legkönnyebb tetőfedő anyag. Egységnyi felületen a legtöbb beton- és
kerámiacserép súlya ennek legalább hatszorosa. Kis súlyának köszönhetően könnyű tetőszerkezet építhető alá, így jelentős faanyag-megtakarítás érhető el,
természetesen eleget téve az építési előírásoknak.
Napelem telepítés szempontjából bontás vagy fedésáttörés nélkül nem kivitelezhető.
Amennyiben a fedés megfúrásra, bontásra kerül, a megrendelőt tájékoztatni kell a fedés gyártója által meghatározott alkalmazástechnikai és garanciális feltételeiről.
Fedés típusok (gyártónként): *

Gerard

Lindab

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

Ajánlott rögzítés:

SOLAR KVKS ászokcsavar

GVN

KÖNNYÍTETT KISELEMES LEMEZFEDÉS

TETŐÁTTÖRÉS NÉLKÜLI KIALAKÍTÁS

Belsőkulcsnyílású csavar
(DIN 912) A2 M8
(+PPS biztonsági alátét)
KU végzáró
KKSKN műanyag
végzáró kupak
GVN tetőkampó
Négylapú anya
(DIN 557) A2 M8
SKN40 alumínium profil
Kalapácsfejű csavar
A2 M10 x 25
Peremes anya
(DIN 6923) A2 M10

Ácsszerkezeti csavar

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál
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*1 elem (~ 1,3 m ) bontásával
elhelyezhető utólag a tetőkampó

I/4. Pala fedések (hullámpala, síkpala)
A természetes, réteges kőzetanyagból, hasítással előállított pala – kellő alakra formálás után – esztétikus, nagyon tartós tetőfedő anyag. Ezen tetőfedéseket
csak az e téren kellő gyakorlatot szerzett szakember képes tartószerkezettel ellátni.
A műpala elemek viszonylag hasonló hatásúak a természetes palalemezekhez, ám ezek rostcement műszálak és cementes keverékből sajtolt vagy hengerelt,
környezetbarát tetőfedő anyagok. A régebben használt azbesztcement helyett ma már korszerű szálerősítőket használnak a gyártásukhoz.
Telepítéskor törik, nagyon nehéz szakszerűen javítani.
Amennyiben szükséges, az ászokcsavaros rendszer jelenthet megoldást.
Fedés típusok:

Hullámpala

Síkpala

Ajánlott rögzítés:

SOLAR KVKS ászokcsavar

ÁSZOKCSAVAROS MEGOLDÁS FA ALÉPÍTMÉNYRE

TETŐÁTTÖRÉSES MEGOLDÁS EPDM VÍZZÁRÁSSAL

KU végzáró
DOD - alu tartó
ászokcsavarhoz
KKSKN műanyag
végzáró kupak
SOLAR KVKS
ászokcsavar

Alumínium profil kínálatunkért kérjük, lapozzzon a 21. oldalra, a kiegészítő termékekért a 26. oldalra!
A VISIMPEX SOLAR napelemes tartószerkezetről további információkat a www.visimpex.hu oldalon talál
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II. LAPOSTETŐS RENDSZEREK
II/1. Fektetett pozíciós rendszerek 15-35° (szintezhető kivitel)
A lapostetők vízelvezetése építési szabályok és tervezés szerint eltérőek lehetnek. Léteznek pontszerű, közép- illetve szélösszefolyós kialakítások. A szintek
legmagasabb és legalacsonyabb pontjai között akár 30 cm eltérés is lehet. Ezeket fokozatmentesen szintezhető szerkezetekkel kell kivitelezni a stabil, esztétikus
kialakítás érdekében.
Kialakításuk szerint profil nélküli és profillal megerősített szerelés lehetséges (a szélterhelés figyelembe vételével).
Javasolt ellensúly: beton 40x40x10 cm (mederlap 36 kg/db)

Sortávolságok kivitelek szerint:

PKRS15H

PKRS20H

PKRS25H

VÉG ÉS KÖZÉPLESZORÍTÓK KÖZVETLENÜL A KIEMELŐKERETHEZ RÖGZÍTVE

PKRS30H

SOREGYESÍTETT PROFILMENTES KIVITEL

PKRS20H RENDSZER

Az egyedi rendszerekkel kapcsolatban érdeklődjön SOLAR szakreferenseinknél a solar@visimpex.hu e-mail címen!
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PKRS35H

II/2. Fektetett pozíciós rendszerek 15-20° kelet-nyugati tájolással (szintezhető kivitel)
Tájolás szerint a kelet-nyugati telepítésű lapostetős rendszerek helykihasználás szempontjából a leggazdaságosabb szerkezetek. (Természetesen a termelékenységet a tájolás jelentősen befolyásolja.)
Kialakításuk szerint profil nélküli és profillal megerősített szerelés lehetséges (a szélterhelés figyelembe vételével).
Javasolt ellensúly: beton 40x40x10 cm (mederlap 36 kg/db)
Kivitelek szerint:

PKRS15KNY

PKRS20KNY

VÉG ÉS KÖZÉPLESZORÍTÓK KÖZVETLENÜL A KIEMELŐKERETHEZ RÖGZÍTVE

PROFILMENTES KIVITEL

PKRS20KNY RENDSZER

Az egyedi rendszerekkel kapcsolatban érdeklődjön SOLAR szakreferenseinknél a solar@visimpex.hu e-mail címen!
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II/3. Állított pozíciós rendszerek 15-35° (szintezhető kivitel)
A lapostetők vízelvezetése építési szabályok és tervezés szerint eltérőek lehetnek. Léteznek pontszerű közép- illetve szélösszefolyós kialakítások. A szintek legmagasabb és legalacsonyabb pontjai között akár 30 cm eltérés is lehet. Ezeket fokozatmentesen szintezhető szerkezetekkel kell kivitelezni a stabil, esztétikus
kialakítás érdekében.
Javasolt ellensúly: beton 40x40x10 cm (mederlap 36 kg/db)
Sortávolságok kivitelek szerint:

PKRS15V

PKRS20V

PKRS25V

PKRS30V

LAPOSTETŐS ÁLLÍTOTT POZÍCIÓS PROFILOS RENDSZER

PKRS30V RENDSZER

Az egyedi rendszerekkel kapcsolatban érdeklődjön SOLAR szakreferenseinknél a solar@visimpex.hu e-mail címen!
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PKRS35V

SZINTEZHETŐ KIVITEL

III. HOMLOKZATI RENDSZEREK
A homlokzati rendszerek anyagkiírásához mindenképpen épületszerkezeti ismeretek szükségesek felmérés, anyagmeghatározás vagy kiviteli tervek alapján.

III/1. Homlokzati síkban elhelyezett

III/2. Homlokzati síkból kiemelt

Az egyedi rendszerekkel kapcsolatban érdeklődjön SOLAR szakreferenseinknél a solar@visimpex.hu e-mail címen!
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IV. LAPOSTETŐS ÉS SZABADONÁLLÓ KONSTRUKCIÓK
IV/1. Fektetett pozíciós ellensúlyos rendszer 15-30° (szintezhető kivitel)
Lapostetős vagy szabadon álló szerkezetként is alkalmazható, szintezhető kialakítás. A rendelkezésre álló hely és árnyékhatások vizsgálatát követően kell a dőlésszöget és a sorközök távolságát meghatározni.
Javasolt ellensúly:
beton 40x40x10 cm (mederlap 36 kg/db)
beton 100x25x12/15 cm (kiemelt útszegélykő 80 kg/db)
Sortávolságok kivitelek szerint:

PKRS15 2H

PKRS20 2H

PKRS25 2H

SZINTEZHETŐ KIVITEL - PKRS25 2H

PKRS30 2H

Az egyedi rendszerekkel kapcsolatban érdeklődjön SOLAR szakreferenseinknél a solar@visimpex.hu e-mail címen!
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PKRS30 2H

IV/2. Állított pozíciós ellensúlyos rendszer 15-30° (szintezhető kivitel)
Két állított pozíciós rendszer. A szerkezet megfelelő teherbírású, esztétikus, egyszerűen és gyorsan szerelhető, szintezhető kivitelű.
A rendelkezésre álló hely és árnyékhatások vizsgálatát követően kell a dőlésszöget és a sorközök távolságát meghatározni.
Javasolt ellensúly:
beton 100x25x12/15 cm (kiemelt útszegélykő 80 kg/db)

Sortávolságok kivitelek szerint:

PKRS15 2V

PKRS20 2V

PKRS25 2V

PKRS30 2V

ELLENSÚLYOS SZINTEZHETŐ KIVITEL - PKRS25 2V

ALAPOZOTT SZINTEZHETŐ KIVITEL - PKRS25 2V

PKRS25 2V

Az egyedi rendszerekkel kapcsolatban érdeklődjön SOLAR szakreferenseinknél a solar@visimpex.hu e-mail címen!
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V. KONSTRUKCIÓK ZÖLDMEZŐS ÉS EGYEDI MEGOLDÁSOKHOZ
V/1. Cölöpözött megoldások 20-25°

V/2. Talajcsavaros megoldások 20-25°

V/3. Egyedi magasságra emelt tartószerkezetek

Az egyedi rendszerekkel kapcsolatban érdeklődjön SOLAR szakreferenseinknél a solar@visimpex.hu e-mail címen!
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VI. Aluprofilok
1. Szükséges profil kiválasztása
A vállalatunk kínálatában található alumínium profilok segítségével minden típusú napelem rögzítésére megoldást nyújtunk. A kiválasztásnál legfontosabb szempont az aluprofil terhelhetősége. Az alábbi táblázatok az aluprofil két alátámasztási pontja közötti legnagyobb megengedett távolságot adják meg m-ben, a
felszerelés helyszínére jellemző szél- és hóteher kategória függvényében.

2. Profilhossz megállapítása
Miután kiválasztottuk a számunkra legmegfelelőbb alu profilt, 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 elérhetőek, a kapott eredményt a kiválasztott profil függvényében maradék nélkül 3,15-tel, 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.

SOLAR SKN40
Standard méretek: 3.15m, 4.3m, 6.3m

Hóteher kategória

SKN40 / 35°-os
dőlésszög

Szélteher
kategória

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

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

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

SOLAR SFA2/2
Standard méretek: 6.0m

SFA 2/2 / 35°-os
dőlésszög

Szélteher
kategória

Hóteher kategória
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

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 két alátámasztási pontja közötti legnagyobb megengedett távolságot adják meg méterben, tájékoztató jelleggel.
A terhelési számításokat szakemberrel végeztesse el!
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SOLAR SFR80
Standard méretek: 6.0m

Hóteher kategória

SG / 25°-os
dőlésszög

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

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

Szélteher
kategória

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

SOLAR TLN70
Standard méretek: 0.44m, 3.15m

Hóteher kategória

TLN70 / 35°-os
dőlésszög

Szélteher
kategória

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

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 két alátámasztási pontja közötti legnagyobb megengedett
távolságot adják meg méterben, tájékoztató jelleggel.
A terhelési számításokat szakemberrel végeztesse el!

PKRS25 2V RENDSZER
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3. Aluprofilok összekötése
SOLAR SPSKN, SOLAR SPSFA 2/2 - ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK SKN40, SFA2/2 PROFILHOZ
Az SKN40 aluprofilok összekötésére az SPSKN az alkalmas alkatrész.
Az SFA2/2 aluprofilok összekötésére az SPSFA2/2 az alkalmas alkatrész.
A TLN70 luprofilok összekötésére az TLN70 toldó az alkalmas alkatrész.
Az SFR80 aluprofilok összekötésére az NS toldó az alkalmas alkatrész.
A profilokat a napelemekkel szemközti oldalon kötjük össze, toldáskor ügyelve arra, hogy a kötés ne akadályozza a profil megfelelő rögzítését.

SOLAR SPSKN

SOLAR SPSFA 2/2

NS PROFIL ÖSSZEKÖTŐ

TLN70 TOLDÓ SZETT

Az SPSKN és az SPSFA 2/2 összekötő elemeket csavarok nélkül szállítjuk, így azokat külön kell megrendelni.

SOLAR C SZERELŐSÍN

SOLAR C SZERELŐSÍN TOLDÓ

tüzihorganyzott

rozsdamentes (A2)

PKRS20H LAPOSTETŐS SZERKEZET (PROFILOS KIALAKÍTÁS)
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VII. TETŐKAMPÓK
SOLAR HZ1

Beton vagy kerámia, íves/hullámos fedésvonal
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

SOLAR HZV

Beton vagy kerámia, íves/hullámos fedésvonal
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

SOLAR HZ2

Beton vagy kerámia, íves/hullámos fedésvonal
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

SOLAR H2

Beton vagy kerámia, egyenes fedésvonal
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

SOLAR H2/1

Zsindelyfedés
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül
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SOLAR H2XXL - TETŐKAMPÓ EXTRA (XXL) MÉRETŰ CSERÉPHEZ
Beton vagy kerámia, íves/hullámos/egyenes fedésvonal
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

SOLAR HK - KOLOSTORCSERÉP TARTÓ
Kerámia fedés/kolostor fedés
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

SOLAR VH2N
Beton vagy kerámia, egyenes (fokozott zárású) fedésvonal
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

SOLAR HCR/HCR2
Kerámia fedés/egyenes fedésvonal/körmös kivitel
*

* néhány ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül

SOLAR GVN
Fémlemezes tetőfedés/préselt kőzúzalékos lemezfedés
*

* egy ajánlott típus, a teljesség igénye nélkül
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VIII. KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
SOLAR KU - VÉGLESZORÍTÓ NAPELEMHEZ

SOLAR SU - KÖZÉPSŐ LESZORÍTÓ NAPELEMHEZ

Méret
(magasság/mm)

Méret
(hossz/mm)

35

100

40
46
50
egyedi

SDK - KORCOLT TETŐTARTÓ

SOLAR GP - EPDM ALÁTÉT ÁSZOKCSAVARHOZ

rozsdamentes (A2)
Méret
(mm x mm x mm)

Méret
(mm)

100 x 47,5 X 40

M10

SOLAR DOD - ALU TARTÓ ÁSZOKCSAVARHOZ

SOLAR KVKS - ÁSZOKCSAVAR (A2)
rozsdamentes (A2), felül hatlap befogású

Méret
(mm)

Méret
(mm x mm)

M10

10 x 180

M12

10 x 200
10 x 250
10 x 300
12 x 200

ÁCSSZERKEZETI CSAVAR

MENETES SZÁR (DIN 975)

horganyzott vagy rozsdamentes (A2)

rozsdamentes (A2)
Méret
(mm x mm)

Méret
(mm x mm)

6 x 100

M10 x 1000

6 x 120

M12 x 1000

8 x 100

M14 x 1000

8 x 120

M16 x 1000

KALAPÁCSFEJŰ CSAVAR

SOROLÓ CSAVAR EPDM ALÁTÉTTEL (DIN 7504K)

rozsdamentes (A2)

rozsdamentes (A2)
Méret
(mm x mm)
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Méret
(mm x mm)

M8 x 25

4,8 x 20

5,5 x 22

M10 x 25

4,8 x 25

5,5 x 25

M10 x 50

4,8 x 32

5,5 x 38

HATLAPFEJŰ METRIKUS CSAVAR (DIN 933)

BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (DIN 912)

rozsdamentes (A2)

rozsdamentes (A2)
Méret
(mm x mm)

Méret
(mm x mm)

M8 x 20

M8 x 20

M8 x 40

M10 x 20

M8 x 25

M8 x 45

M10 x 25

M8 x 30

M8 x 50

M10 x 80

M8 x 35

M8 x 55

PEREMES ANYA (DIN 6923)

KALAPÁCS ANYA

rozsdamentes (A2)

rozsdamentes (A2)
Méret
(mm)

Méret
(mm)

M8

M8

M10
M12

NÉGYLAPÚ ANYA (DIN 557)

SOLAR AL CSÚSZÓANYA

rozsdamentes (A2)

rozsdamentes (A2)
Méret
(mm)

Méret
(mm)

M8

M8

SOLAR PPS - BIZTOSÍTÓ ALÁTÉT

SOLAR PV - FAKÖTÉSŰ ALÁTÉT (DIN 9021)

rozsdamentes (A2)

rozsdamentes (A2)
Méret
(mm)

Méret
(mm)

M10

M10
M12

SOLAR PPO - RUGÓS ALÁTÉT (DIN 127)
Méret
(mm)
M10

SDS+ NÉGYÉLŰ BETONFÚRÓ
Ø 6-16

Méret
(mm/hossz)
110-260 mm

M12
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SOLAR KK - MŰANYAG VÉGZÁRÓ ELEM

SOLAR KS - KERESZTÖSSZEKÖTŐ

Méret
(mm x mm)

Méret
(mm x mm x mm)

40 x 38

40

45 x 40

45

50 x 50

50

GUMI ALÁTÉTSZALAG

SOLAR GP - UV-ÁLLÓ GUMI ALÁTÉT
Méret
(mm x mm)

Méret
(mm x mm x mm)

55 x 3

50 x 10 x 3
50 x 11 x 5

TORX BIT

MÁGNESTOLDÓ
Méret
(“ x mm)

Méret

¼” x 60 mm

KÁBELKÖTEGELŐ
Ø 2,5-4,8

T10-25

T30-25

T15-25

T30-90

T20-25

T40-25

T25-25

T50-25

VÁGÓKORONG
Méret
(mm/hossz)

Acél és inox anyagokhoz is alkalmas.

Méret
(mm x mm)
M115 x 1,0

100-430 mm

M125 x 1,0
M125 x 1,6
M125 x 1,9

VÉDŐSZEMÜVEG

PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ

füstszínű
Extrém hőmérsékleti viszonyok között is alkalmas. 100 % polikarbonát
keret, felfűzhető, polikarbonát szár, erősített, páramentes, 2,45 mm
vastag polikarbonát lencse. Tanúsítvány

Tanúsítvány
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Méret
6-11

VINYLESTER RAGASZTÓ

TYTAN PROFESSIONAL ZSINDELYRAGASZTÓ

Erős és megbízható kötést biztosít minden porózus anyagtípusnál, különösen ott, ahol nincs lehetőség más kötési mód alkalmazására pl. beton, 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
száraztisztítását követően a kinyomópisztolyba helyezett, keverőszárral ellátott flakon 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

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, bitumenfelületek gyenge részeinek megerősítésére, vízálló lemez és a kémény
közötti hézagok, vízelvezető csövek, pillérek, szellőzőkürtők, kémények és
egyebek tömítésére, tetővégek, csatornák, üvegfelületek, fedőkövek, aszfalt hullámlemezek, stb. lezárására és kitöltésére, hullámlemezek illesztési
hézagainak tömítésére, bitumen lemezek, cinkcsatornák és egyebek repedéseinek javítására. Felhasználásra kész, nem igényel előmelegítést. Rugalmas 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.

VISIMPEX SOLAR TARTÓSZERKEZET A MILLENÁRIS PARKBAN

29

MÉG TÖBB VISIMPEX SOLAR TARTÓSZERKEZET...
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NEMCSAK BESZÉLÜNK A MEGÚJULÓ ENERGIÁRÓL...
A Visimpex-Hungary Kft. saját napelemes rendszere
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VISIMPEX SOLAR SZAKREFERENSEINK
Helyszíni felmérés, tervezés, árajánlat készítés, 3D látványtervek, szaktanácsadás.
Forduljon szakértőinkhez bizalommal!

06 30/179-8355
06 20/288-9710

VISIMPEX SOLAR
termékfejlesztés vezető:
06 30/790-2656
solar@visimpex.hu

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: info@visimpex.hu
web: visimpex.hu
H-CS: 8.00-17.00
P: 8.00-14.30
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