gyors
szerelhetőség

10 év
garancia

feszültségi
szélcsatornában vizsgálattal könnyűszerkezetből Német
vizsgált
tesztelt
készült
minőség

Adatlap és összeszerelési
sszeszerelési útmutató:

SDT VarioTwin Large
•

gyors telepíthetőség

•

10 éves garancia

•

szélnyomásra tesztelt

•

Németországban készült

•

tető sérülése nélkül rakható

•

kevés nehezék szükséges

•

flexibilis állíthatóság

•

sorok összekötése nélkül rakható

Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között,, amit a német SOLARDIREKT
fejlesztett ki, és a változtatható forma és stabilitás jellemez.
SDT Vario Twin Large alkalmas napelemek telepítésére lapos tetős épületekre, a tető illetve annak
szigetelésének sérülése nélkül. A speciális kialakítása miatt egy rugalmasan szerelhető rendszer, SDT
VarioTwin Large kialakításából adódóan az esetleges szélkárok minimalizálását teszi lehetővé.
SDT Vario Twin Large a piacon kapható legtöbb napelem panel telepítéséhez,
telepítéséhez, azokhoz igazítva lett
tervezve. A változtatható,, univerzálisan alkalmazható felszerelhetőségéből adódóan a napelemek
leggazdaságosabb elhelyezését teszi lehetővé.
Az SDT Vario Twin Large súlyozása,, leterhelése a legkölünbfélébb
legkölün félébb építési anyaggal lehetséges,
le
úgy mint
beton elemek, járólapok, kavics, tégla.
tégla
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Tartozékok SDT VarioTwin Large rendszerhez
Védőfilc (geotextília)

Csúszás elleni gumilap

Épület védő filc

Elválasztó paplan

Rögzítő elemek a napelem modulokhoz
SDM sín 40/40

SDM végleszorító elem

35 és 55 mm közötti
modulvastagsághoz

SDT VarioTwin Large súlya és méretei

Szög: 27 fok
Súly: 5,46 kg
Szín: fekete
Anyag: HDPE

Összeszerelési útmutató
Összeszerelés előtt:
•

Ellenőrizze a teherhordó felületet többletterhelésre.

•

Ellenőrizze a tetőfelületet, nincs--e rajta károsodás.

•

Határozza meg, illetve ellenőrizze a napelem sorok
elhelyezkedését, fekvését (déli tájolás)

•

Ellenőrizze, hogy az elemeken a szállítás során nem
történt-e sérülés, károsodás.

Figyeljen a biztonságos munkavégzésre a
kivitelezés során. Ha szükséges, használjon elválasztó
és/vagy védőrétegeket az SDT VarioTwin Large, illetve
az épület vagy szigetelés védelmére – erről konzultáljon
az épület vagy szigetelés kivitelezőjével.
•

es csavart az alusín megfelelő
Csúsztassa az M10-es
méretű rögzítő nyílásába.

•

Helyezze az alumínium profilt az SDT VarioTwin
Large konzolra a képen látható módon

•

Helyezze rá az anyát az M10-es
es csavarra hátulról, de
még ne húzza meg teljesen.

•

A szerelősínt állítsa a megfelelő pozícióba, magasmagas
ságát is most tudja állítani, hogy a tető egyenetlenegyenetlen
ségét kiegyenesíthesse.

•

Húzza meg a csavaranyát.

•

Helyezze az imbusz csúszka aljzatot a szerelősínbe.

•

Helyezze a szükséges nehezéket az SDT VarioTwin
Large rendszerre

•

A napelem modulok a végleszorítókkal felhelyezfelhelyez
hetők a kész rendszerre.

SDT VarioTwin Large peremkiosztása (tetőfelület felosztás)

e = épület magassága
Példa: épület magassága 10 m
e = 10 m
e/4 = 10: 4 = 2,5 m
e/10 = 10 : 10 = 1 m
d = épület szélessége
b = épület hossza

Szükséges leterhelések a VarioTwin Large rendszeréhez
1. Lépés - beépítési kategória meghatározása:

2. Lépés - tetőfelület magasságnak megállapítása a járdaszinttől:
Jelölése: e
3. Lépés - tetőfelület felosztása a fenti ábra alapján, megnézni az egyes napelem sorok mely szélterhelési
zónába tartoznak:
F zóna:
intenzívebb szélterhelés
G zóna:
közepes szélterhelés
H és I zóna: gyengébb szélterhelés
„d” és „b” a tetőfelület két oldalmérete
„e” az épületmagasság
4. Lépés – van-e
e attika, illetve annak a magasságának a megállapítása a tetősíktól
5. Lépés – tapadási súrlódás megállapítása:
Ez egy előzetesen elvégzett próba, amivel a tapadási súrlódást kell a tetőfelületen megállapítani.
Ezkösz: Húzási mérőműszer
Tapadási surlódás (µ0) = Húzás energiája(kg)/Húzott tárgy súlya(kg)
súly
= 1-nél
nél kisseb szám
Húzott tárgy alsó felületének hasonlónak (mind felületi nagyságban, mind felületi kialakításban) kell lenni mint
a VarionTwin Large alsó felülete (műanyag, sima).
sima) Legjobb, ha egy Varitwin Large elemet használunk.
6. Lépés – súly meghatározása:
Táblázatból kinézni a zónához tartozó
artozó megfelelő kg értéket (t) és arányosítással kiszámolni a szükséges
leterhelő súlyt (t1).
es tapadási súrlódási (µ1) értékhez tartoznak)
(A táblázatban levő értékek 1-es
t1 = t / µ0
A kiszámolt súlyból ki kell vonni a napelem (18 kg) illetve az SDT VarioTwin Large (5,46 kg) súllyát.
Kiszámolt nehezéket minden napelem alá be kell rakni.
tszüks = t1 – 18 kg – 5,46 kg/m

Szükséges leterhelések a VarioTwin Large rendszeréhez

Példa:
1. Lépés - beépítési kategória meghatározása:
4-es : Intenzív beépítés, városi övezet
2. Lépés - tetőfelület magasságnak megállapítása a járdaszinttől:
e=6
3. Lépés - tetőfelület felosztása a fenti ábra alapján, megnézni az egyes napelem sorok mely szélterhelési
zónába tartoznak:
F zóna:
intenzívebb szélterhelés
G zóna:
közepes szélterhelés
H és I zóna: gyengébb szélterhelés
„d” és „b” a tetőfelület két oldalmérete
„e” az épületmagasság
4. Lépés – van-e
e attika, illetve annak a magasságának a megállapítása a tetősíktól
Van, magassága 50 cm
5. Lépés – tapadási súrlódás megállapítása:
Húzott tárgy (beton járólap, VarioTwin Largra helyezve, azzal együtt húzva) = 11,4 kg
Húzási energia = 7 kg
Tapadási surlódás (µ0) = Húzás energiája(kg)/Húzott tárgy súly(kg) = 1-nél
1 nél kisseb szám
µ0 = 7 / 11,4 = 0,614
6. Lépés – súly meghatározása:
4-es szélzóna, első sor, H és I tetőzónába tartozó napelemek, magasság (h) v. (e) =< 7 m.
t = 52 kg (táblázatból)
t1 = t / µ0 = 52 / 0,614 = 81,25 ~ 82 kg/m
A kiszámolt súlyból ki kell vonni a napelem (18 kg) illetve az SDT VarioTwin Large (5,46 kg) súlyát.

tszüks = t1 – 18 kg – 5,46 kg = 82 – 18 – 5,46 = 58,54 ~ 59 kg/m
Mivel a Variotwin Large 1,6m hosszú és 59 kg súlyt kell lerakni méterenként, így az egyes VarioTwin Large H és I
tetőzónába eső elemekbe: 59/1,6 ~ 37 kg –ot kell elhelyezni.
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, helyi igény szerinti statikai vizsgálatot, számítást és szakvélyeményt
nem helyettesíti. A pontos helyi terhelési igények kiszámítása és ebből eredő felelősség a kivitelezőt illeti.
A kivitelezéssell és terheléssel, súlyozásaal kapcsolatot hibákért a forgalmazó és a gyártó mindennemű
felelőssége kizárt, az minden esetben a kivitelező felelőssége.

