
Jelentős megtakarítás
A Sigma II ötvözi a jól ismert Sigma II szerelési rendszerünk előnyös telepítési 
tulajdonságait az acél alkatrészek költségelőnyeivel. A galvanizált szerelési 
rendszer kitűnik egyszerű, funkcionális kivitelével. A kipróbált Clickstone-
technológia alkalmazásának köszönhetően a telepítés lényegesen 
egyszerűbb lett. A kupak profilú oszlopok hozzájárulnak a nagyobb teherbíró 
képességhez és stabilitáshoz, ugyanakkor csökkentik az anyagszükségletet 
is.

Maximális élettartam
A Sigma II alapvető jellemzője a hosszú élettartam. A különleges bevonat 
hatékony és hosszú távú védelmet nyújt. Ezáltal garantált a jelentősen 
nagyobb korrózióvédelem, ami maximális élettartamot biztosít a 
rendszernek.

Kitűnő rugalmasság
Két oszlopos rögzítési rendszerként a Sigma II tökéletesen alkalmas rugal-
mas modul konfigurációk kialakítására. A projekt követelményeitől függően 
különböző alapzatok alkalmazásával telepíthető, például az oszlopok földbe 
döngölésével, földcsavarokkal, vagy beton alapzatnál talplemez 
használatával. Az állítható csatlakozó a cölöp és a modul sín között lehetővé 
teszi a telepítést kelet/nyugati lejtésű terepen.

Környezetbarát
A rendszer fejlesztése és gyártása tanúsítvánnyal ellátott fenntarthatósági 
szabványok szerint történt. Emellett a rendszer elemei újrahasznosíthatók és 
könnyen szétszerelhetők.
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SIGMA II

Keretes modul

Földre szerelt

Keret nélküli 
modul

Álló tájolás Fekvő tájolás



a Modul-tartósín

b Modul-tartóbilincs

c Modul-bilincs Clickstone elemmel

d Gerenda

Csatlakoztatás: láb – gerenda

Csatlakoztatás: oszlop

1 A szállítási feltételekkel kapcsolatban lásd a Mounting Systems GmbH jótállását.
További felvilágosítás: www.mounting-systems.com
Az információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
2020 © Mounting Systems GmbH
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Alkalmazás Földre szerelt

PV modulok Minden monofaciális és kétfaciális lehetőség, 

keretes vagy lamintás 

Optimalizált bifacialitás a modulgyártó 

követelményeinek megfelelően

Modul elrendezés Többféle konfiguráció, az asztal hossza meghaladja a 

40 m-t, a helyi hőmérsékleti tartománytól függően

Modul tájolása Álló / függőleges, fekvő / vízszintes

Modul dőlése A projekt igényei szerint

Magasság a földtől  Különböző

Felszín lejtése legfeljebb 10° kelet / nyugat (2. opció)

Oszlop távközök A statikai számítás szerint

Szabványok Eurocode 1 — A tartószerkezeteket érő hatások

Eurocode 3 — Méretek és felépítés fémszerkezeteknél

Támasztó profilok Acél (S 355 / S350 GD)

Földbe vert oszlopok Kupak profilú oszlopok

Kis alkatrészek Geomet bevonatú acél, tűzi horganyzott acél, rozsda-

mentes acél (projekt specifikus V2A/V4A) Extrudált 

alumínium (EN AW 6063 T66)

Kötés Alacsony impedanciájú ellenállás csatlakozások az 

alkatrészek között

Jótállás 10 év 1
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KONFIGURÁCIÓ MODULOK MODULOK 
ALAPOZÁSA

   MODUL RÖGZÍTÉS

Sigma II

2-4 álló

Keretes, keret 

nélküli és kétágú

modulok

 Minden 

típushoz 

megfelelő

Bilincsek,

csavarok,

szegecsek

Sigma II

3-8 fekvő

Bilincsek,

csavarok
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Sigma II - 1. opció 
a Modul-tartósín 
b Keresztsín 
c Gerenda  
d Modul-bilincs 
e Modulvég-bilincs
f  Csavaros csatlakozás
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