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CALITATE VERIFICATĂ – DE MAI MULTE 
ORI CERTIFICATĂ 
K2 Systems reprezintă legături sigure, cea mai înaltă calitate şi preci-
zie. Deja de multă vreme clienţii şi partenerii noştri de afaceri cunosc 
acest lucru. Autorităţi independente au verificat, confirmat şi certificat 
competenţele şi componentele noastre. 

La adresa www.k2-systems.com/de/technische-informationen găsiţi 
certificatele noastre de calitate şi de produs.
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Vedere de ansamblu asupra uneltelor

6 mm

6 mm6 - 30 Nm  
(4,5 - 22,2 lb-ft)

≥ 3,0 m ≥ 6,0 m
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Indicaţii generale de siguranţă 
Vă rugăm să acordaţi atenţie că trebuie respectate Prescripţiile noastre generale de montaj.  
Acestea se pot vizualiza la adresa www.k2-systems.com/en/technical-information 

 T Este permisă montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor numai de către persoane care pe baza calificării lor 
de specialitate (de ex. instruire sau activitate) respectiv experienţei lor pot asigura o execuţie conformă cu norma-
tivele.

 T Înainte de montare trebuie verificat dacă produsul corespunde cerinţelor statice de la faţa locului. În cazul instala-
ţiilor de acoperiş trebuie verificată capacitatea portantă pe partea construcţiei. 

 T Obligatoriu trebuie respectate prescripţiile în construcţii naţionale şi locale specifice, normativele şi reglementările 
de protecţie a mediului.

 T Trebuie respectate prescripţiile de protecţie a muncii şi prevenirii accidentelor normativele precum şi prescripţiile 
corespunzătoare ale asociaţiei profesionale! În acest proces, în mod special se acordă atenţie:
 · Trebuie purtată îmbrăcămintea de siguranţă (în primul rând cască de protecţie, încălţăminte de protecţie şi mă-
nuşi de protecţie).

 · În cazul lucrărilor la acoperiş trebuie respectate prescripţiile referitoare la lucrările pe acoperiş (de ex. utilizarea 
de: dispozitive de siguranţă contra prăbuşirii, schele cu dispozitive de prindere începând cu o înălţime a streşinii 
de 3 m etc.).

 · Prezenţa a două persoane este obligatorie pentru întregul proces de montare pentru ca în cazul unui eventual 
accident să se poată asigura un ajutor rapid.

 T Sisteme de montaj K2 sunt continuu perfecţionate. Astfel procesele de montare pot să se modifice.  
În consecinţă, înainte de montare obligatoriu verificaţi actualul stadiu al instrucţiunilor de montare la adresa  
www.k2-systems.com/en/technical-information.  
La cerere vă transmitem cu plăcere şi versiune actuală.

 T Trebuie respectate instrucţiunile de montare ale producătorului de modul.

 T Compensarea potenţialului între componentele singulare ale instalaţiei trebuie executate conform respectivelor 
prescripţii specifice ţării.

 T Pe parcursul întregii perioade de montare trebuie asigurat că cel puţin un exemplar al manualului cu instrucţiuni 
de montaj este la dispoziţie pe şantier.

 T În cazul neluării în considerare a prescripţiilor noastre de montaj şi instrucţiunilor de montaj şi neutilizării tuturor 
componentelor de sistem precum şi la asamablare sau dezasamblarea componentelor care nu au fost achiziţio-
nate de la noi, nu preluăm nicio responsabilitate pentru deficienţele şi daunele rezultate consecutiv. Garanţia este 
exclusă în aceste situaţii.

 T În cazul neglijării Indicaţiilor noastre generale de siguranţă precum şi la asamblarea sau ataşarea elementelor con-
structive de la concurenţă K2 Systems GmbH îşi rezervă dreptul excluderii responsabilităţii. 

 T Atunci când sunt respectate toate indicaţiile de siguranţă şi instalaţia este instalată corect există un drept de ga-
ranţie de 12 ani! Vă rugăm să acordaţi atenţie condiţiilor noastre de garanţie, care se pot vizualiza la adresa  
www.k2-systems.com/en/technical-information  
La cerere vi le şi transmitem, bineînţeles cu plăcere.

 T Demontarea sistemului se realizează pe baza succesiunii inverse a paşilor de montare.

 T Componentele K2 din oţeluri inoxidabile se pot obţine în clase diferite de rezistenţă la coroziune. În orice caz tre-
buie verificat ce încărcare la coroziune este de aşteptat pentru respectiva construcţie sau element de construcţie.
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În general este valabil 
În următoarele condiţii Sistemul S-Dome fi montat în mod standard. Şi atunci când sistemul, 
datorită includerii factorilor de siguranţă, este supus unor solicitări mai ridicate, în cazul de-
păşirii valorilor specificate vă rugăm adresaţi-vă pentru verificare persoanei dumneavoastră 
de contact la K2 Systems.

CERINŢE REFERITOARE LA ACOPERIŞ
 T Acest sistem poate fi montat la toate acoperişurile plane uzuale cu o bază rigidă la presare şi o 
înclinare de până la 5 grade. Începând de la o înclinare a acoperişului de 3,1°, sistemul trebuie fixat 
mecanic. Pentru aceasta vedeţi indicaţiile de instalarea pentru ancorele de acoperiş
 T Suprafaţa acoperişului trebuie să fie curată şi uscată. Compensaţi de asemenea neplaneităţile acoperi-
şului sau le înlăturaţi. 
 T Coeficientul frecării acoperişului trebuie determinat la faţa locului.  
Vezi video https://k2-systems.com/en/friction-coefficient 

CERINŢE STATICE
 T Suficientă capacitate portantă reziduală a acoperişului şi capacitate de comprimare a izolaţiei termice
 T Pentru module încadrate cu o înălţime a cadrului de 30 - 50 mm
 T Gabarit admis al modulului: Lungime 1386 -2067 mm, Lăţime 950 -1100 mm 

INDICAŢII IMPORTANTE DE MONTAJ
 T La nivelul şantierului trebuie respectate normativele generale şi prescripţiile referitoare la protecţie la 
trăsnet şi dacă este cazul implicat un specialist pentru realizarea unui concept de protecţie la trăsnet 
(dacă este cazul utilizaţi o bornă de protecţie la trăsnet). În acest proces trebuie respectate prescripţi-
ile specifice ţării.
 T La pozarea balastării sunt reprezentate numai condiţionat influenţele externe care au efect asupra 
sistemului. Astfel nu pot fi luate în considerare de ex. denivelări, dilatări termice pe lungime, muşchi, 
apă acumulată, îmbătrânirea foliei, totuşi aceste influenţe pot cauza de asemenea în anumite condiţii 
dislocarea instalaţiei. Deoarece aceste influenţe pot avea efecte importante la acoperişurile înclinate, 
recomandăm verificarea dacă este necesară o fixare mecanică suplimentară a sistemului. 
 T Unghiul cadrului înălţat al sistemului Dome este de 10°. 
 T Trebuie păstrată o distanţă minimă faţă de marginea acoperişului de 600 mm.
 T Trebuie să fie montate cel puţin două module interconectate pentru a putea utiliza acest sistem.
 T Trebuie păstrată o separare termică (distanţa dintre blocurile modul) după maxim 12 m în direcţia 
rândurilor de modul şi în direcţia şinei de bază. Indicaţie: La distanţele de separare > 500 mm, este 
necesar un balast (contragreutate) suplimentar.
 T Momentul de strângere a tuturor clemelor de modul 14 Nm.
 T După evenimentele de excepţie precum de ex. furtuni, ploi torenţiale, cutremure etc. sistemul trebuie 
verificat de către o societate specializată. Dacă la verificare sunt constatate deformări plastice de ex. 
în zona de prindere a modulului sau deteriorări, astfel de componente trebuie înlocuite cu unele noi.
 T Respectaţi specificaţiile producătorului modulului referitoare la zona de fixare şi la montajul module-
lor (vedeţi fişa cu date tehnice ale modulului de la producător). Verificaţi dacă există autorizare de la 
producător pentru fixare în zona de colţ.
 T Trebuie verificată compatibilitatea învelitorii acoperişului cu păturile de protecţie clădiri.
 T Trebuie acordat atenţie să nu fie împiedicată scurgerea apei din intemperii.
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Esenţial: Materialul necesar
Pentru a putea monta sistemul de montare K2 Systems S-Dome sunt necesare obligatoriu toate componentele de 
sistem enumerate în cele ce urmează. Calculul numărului de bucăţi are loc pe baza cerinţei respective. Numărul/
codul de articol specificat simplifică compararea articolelor. 

Şină de montare K2 SpeedRail 22, 6,10 m 
Material: Aluminiu EN AW-6063 T66

 |   1001163

 |  2001967
K2 Dome S1000 2.0
Lăţime: 65 mm 
Material: Aluminiu EN AW-6063 T66

 |  2001968K2 Dome SD 2.0
Lăţime: 65 mm
Material: Aluminiu EN AW-6063 T66

MK2 Piuliţă de aşezare cu clip de montare

Material: Oţel inoxidabil şi PA

 |  1001643

Set K2 FlatConnector
Setul este format din:

 T 1 FlatConnector, aluminiu
 T 2 şuruburi inbus M8x20, oţel inoxidabil A2
 T 2 MK2 piuliţă de aşezare cu clip de montare, oţel inoxidabil şi PA

 |   1006039

K2 Şurub cu cap cilindric cu dantură sub cap

M8x20 conform DIN EN ISO 4762
Material: Oţel inoxidabil A2, SW 6 mm

| 2001729

K2 Solar Cable Manager
Piesă accesoriu pentru fixare modulară cabluri

 |  2002870
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K2 Set cleme mediană modul XS
Setul este format din:

 T 1 clemă medie XS, aluminiu presat la luciu metalic/ eloxat negru
 T 1 şuruburi inbus M8, oţel inoxidabil A2
 T 1 MK2 piuliţă de aşezare cu clip de montare, oţel inoxidabil şi PA
 T 1 şaibă de siguranţă S8, oţel inoxidabil A2

K2 clemă de capăt modul Universal OneEnd

Domeniu de prindere: 32-42 mm

 |  2002514

Alternativ: Set Standard K2 cleme de capăt modul

| Număr articol
specific instalaţiei

| Număr articol
specific instalaţiei

K2 pătură de protecţie clădiri Dome
470x180x18 mm
Material: Granulat cauciucat liant PUR necaşerat

Alternativ: K2 pătură de protecţie clădiri Dome alu
470x180x18 mm
Material: Granulat cauciucat liant PUR cu folie alu-triplex caşerat

Respectiva utilizare a unei pături de protecţie clădiri caşerate sau necaşerate este în 
funcţie de materialul învelitorii acoperişului şi în consecinţă de verificat pe şantier de 
către client.

 |  2001696

 |  2001695

K2 pătură de protecţie clădiri Dome SD

160x180x18 mm
Material: Granulat cauciucat liant PUR necaşerat

Alternativ: K2 pătură de protecţie clădiri Dome SD alu
160x180x18 mm
Material: Granulat cauciucat liant PUR cu folie alu-triplex caşerat

Respectiva utilizare a unei pături de protecţie clădiri caşerate sau necaşerate este în 
funcţie de materialul învelitorii acoperişului şi în consecinţă de verificat pe şantier de 
către client.

 |  2001740

 |  2001739
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Esenţial: Materialul necesar

K2 SpeedPorter 
Pentru balastare
Material: Aluminiu EN AW-6063 T66

 |   2002300

 |  2000081K2 Dome Porter 1750 mm
Pentru balastare şi rigidizare
Colţar L pentru preluarea eventualei balastări necesare
Material: Aluminiu

Alternativ: K2 Dome Porter 2050 mm

MATERIAL SUPLIMENTAR PENTRU BALASTARE:

 |  2001140

	  

 |  2001119

K2 Windbreaker (spărgător de vânt)

K2 Windbreaker (spărgător de vânt) Dome S1000 1600 mm 
Pentru lungimi de modul între 1550 şi 1600 mm     
Lungime: 1600 mm           
Material: Aluminiu

K2 Windbreaker (spărgător de vânt) Dome S1000 1700 mm
Pentru lungimi de modul între 1601 şi 1700 mm
Lungime: 1700 mm
Material: Aluminiu

 |  1005843

 |  1000273K2 şaibă de reazem 8,4x30x1,5 mm

Material: Oţel inoxidabil A2

K2 Şurub cu cap cilindric cu dantură sub cap

M8x16 conform DIN EN ISO 4762
Material: Oţel inoxidabil A2, SW 6 mm

| 2001735

K2 Windbreaker (spărgător de vânt) Dome S1000 2000 mm
Pentru lungimi de modul între 1890 şi 2080 mm
Lungime: 2080 mm
Material: Aluminiu

 |  2002732

MK2 Piuliţă de aşezare cu clip de montare
Material: Oţel inoxidabil şi PA

K2 Şurub cu cap cilindric cu dantură sub cap
M8x20 conform DIN 912/ EN ISO 4762
Material: Oţel inoxidabil A2, SW 6 mm

 |  1001643

 |  2001729



9

DISTANŢE ÎN SISTEMUL S-DOME:

(A) Bloc modul în direcţia modulelor: max. 12 m
(B) Bloc modul în direcţia şinelor: max. 12 m
(C) Lăţimea rostului de-a lungul şinei de bază: min. 20 mm
(D) Lăţimea rostului între blocurile de modul în direcţia rândurilor de modul: 
min. 140 mm; (distanţa deschiderii conform detaliu 1)
(E) Distanţa la capătul şinei: min. 40 mm

(E)

Montare

(A)(B)

(D)

(D)

Detaliul 1: Lăţimea rostului

în deschiderea direcţiei rândurilor de modul 

Distanţa dintre SpeedRail

 (C)
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Montare

2

1 Aşezare SpeedRail
Înainte de aşezarea K2 SpeedRail trebuie montată între înve-
litoare acoperişului şi SpeedRail un strat separator sub forma 
unei pături de protecţie clădiri pentru a proteja învelitoa-
rea acoperişului. La acoperişurile folie, pătura de protecţie 
clădire este pozată cu partea de aluminiu caşerată în jos. 
SpeedRail este aşezat direct pe suprafaţa de separare fără 
străpungeri de acoperiş. Păturile de protecţie clădire cores-
punzătoare trebuie să fie poziţionate sub elementele care 
induc forţe precum Dome D1000 (pătura de protecţie clădiri 
Dome) şi Dome SD (pătura de protecţie clădiri Dome SD. 
Pentru aceasta trebuie măsurat în prealabil unde vor fi mon-
tate mai târziu aceste elemente constructive. Apoi păturile de 
protecţie clădiri sunt legate cu SpeedRail-urile prin ciocurile 
de înclichetare. Distanţa paralelă dintre SpeedRail-uri singu-
lare este definită prin dimensiunile modulelor plus lăţimea 
clemelor XS de 13 mm. 
Capetele K2 SpeedRail nu este permis să iasă în afară peste 
pătura de protecţie clădiri.

Materiale necesare: K2 SpeedRail, K2 pături de protecţie clădiri 
Dome şi Dome SD

Două SpeedRail-uri sunt legate la îmbinarea şinelor cu un 
conector de şină. Acesta fixează SpeedRail longitudinal. 
Pentru aceasta introduceţi două piuliţe de aşezare MK2 în 
şină şi o rotiţi în sens orar cu 90° pentru blocare. Montaţi 
conectorul de şine cu două şuruburi cilindrice cu dantură sub 
cap M8. 

Atunci când lungimile şinelor permit poate avea loc îmbi-
narea şinelor şi direct sub un Dome S1000 fără conector de 
şină. Totuşi în acest proces trebuie acordat atenţie ca îmbina-
rea să se găsească între cele două puncte de înşurubare şi în 
niciun caz direct la şurub.
Moment de strângere: 14 Nm

Materiale necesare: Set K2 FlatConnector 

Montarea conectorilor de şine
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Introduceţi o piuliţă de aşezare MK2 în şină şi o rotiţi în sens 
orar cu 90° pentru blocare. Apoi aşezaţi Dome SD pe şină. 
Aliniaţi Dome SD conform graficului alăturat. Distanţa dintre 
ambele elemente constructive corespunde aproximativ 
lăţimii modulului. Trebuie acordat atenţie ca pătura de pro-
tecţie clădiri Dome SD şi ciocurile sale de înclichetare să fie 
astfel poziţionate încât ea să nu se găsească sub Dome SD 
şi şina să nu stea în consolă. Apoi Dome SD este fixat strâns 
de mână cu un şurub cilindric M8x20. 

Materiale necesare: Dome SD, MK2, şurub cilindric  M8x20, 
pătură de protecţie construcţii Dome SD 

3

4

Montarea Dome S1000
Introduceţi două piuliţe de aşezare MK2 în şină şi o rotiţi în 
sens orar cu 90° pentru blocare. Apoi aşezaţi Dome S1000 
pe şină. Poziţionaţi astfel pătura de protecţie clădire astfel 
încât două ciocuri de înclichetare să se găsească sub Dome 
S1000. Abia apoi fixaţi Dome S1000 cu două şuruburi cu 
cap cilindric M8x20.
Moment de strângere: 16 Nm

Materiale necesare: Dome S1000, MK2, şurub cu cap cilindric 
M8x20

Montare Dome SD 
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5 Balastare sistem

La marginile câmpului de mo-
dul trebuie plasat balastul indi-
cat sub modul pe cât posibil de 
aproape la SD Dome. 
Specificaţiile corecte de ba-
last sunt calculate automat în 
K2 Base On şi puse la dispoziţie 
în planul de balastare.

Marginile câmpului 
de modul

!

Montare K2 SpeedPorter:

Introduceţi pe şine câte două SpeedPorter cu o distanţă în 
funcţie de mărimea pietrei şi aşezaţi balastul.

Balastarea fără articole suplimentare în centrul câmpului:

La o balastare de până la 5 kg în centrul câmpului, poate 
fi aşezată o singură piatră de îngreunare direct în camera 
goală a Dome S1000. 
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Montare K2 Porter pentru mai multă preluare balast:

Fixaţi Porter (colţar L) pe SpeedRail-urile paralele cu piuliţele 
de aşezare MK2 şi şuruburile cu cap cilindric.

Distanţa dintre Porter-uri între ele se orientează după mări-
mea pietrelor de balastare selectare.  
Vedeţi pag. 14. 
Moment de strângere: 16 Nm
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5 Balastare sistem

Tabel de balastare

Balastare în kg
(valoare limită în Base)

articole 
suplimentare 
recomandate

dimensiuni de 
pietre recoman-
date în cm

număr max. 
de pietre Recomandare de instalare

până la cca. 5 kg                  
în mijlocul instalaţiei

niciun articol 
suplimentar 
necesar

20x10x8
20x10x10

2
1

2 pietre în camera goală a Dome S1000
1 piatră în camera goală a Dome S1000

min. 3 kg la marginile 
instalaţiei
de la cca. 5 kg în mijlocul 
instalaţiei

Set SpeedPor-
ter pe o latură 
Dome-ului

40x40x4
30x30x5

2
3

dacă este cazul, suplimentar 2 pietre 20x10x8 în Dome 
S1000

începând cu cca. 40 kg K2 Porter
40x40x4
30x30x5
50x50x4

2
2
2

cca. 40 kg până la 80 kg
Set SpeedPor-
ter pe ambele 
laturi ale 
Dome-ului

40x40x4
30x30x5

2
3

dacă este cazul, suplimentar 2 pietre 20x10x8 în Dome 
S1000

Tabel pietre şi plăci *

Tip Greutate în kg Dimensiuni (LgxL-
txH) în cm

Pietre de pavaj

2,2
3,5
4,5
5,4
7,2

10x10x10
20x10x8
20x10x10
20x20x6
20x20x8

Plăci de trotuar
14
19
22

40x40x4
40x40x5
50x50x4

Atenţie: Respectaţi la utilizarea înclinărilor de modul Porter! 
În cazul balastării de peste 100 kg vă rugăm consultaţi tehnicienii noştri K2. Imediat ce dimensiunea pietrei este stabilită vă acordăm cu 
plăcere consultanţă la stabilirea elementelor constructive optime de balastare.

* valori orientative neobligatorii
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Modulul este aşezat centrat orizontal pe câte două Dome 
S1000. Nervurile montate special în acest scop folosesc 
în acest proces ca opritor. Apoi modulul este aşezat pe 
Dome SD. Dome-urile SD fixate numai uşor unt împin-
se şi înşurubate împreună cu pătura de protecţie SD 
160x180x18 mm până la opritor în direcţia modulului. Îna-
inte de înşurubare trebuie acordat atenţie ca ciocurile de 
înclichetare ale păturilor de protecţie clădire să se găseas-
că sub Dome SD. Moment de strângere: 16 Nm.

Atenţie:
Este permisă utilizarea numai a modulelor cu o auto-
rizare pentru prindere la latura scurtă, vedeţi punctul 
„ÎN GENERAL ESTE VALABIL” la pagina 5. Vă rugăm 
să acordaţi atenţie ca la modulele cu profiluri având 
camere goale să nu fie acoperite deschiderile de 
drenaj existente eventual, deoarece în caz contrar nu 
se poate scurge apa de condens posibilă.

6 Aşezarea modulelor şi înşurubarea Dome SD

Fixaţi fiecare modul la capătul unui rând cu clemele de 
capăt de modul OneEnd Universal. Pentru aceasta încliche-
taţi suportul (stance) clemelor în canelură. Pozaţi clemele la 
cadrul modulului şi fixaţi.

Alternativ folosiţi setul de cleme de capăt standard. Pen-
tru aceasta introduceţi piuliţa de aşezare MK2 în canelura 
Dome SD şi a Dome S1000 şi o rotiţi cu 90° în sens orar. 
Pozaţi clemele la cadrul modulului şi fixaţi.

Între două module utilizaţi câte două seturi cleme mediane 
XS. Pentru aceasta introduceţi piuliţa de aşezare MK2 în 
canelura Dome SD şi a Dome S1000 şi o rotiţi cu 90° în sens 
orar. Pozaţi clemele la cadrul modulului şi fixaţi.

Moment de strângere: 14 Nm

7 Fixare module
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 Efectuaţi balastarea în Dome S1000 în măsura în care este 
necesar (vedeţi pag. 14.) şi fixaţi cablul de modul.

Aşezaţi falţul superior al windbreaker-ului (spărgătorului de 
vânt) la nervura Dome-ului S1000. (suprafaţă cu folie 
indică astfel spre exterior). Aliniaţi windbreaker-ul (spărgă-
torul de vânt) la muchia modulului şi fixaţi prin găurile alun-
gite cu şuruburile cu cap cilindric M8x16 cu toate şaibele de 
reazem în canalul şuruburilor. Îndepărtaţi folia de protecţie. 
Moment de strângere: 16 Nm

În cazul suprapunerilor a două windbreaker-e(spărgătoare 
de vânt), le aliniaţi astfel încât un şurub împreună cu şaiba 
de aşezare să poată fi înşurubată prin gaura alungită!
Nu lăsaţi windbreaker-ul (spărgătorul de vânt) să stea la 
capătul unui rând în afara rândului!

Montarea windbreaker-ului (spărgătorului de vânt)

  K2 Porter pentru rigidizare pot fi instalate în zonele de colţ în 
scopul reducerii balastului. Conform pozării tehnice acestea 
trebuie poziţionate întotdeauna sub cele trei module exteri-
oare.

8 Introducerea managerului de cabluri
Închideţi K2 Solar Cable Manager în cerc şi introduceţi 
la partea din spate a cadrului modulului. În încheiere 
treceţi cablurile prin colierele de cabluri. 
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Sisteme de montaj pentru tehnică solară

S-Dome Assembly RO V20 | 1020 ·  Sub rezerva modificărilor · Imaginile produsului sunt imagini de exemplificare şi pot diferi de 
original. 

K2 Systems GmbH 
Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germania
+49 (0) 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

VĂ MULŢUMIM CĂ V-AŢI DECIS PENTRU 
UN SISTEM DE MONTAJ K2.
Sistemele de la K2 Systems se montează rapid şi simplu.  
Sperăm că acest manual cu instrucţiuni v-a fost de folos.  
Pentru sugestii, întrebări sau propuneri de îmbunătăţire vă stăm la 
dispoziţie cu plăcere. Toate datele de contact le găsiţi la adresa:

 T www.k2-systems.com/en/contact

 T Număr de urgenţă service: +49 (0)7159 42059-0

Este valabil dreptul german cu excluderea dreptului de cumpărare UN.  
Sediul instanţei competente este Stuttgart. 

Sunt valabile VLB-urile (condiţii contractuale de livrare) noastre: de 
vizualizat la adresa:  
www.k2-systems.com


