Park@Sol Özel Carport Sistemi – Veri Toplama Formu TR
Müstakil ve küçük şirket otoparkları için geliştirilmiş standart carport sistemleri
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurulum klavuzunu da içeren ideal modüler sistemler
Kısa sürede teslimat
Genel olarak iki araç kapasitesine kadarki sistemler için özel izin almaya gerek yoktur.
Neredeyse bütün güneş panelleri ile uyumludur.
Teknik resim, konstrüksiyon planı ve statik raporu ile beraber teslim
Değişik hizalandırmalara uyumlu 10° çatı eğimi
10 yıllık dayanıklılık garantisi (Dayanıklılık şartları için bakınız: www.schletter.eu)
Paketten çıkart ve kur, hepsi bu kadar.

Tekli Carport

İkili Carport

Temeller LGA Statik Hesabı'na göre kurulur.

Çatı oluklarının akış yönü sola doğru (AL) ve sağa doğru (AR).

Tekli Carport (1,5 - 2,5 kWp için ve 1 park yeri)					

Çatı oluğu

Ür.Kd.

uygun modeller

a ölçüsü b ölçüsü

Modül dizilimi

Set fiyatı

Ür. Kd. AL

Ür. Kd. AR

Liste fiyatı

175000-001

24 Ad. 1200 x 600 mm

3,61 m

8H3

2.759,09 €

175001-018

175001-017

311,55 €

4V3

2.661,44 €

175001-016

175001-015

305,60 €

5H2

2.175,02 €

175001-014

175001-013

279,70 €

3V4

2.417,51 €

175001-012

175001-011

302,83 €

3V3

2.428,60 €

175001-020

175001-019

295,32 €

3V3

2.387,86 €

175001-022

175001-021

296,51 €

175000-003
175000-005
175000-007
175000-009
175000-011

12 Ad. 1300 x 1100 mm
10 Ad. 1318 x 990 mm
12 Ad. 1600 x 800 mm
9 Ad. 1650 x 990 mm
9 Ad. 1700 x 1000 mm

3,44 m
2,72 m
3,37 m
3,10 m
3,13 m

5,26 m
5,40 m
5,35 m
4,96 m
5,11 m
5,26 m

İkili Carport (3 - 5 kWp için ve 2 park yeri) 					

Çatı oluğu

Ür.Kd.

uygun modeller

a ölçüsü b ölçüsü

Modül dizilimi

Set fiyatı

Ür. Kd. AL

Ür. Kd. AR

Liste fiyatı

175000-002

40 Ad. 1200 x 600 mm

6,02 m

8H5

4.760,04 €

175001-024

175001-023

381,58 €

4V5

4.521,07 €

175001-006

175001-005

378,50 €

4V5

4.276,36 €

175001-002

175001-001

362,03 €

3V8

4.475,59 €

175001-026

175001-025

462,62 €

3V5

3.855,49 €

175001-002

175001-001

362,03 €

3V5

3.816,07 €

175001-002

175001-001

362,03 €

175000-004
175000-006
175000-008
175000-010
175000-012

20 Ad. 1300 x 1100 mm
20 Ad. 1318 x 990 mm
24 Ad. 1600 x 800 mm
15 Ad. 1650 x 990 mm
15 Ad. 1700 x 1000 mm

5,69 m
5,22 m
6,65 m
5,22 m
5,27 m

5,32 m
5,40 m
5,44 m
4,96 m
5,11 m
5,26 m

Yukarıdaki modül ölçüleri standart ürünler dikkate alınarak örnek olarak verilmiştir. Değişik modül ölçülerinde de size yardımcı
olabiliriz. Modül ölçülerinin yanındaki verilen ölçü birimi modüllerin sıralanması ile alakadır.
Örnek: 8H3  8 sıra, modüller yatay, her bir sırada 3 modül
Örnek: 4V5    4 sıra, modüller dikey, her bir sırada 5 modül
Net fiyatlar bütün modüler sistem için geçerlidir; solar müşterileri için ve toptan siparişlerde indirim mümkündür. Fiyatlar, fabrika çıkış fiyatlarıdır (Kirchdorf/Haag) ve KDV dahil değildir.
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Park@Sol Özel Carport Sistemi – Veri Toplama Formu TR
Müstakil ve küçük şirket otoparkları için geliştirilmiş standart carport sistemleri
Teslimat içeriği:
Schletter Park@Sol Özel Carport Sistemi komple set olarak teslim edilir:
•
Bütün gerekli parçalar (modül kıskaçları da dahil)
•
Beton temelin üzerine sabitlemede kullanılan ayak kelepçeleri (plastik form parçası ile beraber)
•
Teslimat listesi ve kurulum kılavuzu
•
Temelin nasıl kurulması gerektiğini de içeren statik raporu
•
Sofit Panel
Kurulum için gerekenler (Sistemi müşteri kendisi kurar.)
•
Temel atma
•
Montaj
•
Modüller, kabloların çekilmesi, invertör, şebeke bağlantısı
•
Duruma göre ayak kelepçeleri için özel dübel (mesela Fischer Highbond FHB II-A L ya da benzeri) satın alınabilir.
İsteğe bağlı alınabilecek aksesuarlar
•
Beton temellere montaj için gerekli dübel
•
İnvertör tutacakları
•
Çatı olukları ve boruları komple
Açıklama: Planlama esnasına her türlü uygulama seçiminde kar kayması tehlikeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kar kayması tehlikesini en aza indiren aksesuarlar mevcuttur.
Burada bu parçalardan dolayı modüller üzerinde oluşabilecek gölgelikler de dikkate alınmalıdır!

Temellerin atılması sırasında lütfen dikkat!
Temeller müşterinin kendisi tarafından, Schletter Carport sistemleri ile ilgili teslimatta gönderilen kılavuzda belirtilen yönergeler
dikkate alınarak, atılabilir. Burada yönergeler doğrultusunda temellerin yük taşıma kapasitesinde değişikliğe gidilebilir. Temellerin
yük taşıma kapasiteleri hakkında bilgiler LGA-Statik hesabında veya teslimat ile birlikte gönderilen dokümanlarda mevcuttur.
Temelin standart ölçüleri
Tekli (L x B x T) 290 x 60 x 90 cm
İkili (L x B x T) 380 x 60 x 90 cm
Temeller iki şekilde atılabilir.

Çarpmayı önleyici temellere sabitleme
Bu tür sabitlemelerde ikinci bir temel elemanı ile 50 cm kadar yükseltilir. Bunun sayesinde çarpma karşı korumalı olur.
Bu tür temeller daha yüksek sistemler, mesela ticari araçlar
için daha uygundur.

Çarpmaya karşı korumalı olmayan temellere sabitleme
Bu montaj modeli daha çok müstakil park yerleri veya firmaların
umuma açık olmayan kendine ait otoparkları için uygundur.
Burada, özellikle umumi kullanımlarda çarpmaya karşı koruma
şartının aranabileceğine dikkat ediniz.

LGA-Statik Sertifikası
Statik hesaplamaların temelini DIN 1055 (Alman) Standardı'nın 4. kısmındaki rüzgar yükü ve 5 kısmındaki kar yükü ile ilgili düzenlemeler oluşturur. Maksimum kar yükü si = 1,60 kN/m² 'dir. Bu veri aşağıdaki kar yükü bölgelerini kapsar:
•
Kar yükü bölgesi I + II (deniz seviyesinden 588 m yüksekliğe kadar)
•
Kar yükü bölgesi I + II (deniz seviyesinden 500 m yüksekliğe kadar)
•
Kar yükü bölgesi I + II (deniz seviyesinden 439 m yüksekliğe kadar)
Normalde rüzgar bölgesi 1 ve 2 dikkate alınır. Deniz kenarına yakın ve 3 ve 4. rüzgar bölgesi olan yerlerde ayrıca bir statik hesabı
gereklidir. Özel durumlarda Schletter'in teknik danışmanlarından bilgi alabilirsiniz. Araç Park Yeri konstrüksiyonları için verilen
onaylı statik verilerin daha sonra monte edilen modülleri içermediğine dikkat ediniz.
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Park@Sol Özel Carport Sistemi – Veri Toplama Formu TR
Öncelikle Carport sistemlerimize duyduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Size mümkün olan en doğru teklifi hazırlayabilmemiz için aşağıda istenen belgeleri lütfen eksiksiz doldurunuz, işaretlenmiş alanlara  dikkat ediniz!

Şirket Bilgileri

Şirket Temsilcisi

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Müşteri no

Şirket adı

Adı

Soyadı

________________________________
Yeni müşteriler için iletişim bilgilerini
doldurunuz.

Telefonu

________________________________

________________________________

Şirket adı

________________________________
Cep telefonu

Faks

________________________________
Mahalle/Cadde /No

__________ _____________________
Posta kodu

Şehir

________________________________
E-Posta

________________________________
Ülke

________________________________
Vergi numarası

Özel Park@Sol Modeli

Modül ölçüleri

Aksesuar

 Tekli Carport (1 park alanı)
 İkili Carport (2 park alanı)













Güçlendirme planı
 çarpmayı önleyici
 çarpmaya karşı korumasız

1200 x 600 mm
1300 x 1100 mm
1318 x 990 mm
1600 x 800 mm
1650 x 990 mm
1700 x 1000 mm

Çatı olukları ve boruları komple
Sola doğru akış
Sağa doğru akış
İnvertör tutacağı
İnvertörün liste fiyatı
Ür. Kd. 175002-001 Tekli
Ür. Kd. 175002-002 İkili

103,75 €
103,75 €

________________________________
Modül kalınlığı yani yüksekliği (mm)

________________________________
Carport sayısı (Ad.)

Siparişlerin daha hızlı yerine getirilebilmesi ve teslimatın daha hızlı yapılabilmesi için setlerimizi standart fiyatlarla satışa sunuyoruz
(bakınız S. 1). Siparişlerinizi, istediğiniz aksesuarları ile birlikte en iyi şekilde www.schletter.eu internet sayfamızdaki "Private Park@Sol"
programını kullanarak verebilirsiniz. (Program için sitede ana menüdeki: Download > Solar Montage Systems > Software & Calculation*
sıralamasını takip ediniz.)

Yardımlarınız ve bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Gerekli hesaplamaları hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmemiz için, formu eksiksiz olarak doldurunuz ve
+49 80 72 91 91 9200 ' a faks yoluyla veya anfrage@schletter.de adresine E-Posta yoluyla ulaştırınız!
Daha fazla bilgi için: www.schletter.de
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* Kullanıcı hesabı gereklidir.
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