GRAMPOS DE FIXAÇÃO E ATERRAMENTO

PARA SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

ARaymond acredita na
importância das energias
renováveis para o nosso futuro e
está empenhada em desenvolver
tecnologias inovadoras para
tornar o processo de montagem
mais fácil, rápido e económico.

Estrutura de telhado com PowAR™ Snap - ÍNDIA
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ARAYMOND ENERGIES

focamo-nos em peças pequenas, mas essenciais
Os nossos grampos permitem que os painéis fotovoltaicos encaixem facilmente
no lugar, prescindindo de laboriosos sistemas de parafusos e porcas, reduzindo
significativamente o tempo de montagem e eliminando a manutenção,
o que torna toda a instalação mais eficiente em termos de custos.
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GRAMPOS DE FIXAÇÃO DE
PAINÉIS E DE ATERRAMENTO

Os grampos são aplicáveis universalmente,
acomodando qualquer módulo emoldurado.
A montagem de módulos
é facilitada

Prestações comprovadas
a longo prazo

Rápida, com custos controlados e
ergonómica – assim é a instalação no local:
• Dispensa ferramentas pesadas
ou volumosas
• Instalação mais segura, porque não é
necessário subir para cima dos módulos
• Os grampos eliminam a necessidade de
componentes soltos, reduzindo o tempo
e os custos da instalação

• Fixação segura dos painéis,
os grampos não se soltam
• Resistência à vibração
• Testados sob carga estática e dinâmica
• Sem necessidade de reaperto
• Características dissuasoras de roubo

Módulos ligados a terra de forma simples e eficiente
Os grampos atuam como jumper entre módulos e perfis,
convertendo a estrutura no meio de união/aterramento do sistema.
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PowAR™ Cinch

PowAR™ Snap S+

PowAR™ Slot

PowAR™ Slot E/W

(para a primeira série solar 6)

PowAR™ Wedge

MONTAGEM DE
ATERRAMENTO
RASTREADOR
SOLAR
TELHADO
INCLINADO
ESTACIONAMENTO COBERTO
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PowAR™ Snap S+ num painel solar

PowAR™ Cinch num painel solar

PowAR™ Slot F6 E/W num painel solar
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solar

GRAMPOS DE GESTÃO DE CABOS
QUANTIDADE
DE CABOS

UMA DIREÇÃO
PARALELO
À BORDA

MULTIDIRECIONAIS

(com abraçadeiras de cabos)
PERPENDICULAR
À BORDA

UM CABO

228185

018690

019659
208738

236331

MÚLTIPLOS
CABOS

225187

220917

Temos uma criteriosa seleção de robustos grampos, abraçadeiras de cabos
e adaptadores modulares em metal e plástico para a fixação por cima,
ao longo ou na borda dos contornos dos módulos ou estruturas dos perfis.

6

GRAMPO CONECTOR
O nosso grampo conector
ref. 263882 permite fixar
o conector por cima
ou por baixo da estrutura FV.

GRAMPO DE ATERRAMENTO
O nosso grampo de aterramento Rayvolt®
permite descarnar, fazer a ligação elétrica
e fixar o cabo numa única operação fácil
e sem complicações.

Posicione o grampo livremente sobre a estrutura.
É adequado para painéis de estruturas de alumínio com
espessuras que vão de 1,5 mm (0 1/16”) a 2,5 mm (0 3/32”).
Projetado para cabos flexíveis multifilares
verdes-amarelos de 6 mm² (0 15/64”).

CLICK!
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PROCESSO DE FABRICAÇÃO
DE GRAMPOS METÁLICOS
DA ARAYMOND
Matéria-prima

Revestimento de superfícies

Todos os grampos metálicos são
feitos de aço carbono C67S.

Os grampos são revestidos várias vezes
num banho de zinco e alumínio.
O revestimento rico em alumínio
previne a corrosão galvânica entre
a estrutura de módulos anodizada e o
grampo.

Gravação e dobra
Todos os nossos grampos são gravados
e dobrados numa das nossas linhas de
produção.

Tratamento térmico
Os grampos são aquecidos e
austemperados até alcançar a tensão de
rutura de 1200 MPa.
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O nosso revestimento superficial é um
dos acabamentos de fixações mais
resistentes utilizados na indústria
automotiva.

ARAYMOND EM TODO O MUNDO
Especialista internacional
em soluções de fixação e montagem.
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29

UNIDADES DE PRODUÇÃO

PAÍSES

7.480
EMPREGADOS

1.2

BILIÃO DE € DE RECEITA EM 2021

Trazemos mais de 155 anos de experiência
em inovação e fabricação de produtos para oferecer aos nossos clientes

soluções ergonómicas, fáceis e rápidas
para qualquer desafio de montagem.
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Grampo com PowAR™ Cinch - FRANÇA

Estrutura de telhado com PowAR™ Snap - ÁFRICA DO SUL Grampo com PowAR™ Cinch - AUSTRÁLIA
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www.araymond-energies.com

SEDE EM FRANÇA
ARAYMOND ENERGIES SAS
123 rue Hilaire de Chardonnet
38000 Grenoble
FRANÇA
Tel.: +33 456 52 61 60

NO MUNDO
EMEA

China

contact@araymond-energies.com

contact.cn@araymond-energies.com

América do Norte

Japão

contact.us@araymond-energies.com

contact.jp@araymond-energies.com

América do Sul

Índia

contact.br@araymond-energies.com

contact.in@araymond-energies.com

Sudeste Asiático e Pacífico
contact@araymond-energies.com

© ARaymond Energies SAS (RCS Grenoble 798 705 604) - ZI Technisud 123 rue Hilaire de Chardonnet - 38100 Grenoble - FRANÇA elaborou esta
brochura. "Rede ARaymond" designa uma rede de empresas que possuem uma licença de utilização da marca ARAYMOND™. Esta brochura
tem unicamente um fim informativo e não constitui uma oferta nem um acordo. ARaymond Energies SAS não oferece qualquer garantia ou
declaração, expressa ou implícita, incluindo mas não se limitando à sua exatidão, fiabilidade, originalidade, integridade, aptidão para qualquer
fim particular ou comerciabilidade da informação nela incluída. Se necessita mais informação, entre em contacto com a ARaymond Energies SAS.
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