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SOLAR PANEL TAŞIYICI 
KONSTRÜKSİYON SİSTEMLERİ 

SOLAR PANEL SUPPORT SYSTEMS 



Teknik Destek / Technical Support
Yenilikçi ürünlerimizi desteklemek için geniş bir teknik servis hizmeti sunuyoruz.
We offer a wide range of technical services to support our innovative products.

Solar sehpası tasarımı / Solar stand design.
Hesaplama ve mühendislik / Calculation and engineering.

Hızlı montaj ve kurulum için sehpa komponentlerini önceden hazırlama hizmeti
Pre-fabrication services of whole or part of the system for quick installation.

Şantiyede uygulama desteği / Supervising service on construction site.

LINK’i seçmek, hizmet ve desteğimizin yanı sıra göze hitap eden ürünlerimizin ve uzun süreli uzmanlığımızın
getirilerine de sahip olmayı garantileyecektir. Choosing LINK will guarantee eye-pleasing products 

and long-term expertise as well as our service.
Sistemin Avantajları / Advantages of Systems
Malzeme: Çelik, sıcak daldırma galvanizli. / Material: Steel, hot dip galvanized.
Farklı tip uygulamalara ve montaja izin verilecek şekilde çok yönlülük.
Versatility to allow for different types of applications and mounting.
Aynı yük taşıma kapasitesiyle daha az malzeme. (Aluminyum ile kıyaslandığında). / Less material for the same load 
capacity. (Compared to Aluminum).
Hızlı ve kolay kurulum. (Daha az bileşen, daha az vidalama) / Quick and easy installation (Less components, less workmanship)
Çatı ve arazi uygulamaları için destek sistemleri. / Support systems for roof and land applications.

Maksimum enerji üretimi için solar panellerin güneşe doğru bir şekilde konumlandırılmaları önemlidir. 
Solar panels must be positioned towards the sun for maximum energy production.
Çoklu ayarlanabilir özelliğe sahip olması dolayısı ile solar panel konstrüksiyonunun güneşe göre hassas
bir şekilde konumlandırılmasına izin verir. / it allows precise positioning of the solar panel construction relative to the sun 
by the multi-adjustable features. 
Düşük eğimli çatılar için idealdir. Ayarlanabilirlik özelliğinden dolayı LINK Sistemleri solar panel uygulamaları için idealdir. 
Ideal for low slope roofs. LINK systems are best for solar panel applications due 
to its adjustability.

Çatı Uygulama
Roof Application

Arazi PV Uygulama
Land PV Application

Montaj Sistemi / Installation System
Bu sistem çeşitli profiller ve geniş bir aksesuar ürün gamını içermektedir.
This system includes various profiles and a wide range of accessories.
Ürün gamı, profil konnektörlerini, (menteşeli versiyonlar dahil) duvar bağlantı ayaklarını ve uç kapaklarını içermektedir.
The product range includes profile connectors, (including hinged versions) wall connection bases and end caps.
Profiller ve çoğu aksesuar çelikten imal edilmiştir. / Profiles and most accessories are made of steel. 
Sıcak daldırma galvaniz kaplama olmasından dolayı dış ortamda kullanıma uygundur. Tüm bu özelliklerinden dolayı
LINK ürünleri solar panel destek sistemleri için ideal çözümler sunmaktadır.
It is suitable for outdoor use due to its hot dip galvanized coating. LINK products offer ideal solutions for 
solar panel support systems because of all these features.

Deneyimli kadro, Uygulanabilir doğru çözümler, Mühendislik çözümleri
Experienced staff, Applicable right solutions, Engineering solutions

Mühendislik Çözümleri / Teknik Raporlama / 3D Uygulama
Engineering Solutions / Technical Reporting / 3D Application

Arazi PV Uygulama
Land PV Application

Arazi PV Uygulama
Land PV Application

Ürün Çözümleri / Product Solutions

LINK mükemmel solar partneriniz / LINK is your perfect solar partner

Testler ve Sertifikalar / Tests and Certificates

Reliable 
and Practical

Easy Lock Nut
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