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FixGrid Pro - Kelet-Nyugat

FixGrid Pro - Dél

FixGrid Pro
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Csökkentett ballasztigény optimalizált aerodinamika által
Rugalmas, gyors tervezés és szerelés
A napelemeket könnyebb szerelni és vezetékelni
Kompatibilis a ProLine széria modulrögzítőivel
Kevesebb alkotóval határtalan változatban telepíthetők
Pro modultámasz lehetővé teszi a kívánt dőlésszög elérését
Szerszámmentes szerelésű Pro kiemelőprofil
A napelemek állítva és fektetve is szerelhetők
A modulrögzítés a napelem rövidebbik és hosszabbik oldalán is
lehetséges

ProLine - Tetőkampók
►

A Proline "Max" tetőkampó-hosszabbítói megnövelt stabilitással

►

Nagyobb terhelhetőség az új profilgeometriának köszönhetően

►

Egyetlen facsavarral (Torx T40) rögzíthető

►

Bordázat biztosítja a helyén a kampót

►

Gyors, rugalmas bepattintós összeszerelés

►

Nem nyomja a tetőcserepet
Az új multi adapterrel (Torx T40) mind a klasszikus Schletter
modultartó profilok, mind pedig az új ProLine széria profiljai egyaránt
szerelhetők

►

ProLine - Modulrögzítők

►

Egyetlen középső és egyetlen oldalsó modullefogó-típus 30 - 47 mm keretvastagsághoz
Szerelés Torx T40-nel
Előszerelt állapotban, gyorsan telepíthető
Beépített földelő kapocs
Alumínium szürke és fekete eloxált kivitelben is kapható
Optimálisan kialakított csomagegységek

►

A ProLine széria minden profiljával kompatibilis
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ProLine - Modultartó sínek
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Alumínium EN AW-6063 T66
Kevesebb anyag, nagyobb stabilitás
Normál sín hosszak 3300 mm, 4400 mm, 5500 mm, 6000 mm
A ProLine széria modulrögzítőivel és keresztösszekötőivel is kompatibilis

ProLine - ClampFit Pro és SingleFix
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Trapézlemeztetőre történő szereléshez
ClampFit Pro: rugalmas állíthatóság mozgó tengellyel
ClampFit Pro: kompatibilis a ProLine modulrögzítőkkel
SingleFix: kompatibilis a ProLine szériával és a klasszikus Schletter
rendszerekkel is

ProLine - Korcrögzítők
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Àllókorcos fedésű tetőkre történő rögzítéshez
Gyors és közvetlen rögzítés
Korcolt lemeztetők széles választékához alkalmas
A ProLine széria modulrögzítőivel és keresztösszekötőivel is
kompatibilis

ProLine - Tartozékok
►
►

►

►

ProConnector - szerszámmentes, önzáró becsúsztatható toldó
RapidPro L adapter (Torx T40) a klasszikus Schletter modultartó sínekkel és az új ProLine
széria sínjeivel is szerelhető
RapidCon90 keresztösszekötő a klasszikus Schletter modultartó sínekkel és az új ProLine
sínekkel is rászerelhető felülről a ProLine széria minden egyes sínjére
RapidPro keresztösszekötő (Torx T40) a ProLine széria új sínjeivel minden
klasszikus Schletter modultartó sínre rászerelhető

Alkalmazottaink készséggel állnak rendelkezésére a
rendszer tervezéséhez szakértő,
mindenre kiterjedő tanácsadással éppúgy, mint logisztikai és
rendeléssel kapcsolatos kérdések esetén.

A változtatás jogát fenntartjuk, beleértve a műszaki módosítások jogát is.

