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OPIS PRODUKTU

Montáž umožňuje realizáciu kompletného nosného systému
pre ľubovoľný počet FV panelov na strechu pokrytú
falcovaným plechom.
Rukoväť je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a možno ju použiť
na miestach vystavených poveternostným vplyvom.

Pripevnite falcový úchyt  k
sklonu strechy pomocou

skrutiek a matíc

Spojte solárny panelku konštrukcii,
môže byť namontovaný vertikálne

alebo horizontálne

Namontujte falcový úchyt
pomocou metrických skrutiek

Pomocou krajného úchytu pripevnite panel ku
konštrukcii, príchytku upevnite imbusovou

skrutkou a štvorhrannou maticou

Na pripojenie profilu k
držiaku použite

zúbkovanú prírubovú
maticu

Opakujte všetky kroky, aby ste
nainštalovali toľko panelov,

koľko potrebujete
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Na pripojenie profilu k držiaku 
použite zúbkovanú prírubov

 maticu
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TECHNICKÝ OPIS

PARAMETRE

nehrdzavejúca oceľ H17 (1.4016) Re=260 MPa vertikálny

MATERIÁL MEDZA KLZU SPÔSOB MONTÁŽE RUKOVÄTE

Upevnenie bolo testované/vypočítané z hľadiska pevnosti v súlade so zásadami technickej
mechaniky numerickým spôsobom MKP.

UVEDENÉ HODNOTY NEZOHĽADŇUJÚ SKUTOČNÉ PODMIENKY INŠTALÁCIE 
A VYŽADUJÚ ZAKAŽDÝM ODHAD.

VÝHODY ÚCHYTU NA FALCOVANÝ PLECH

rýchla a pohodlná montáž

Mnoho dostupných dĺžok hliníkových profilov s univerzálnym uchytením

vysoká odolnosť proti korózii

TECHNICKÝ NÁKRES
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TECHNICKÝ OPIS

TECHNICKÝ NÁKRES

•
•
•

Rýchla a pohodlná montáž.
Mnoho dostupných dĺžok hliníkových profilov s univerzálnym uchytením
Vysoká odolnosť proti korózii.

Materiál: nehrdzavejúca oceľ H17 (1.4016)
Medza klzu: Re=260 MPa
Spôsob montáže rukoväte: vertikálny (vertikálny).

Upevnenie bolo testované/vypočítané z hľadiska pevnosti v súlade so zásadami technickej
mechaniky numerickým spôsobom MKP.

Uvedené hodnoty nezohľadňujú skutočné podmienky inštalácie a vyžadujú zakaždým odhad.

HLPRO ÚCHYT NA FALCOVANÝ PLECH 90MM

MAXIMÁLNA SILA
VONKAJŠIEHO ZAŤAŽENIA
F=0.60 kN

FALCOVÝ ÚCHYT

HLPRO ÚCHYT NA 
FALCOVANÝ PLECH 90 MM

www.envshop.sk

OPIS PRODUKTU

Montáž umožňuje realizáciu kompletného nosného systému
pre ľubovoľný počet FV panelov na strechu pokrytú
falcovaným plechom.
Rukoväť je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a možno ju použiť
na miestach vystavených poveternostným vplyvom.

Pripevnite falcový úchyt  k
sklonu strechy pomocou

skrutiek a matíc

Spojte solárny panelku konštrukcii,
môže byť namontovaný vertikálne

alebo horizontálne

Namontujte falcový úchyt
pomocou metrických skrutiek

Pomocou krajného úchytu pripevnite panel ku
konštrukcii, príchytku upevnite imbusovou

skrutkou a štvorhrannou maticou

Na pripojenie profilu k
držiaku použite

zúbkovanú prírubovú
maticu

Opakujte všetky kroky, aby ste
nainštalovali toľko panelov,

koľko potrebujete

1

4 5 6

3


