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              INSTRUKCJA MONTAŻU KONSTRUKCJI BALASTOWEJ NA MEMBRANĘ NA UCHWYTACH

1.

Potrzebne elementy:

1. Uchwyt montażowy

przedni

(nr.kat.20013)

2. Uchwyt

montażowy tylni

(nr.kat.20014)

3. Mostek trapezowy

(nr.kat.441000)

4. Uchwyt pod

balast

(nr.kat.20019)

9. Śruba imbusowa

M8 (nr.kat.50816-50830)

 

8. Śruba sześciokątna

M8 (nr.kat.500816)

7. Nakrętka

kołnierzowa  

(nr.kat.5008K)

6. Klema środkowa

(nr.kat.10U24/10U24R)

 

 

 

5. Klema końcowa 

(nr.kat.10ZXX/10ZXXR)
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              ETAP 1 - ROZMIESZCZENIE MOSTKÓW ORAZ MONTAŻ UCHWYTÓW

2.

Pod mostki trapezowe umieszczamy 

podkładki gumowe 150x150x4 w celu 

wyeliminowania bezpośredniego 

kontaktu z membraną. 
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W pierwszym kroku planujemy rozmieszczenie mostków

trapezowych. Odległość jest uzależniona od długości

zastosowanego modułu.

W kolejnym kroku umieszczamy śruby sześciokątne

(nr.kat.500816) łbem do dołu w szynę znajdującą się w

mostku trapezowym. Następnie na śruby nakładamy

uchwyty montażowe oraz uchwyt pod balast, tak aby

otwory/fasolki naszedły na śruby. 
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              ETAP 2 - ROZMIESZCZENIE BALASTU NA UCHWYTACH ORAZ MONTAŻ KLEM 

3.

Rozmieszczamy bloczki balastowe kładąc je na 

uchwytach zamontowanych do mostków. 

Obciążenie uzależnione jest od lokalizacji konstrukcji. 

*-XX oznacza wysokość klemy (25,30,32,35,40) mm, R - oznacza klemy w kolorze czarnym 

**-długość gwintu śruby imbusowej M8 (16,20,25,30) mm

Na styku sąsiadujących modułów mocujemy klemy środkowe

(nr.kat.10U24/10U24R), które dystansują od siebie dwa moduły.

Do uchytów montażowych lekko mocujemy klemy

końcowe (nr.kat.10ZXX/10ZXXR) za pomocą śrub

imbusowych M8**(nr.kat.50816-50830) nie mogą

one być mocno dokręcone ze względu na

konieczność regulacji modułów. Dokręcamy je

stosując nakrętki kołnierzowe M8 (nr.kat.5008K)

Tabela przedstawia minimalne obciążenie balastem, które jest

zależne od lokalizacji konstrukcji. Obciążenie balastem przeliczone

dla modułu o wymiarach 1755x1038mm oraz nachylenia dachu 5°.
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              ETAP 3 - UMIESZCZENIE MODUŁÓW NA KONSTRUKCJI 

4.

W ostatnim kroku rozmieszczamy moduły na konstrukcji następnie po odpowiednim ich ustawieniu

dokręcamy klemy środkowe (nr.kat.10U24/10U24R) i końcowe (nr.kat.10ZXX/10ZXXR).


