Instrukcja monta u konstrukcji gruntowej pod u o enie trzech paneli poziomo

Potrzebne elementy

1. Wspornik wbijany ma y
(nr.kat.80200)

6.K townik do profili
(nr.kat.80040)

11.Nakr tka ko nierzowa
M10(nr.kat. 5010K)

2.Wspornik wbijany du y
(nr.kat.80300)

7.

cznik C120(nr.kat.50120)

12. ruba imbusowa
M8 50816-50830

3. Zastrza
(nr.kat.80250)

8.klema ko cowa
(nr.kat.10ZXX/10ZXXR)

13.Wpust aluminiowy
(nr.kat.50032)

4. Profil wzmocniony
(nr.kat.80040)

9.klema rodkowa
(nr.kat. 10U24/10U24R)

5.Profil monta owy
(nr.kat.34207-34414)

10. ruba sze ciok tna
M10x20 (nr. kat.50120)

Wyznaczamy punkty na gruncie, w kt rych zostan wbite wsporniki.
W momencie wbijania nale y utrzyma pion wspornika. Podczas osadzania
elementu nale y pami ta , aby nie uderza bezpo rednio w podpor ,
lecz konieczne jest stosowanie przek adki. Minimalna g boko wbijania to 1300mm.

Co czwarte prz s o montuj my zastrza (nr.kat.80250)
przy pomocy rub sze ciokt nych M10x20 (nr. kat.50120)
oraz nakr tek ko nierzowych M10(nr.kat. 5010K)

Wspornik wbijany du y
(nr.kat.80300)

Wspornik wbijany ma y
(nr.kat.80200)
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Monta zastrza u

W miejscu styku profilu wzmocnionego ze wspornikiem wbijanym
naklejamy ta m EPDM, w celu wyelminowania bezpo redniego
kontaktu tych dw ch element w.

Po stabilnym i poprawnym monta u wszystkich podp r do gruntu przyst pujemy do
monta u profilu wzmocnionego za pomoc rub M10x20 (nr. kat.50120) oraz nakr tek ko nierzowych M10(nr.kat. 5010K)
Element osadzamy tak, aby ruby przesz y przez otw r w kszta cie fasolki .
W r wnych odst pach rozmieszczamy kolejne podpory w celu osadzenia na nich nast pnych profili.

Na profilach monta owych, kt re zosta y utwierdzone do wspornik w
osadzamy kolejny profil (tym razem standardowy) prostopadle do poprzedniego,
unieruchamiamy go k townikiem (nr.kat.80040), kt ry zostaje przykr cony za pomoc
rub szesciok tnych M10( nr. kat. 501020) oraz
nakr tek sze ciok tnych M10( nr.kat.5010K)

Dwa profile czymy za pomoc
cznik w C120(nr.kat.50120) stosuj c
do tego ruby sze ciok tne M10x20 (nr. kat.50120) oraz nakr tek
sze ciok tynych M10 (nr.kat. 5010K)

Nast pnie w profilach umieszczamy wpusty aluminiowe(nr.kat.50032)

A

B

Do wpust w rozmieszczonych na profilach monta owych lekko mocujemy klemy ko cowe (nr.kat.10ZXX/10ZXXR)
za pomoc rub imbusowych* M8 (wkr camy je do wpust w aluminiowych),nie mog one by mocno
dokr cone ze wzgl du na konieczno regulacji modu w.

B

A

Wolne wpusty zostan zaj te przez klemy rodkowe(nr.kat. 10U24/10U24R),
kt re dystansuja od siebie dwa s siednie modu y.

*- XX oznacza wysoko klemy w milimetrach (25,30,32,35,40)mm, R-oznaczenie klemy w kolorze czanym
**- d ugo gwintu ruby imbusowej M8 (16,20,25,30)mm

W ostatnim kroku rozmieszamy modu y na konstrukcji i po
odpowiednim ich ustawieniu dokr camy klemy rodkowe i ko cowe.

