BISOL EasyMountTM Alpine TRIANGLE
Prilagodljiva rešitev z možnostjo dodatnega
naklona za ekstremne vremenske razmere

Tehnične specifikacije
Namestitev

Rešitev z EasyMountTM Quick RAIL
Ravne strehe, prekrite z bitumnom, prodcem ali
sintetičnimi materiali

Poševne strehe s trapezno ali valovito pločevino

Do 5°

Kateri koli naklon

Neposredna namestitev brez preboja strehe

Pritrjevanje v strešno strukturo s stojnimi vijaki

Strešni naklon
Način namestitve
Naklon modulov

12,5°, 20° in 30° (drugi nakloni na voljo po naročilu)

Usmeritev modula

Ležeče / Pokončno po naročilu

Toleranca okvirja modula
Material

Primerno za vse dimenzije uokvirjenih modulov z debelino okvirja 35–40 mm z uporabo ustreznih spojk
Aluminij EN-AW 6060 T6 (A-okvir, Quick RAIL 80, profila 48 in 80) / Nerjaveče jeklo A2-70 (elementi za pritrjevanje)

Teža sistema brez betonskih plošč

0,02 kN/m2 (brez FN modula)

Snežna obremenitev na sistem

0,035 kN/m2 (brez FN modula)

0–5,40 kN/m2 (s FN moduli BISOL) (1)

Vetrna obremenitev (hitrost)

Do 170 km/h (106 mph)

Dodatna stabilizacija
[1]

Rešitev z EasyMountTM Profile 80 in Robust BOLT

Balast (betonske plošče) / Vetrne zaščite

Vetrne zaščite

Odvisna od specifičnega projekta. Na zahtevo lahko prejmete več informacij.

Oglejte si kratek
video za pomoč
pri namestitvi

Z ali brez preboja
strehe

Ekstremni
vremenski
pogoji

Na voljo orodje za
projektiranje in
oblikovanje

Možnost nižje
obremenitve
strehe

Različni
nakloni

10-letno
produktno
jamstvo

Zanimivost o BISOL EasyMount™
Alpine TRIANGLE
Spojke v Alpine TRIANGLE so pritrjene neposredno na noge in zaradi svoje samorezne zasnove ne potrebujejo matice. Zaradi te lastnosti lahko spojko odvijemo le z
orodjem, kar omogoča dolgoročno varnost in stabilnost. V kombinaciji z rešitvijo Robust BOLT dobi ta struktura dodatno stabilnost, s čimer jo lahko uporabimo tudi v
najzahtevnejših vremenskih razmerah.

Ste vedeli?
BISOL Group je prvo in edino solarno podjetje na svetu, ki je razvilo popoln fotonapetostni modul z jamstvom 100 % izhodne moči za 25 let delovanja: BISOL Supreme™.
Da bi sproščeno in v popolnosti užili udobje BISOL Supreme™, se registrirajte za BISOL Supreme™ Cashback ter se nagradite za nakup najbolj luksuznega in učinkovitega solarnega izdelka na svetu.

BISOL Supreme
EDEN IN EDINI
s 100 % jamstvom
izhodne moči

Veljajo dodatni pogoji in določila. Glej Omejeni jamstveni pogoji in Splošni pogoji poslovanja. © BISOL Group d.o.o. December 2020. Vse pravice
pridržane. Vse navedene informacije in podatki so zgolj informativne narave ter so predmet sprememb brez predhodnega obvestila.

Pridobite svoj BISOL Supreme Cashback

www.bisol.com

