BISOL EasyMountTM Elegant HDPE 200
Hitra in enostavna rešitev, brez uporabe orodja

Dovoljena širina okvirja na hrbtni strani modula:

Tehnične specifikacije
Namestitev

Ravne strehe

Strešni naklon

Do 5°

Način namestitve

Brez preboja strehe

Naklon modula

20°

Usmeritev modula

Ležeče

Tolerance okvirja modulov

Dolžina: katera koli / Širina: 1.002 mm ± 3 mm
Debelina: 34–41 mm
Širina na hrbtni strani: 27–32 mm

Barva podloge

Karbonsko črna

Material

Polietilen visoke gostote (HDPE), karbonsko črn, UV-odporen
(podloga) / Polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni (vijaki)

Teža podloge

5,5 kg

Dodatna stabilizacija

Betonske plošče, vetrna zaščita

Temperaturni razpon

-20–70°C

Snežna obremenitev

0–2,40 kN/m2

27–

32 m

m

481 mm

Dimenzije konstrukcije Elegant HDPE 200
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3 mm

0m

1.27

m
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Z uporabo betonskih plošč in vetrnih zaščit v skladu s specifikacijami.

Oglejte si kratek
video za pomoč
pri namestitvi

8x hitrejša
namestitev

Orodje za
namestitev ni
potrebno

Na voljo orodje za
projektiranje in
oblikovanje

Lahka in
zložljiva

Učinkovito
hlajenje

Nizki stroški
namestitve

Zanimivost o BISOL EasyMount™
Elegant HDPE 200
Naši oblikovalci so preudarno izbrali visokokakovostne materiale za BISOL EasyMount™ Elegant HDPE 200, ki jih je mogoče popolnoma reciklirati in so prijazni do okolja.

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

