
Title

BIS IKS-2000® I 1

walraven.comwalraven.comThe value of smart

BIS IKS-2000®

Systém identifi kace potrubí

Jednoduchá identifi kace 
potrubí dle standardů!



Různé typy upevnění

Odolné proti poškrábání 
a odolné vůči 

teplotám až do +80 °C

Snadná instalace

Profesionální vzhled, 
dle DIN 2403

BIS IKS-2000®

Inspirováno chytrými řešeními od samého začátku

Walraven je celosvětově aktivní společnost v oblasti instalací, založená v roce 1942. Vždy jsme byli motivováni k tomu, aby práce našich 

zákazníků byla snadnější a efektivnější. Díky jednoduchým, ale inteligentním řešením, rozsáhlým službám a vynikající podpoře.

Walraven. The value of smart



BIS IKS-2000® I 3

walraven.com

BIS RapidRail®

WM0, 1, 15, 2, 

30, 35

# 0200002

# 0200006

     Upevnění 

 s BIS IKS-2000® 

 Montážní páskou

   Upevnění 

závitovým 

spojem

    Upevnění s

 BIS IKS-2000®   

 Velcro

  Držák textové 

karty upevněný 

 samolepkou či   

 dvěma šrouby

  Upevnění 

 na BIS RapidRail® 

# 0200300
# 0200310

# 0200006

# 0200008
# 0200004

BIS IKS-2000® Držáky textových karet a příslušenství 

Barvy BIS IKS-2000® Textových karet 

Výr. č. Popis

0200002 BIS IKS-2000® Držák textové karty se závitovým spojem pro upevnění pomocí  BIS IKS-2000® Montážní pásky

0200004 BIS IKS-2000® Držák textové karty se závitovým spojem a kluznou maticí pro upevnění na montážní lišty typu WM0, 1, 15, 2, 30, 35

0200006 BIS IKS-2000® Držák textové karty se závitovým spojem pro připojení na závitovou tyč nebo pro BIS IKS-2000® Velcro

0200008 BIS IKS-2000® Držák textové karty, samolepící či pro upevnění dvěma šrouby na stěnu

0200032 BIS IKS-2000® Textová karta + průhledná krycí destička

0200300 BIS IKS-2000® Montážní páska, role (20 m)

0200310 BIS IKS-2000® Velcro, role (25 m)

0200040 BIS IKS-2000® Transparentní destička

Rozměr bílá zelená modrá červená šedá žlutá hnědá oranžová fi alová černá

86 x 54 mm 0200101 0200102 0200103 0200104 0200105 0200106 0200107 0200108 0200109 0200110

Barvy textových karet dle DIN 2403. 

Zelená: voda; modrá: kyslík; červená: pára; šedá: vzduch; žlutá: hořlavé plyny; hnědá: hořlavé tekutiny; oranžová: kyseliny; fi alová: louhy; černá: nehořlavé plyny či tekutiny.

BIS IKS-2000® je navržen pro práci s 

plastovými kartami (PVC) ve formátu 

kreditní karty. Můžete snadno splnit normy 

DIN umístěním správné barevné identifi kace 

a doplnit text například pomocí Dymo 

štítkovačů. Navíc BIS IKS-2000® Držák 

textových karet s průhledným krytem 

(0200032) umožňuje umístit vytištěnou 

papírovou textovou kartu na obyčejné 

domácí tiskárně za tento kryt.

Udělej si svoji identifi kační kartu

BIS IKS-2000®

Systém identifi kace potrubí

Trvalá reklama

BIS IKS-2000® je osobní a profesionální 

řešení pro identifi kaci potrubí. Stejně 

jako informace o obsahu potrubí, mohou 

dodavatelé umístit své jméno, logo a další 

informace na tištěných kartách.

Proč umisťovat identifi kátory 
potrubí? 

Identifi kace obsahu potrubí v potrubních 

systémech je stále více a více významná. 

V případě nouze je důležité mít rychlý 

přístup k informacím o obsahu a možném 

směru toku médií v potrubí. Kromě toho, 

identifi kace potrubí činí snadnější přístup k 

instalacím pro rychlou údržbu.

Různé možnosti upevnění
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Chtěli byste zjistit více o kterémkoliv z řešení popsaných v této brožuře? Nebo byste si rádi prodiskutovali, jak bychom Vám

mohli pomoci najít to nejlepší možné řešení pro Váš projekt? Spojte se s námi hned teď!

Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88 

293 01 Mladá Boleslav (CZ)

Tel. +420 326 724 009

prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA)


