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Oznakowanie łatwe 
do zauważenia

BIS IKS-2000®

System identyfikacji rur



Kilka opcji mocowania

Odporny na zarysowania i 
temperatury aż do 80 °C

Prosty w montażu

Profesjonalny wygląd 
zgodnie z DIN 2403

Inspirowane sprytnymi rozwiązaniami

Walraven to fi rma, która od 1942 roku działa w branży instalacyjnej na całym świecie. Naszym celem jest sprawianie, że praca naszych klientów 

jest łatwiejsza i bardziej efektywna. Cechują nas proste i sprytne rozwiązania, kompleksowe usługi oraz niezawodne wsparcie techniczne.

Walraven. The value of smart

BIS IKS-2000®
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BIS IKS-2000®

Możliwość umieszczenia reklamy 
wykonawcy

BIS IKS-2000® jest profesjonalnym rozwiązaniem

służącym nie tylko identyfi kacji

medium płynącego w rurach. Daje także

możliwość umieszczenia logo i informacji

o fi rmie, która wykonała instalację.

Dlaczego oznakowanie instalacji 
jest tak ważne?

Identyfi kacja medium płynącego w instalacji

jest bardzo ważna ze względów 

bezpieczeństwa, w przypadku akcji służb 

ratowniczych. Oznakowanie kierunku 

przepływu jest także bardzo istotne dla fi rm 

zajmujących się serwisem instalacji.

Opcje montażu

# 0200002

# 0200006

  Montaż za pomocą 

taśmy montażowej 

BIS IKS-2000® 

    Montaż przy 

pomocy wkrętów 

gwintowanych

  Montaż za pomocą 

BIS IKS-2000® Velcro

  Uchwyty do tabliczek 

mocowane za pomocą 

śrub lub taśm 

samoprzylepnych

  Montaż do szyn

BIS RapidRail® 

# 0200300
# 0200310

# 0200006

# 0200008
# 0200004

BIS RapidRail® 

WM0, 1, 15, 2, 

30, 35

BIS IKS-2000® Uchwyty do tabliczek i akcesoria

Kolory BIS IKS-2000® tabliczek tekstowych

Nr kat. Opis

0200002 BIS IKS-2000® Z gwintowanym elementem dystansowym do mocowania przy pomocy taśmy BIS IKS 2000®

0200004
BIS IKS-2000® Z gwintowanym elementem dystansowym gwintowanym i nakrętką ślizgową dla szyn

BIS RapidRail® - WM0, 1, 15, 2, 30 oraz 35

0200006 BIS IKS-2000® Z gwintowanym elementem dystansowym do pręta gwintowanego lub BIS IKS-2000® Velcro

0200008 BIS IKS-2000® Z taśmą samoprzylepną i otworem do mocowania wkrętem

0200032 BIS IKS-2000®  Z tabliczką przezroczystą w komplecie

0200300 BIS IKS-2000® Taśma montażowa stalowa, rolka (20m)

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

0200040 BIS IKS-2000® Tabliczka przezroczysta do uchwytu

Wymiary biały zielony niebieski czerwony szary żółty brązowy pomarańczowy fi oletowy czarny

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

Kolory tabliczek są zgodne z DIN 2403

Zielony: woda; niebieski:tlen; czerwony: gorąca para wodna; zielony: powietrze; żółty: gazy palne; brązowy: ciecze palne; pomarańczowy: kwasy; fi oletowy: ług; czarny: gazy niepalne, ciecze niepalne.

BIS IKS-2000® są zaprojektowane pod 

karteczki z tworzywa (PVC) formatu karty 

kredytowej. Z łatwością oznakujesz rurę 

używając zgodnie z DIN odpowiedniego 

koloru tabliczkę i podpiszesz ją na przykład 

używając drukarki do etykiet Dymo. 

Dodatkowo dostępny jest również uchwyt 

z  przezroczystą tabliczką (0200032), który 

umożliwia użycie karty wydrukowanej na 

biurowej drukarce na kolorowym papierze. 

Samodzielne znakowanie

System identyfi kacji rur
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Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce? A może chcesz sprawdzić w jaki

sposób możemy pomóc Ci w innych problemach związanych z mocowaniem instalacji? Skontaktuj się z nami już teraz!

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3 

31-588 Kraków (PL)

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info.pl@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)


