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Jednoduchá identifi kácia 
potrubia podľa štandardov!

BIS IKS-2000®

Systém identifikácie potrubia



Rôzne typy upevnenia

Odolné proti poškriabaniu 
a odolné voči teplotám 

až do +80 °C

Jednoduchá inštalácia

Profesionálny vzhľad, 
podľa DIN 2403

BIS IKS-2000®

Inšpirované chytrými riešeniami od samého začiatku

Walraven je celosvetovo aktívna spoločnosť v oblasti inštalácií, založená v roku 1942. Vždy sme boli motivovaní k tomu, aby práca našich 

zákazníkov bola jednoduchšia a efektívnejšia. Vďaka jednoduchým, ale inteligentným riešením, rozsiahlym službám a vynikajúce podpore.

Walraven. The value of smart
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BIS IKS-2000®

Systém identifi kácie potrubia

Trvalá reklama

BIS IKS-2000® je jedinečné a profesionálne 

riešenie pre identifi káciu potrubia. Rovnako 

ako informácie o obsahu potrubia môžu 

dodávatelia umiestniť na vytlačených 

kartách svoje meno, logo a ďalšie 

informácie.

Prečo umiesťovať identifi kátory 
potrubia? 

Identifi kácia obsahu potrubia v potrubných 

systémoch je stále významnejšia. V prípade 

núdze je dôležité mať rýchly prístup 

k informáciám o obsahu a možnom 

smere toku médií v potrubí. Okrem toho, 

identifi kácia potrubí uľahčuje prístup k 

inštaláciám a zrýchľuje údržbu.

Rôzne možnosti upevnenia

BIS RapidRail®

WM0, 1, 15, 2, 

30, 35

# 0200002

# 0200006

■     Upevnenie 

 s BIS IKS-2000® 

  Montážnou páskou

   Upevnenie 

závitovým 

spojom

 Upevnenie s

 BIS IKS-2000®   

 Velcro

  Držiak textovej 

karty upevnený 

samolepkou či 

dvomi skrutkami

  Upevnenie 

na BIS RapidRail® 

# 0200300
# 0200310

# 0200006

# 0200008
# 020 0 004

BIS IKS-2000® Držiaky textových kariet a príslušenstva 

Farby BIS IKS-2000® Textových kariet 

Číslo 
výrobku Popis

0200002 Držiak karty so závit. spojom pre upevnenie pomocou BIS IKS-2000® Montážnej pásky

0200004 Držiak karty so závit. spojom a klznou maticou pre upevnenie na montážne lišty typu WM0 - 35

0200006 Držiak karty so závit. spojom pre pripojenie na závitovú tyč alebo pre BIS IKS-2000® Velcro

0200008 Držiak karty, samolepiaci alebo pre upevnenie dvomi skrutkami na stenu

0200032 BIS IKS-2000® Textová karta + priehľadná krycia doštička

0200300 BIS IKS-2000® Montážna páska, kotúč (20 m)

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

0200040 BIS IKS-2000® Transparentná doštička

Rozmer biela zelená modrá červená šedá žltá hnedá oranžová fi alová čierna

86 x 54 mm 0200101 0200102 0200103 0200104 020 0 105 0200106 0200107 0200108 0200109 0200110

Farby textových kariet podľa DIN 2403.

Zelená: voda; modrá: kyslík; červená: para; šedá: vzduch; žltá: horľavé plyny; hnedá: horľavé tekutiny; oranžová: kyseliny; fi alová: lúhy; čierna: nehorľavé plyny či tekutiny.

BIS IKS-2000® je navrhnutý pre prácu 

s plastovými kartami (PVC) vo formáte 

kreditnej karty. Môžte ľahko splniť normy DIN 

umiestnením správnej farebnej identifi kácie 

a doplniť text napríklad pomocou Dymo 

štítkovačov. Naviac, BIS IKS-2000® Držiak 

textových kariet s priehľadným krytom 

(0200032) umožňuje umiestniť za tento 

kryt papierovú textovú kartu vytlačenú na 

obyčajnej domácej tlačiarni.

Urob si svoju identifi kačnú kartu
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Chceli by ste zistiť viacej o ktoromkoľvek z riešení popísaných v tejto brožúre? Alebo by ste radi prediskutovali, ako by sme 

Vám mohli pomôcť nájsť to najlepšie možné riešenie pre Váš projekt? Spojte sa s nami hneď teraz!

Zistite, ako Vám môžme pomôcť

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)


