
do mocowania rur instalacji elektrycznych i hydraulicznych do ścian, podłóg oraz stropów 71 - 115 mm
BIS starQuick®Obejmy z tworzywa sztucznego (Szare)
- Ø 73 - 115 mm

(C 05 07)

C BIS Obejmy z tworzyw sztucznych

Zalety i właściwości
■ obejmy jednoczęściowe
■ obejma zamyka się poprzez dociśnięcie

rury
■ obejma może być mocowana do ścian,

podłoża lub stropów za pomocą dwóch
śrub (zewnęytrzne otwory) lub za pomocą
standardowych nakrętek ślizgowych
(wewnętrzny otwór) i mocując obejmę do
pręta gwintowanego

■ nadaje się do użycia na zewnątrz, w
środowiskach agresywnych, zakładach
chemicznych, galwanizerniach, itp.

■ materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w
kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)

■ odporne na działanie UV, starzenie się,
oleje i benzyny

■ nie koroduje, podlega recyklingowi, bez
halogenu

■ zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok.
+90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Nr kat. D D DN B H h d1 d2 h2 Fa,z Pud.
(mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

08541075 71 - 76 2½ 65 105 116 75 Ø 10,5 13 x 8,3 28 650 50
08541090 88 - 93 3 80 115 133 85 Ø 13,0 13 x 8,3 32 730 40
08541110 109 - 115 4 100 145 165 105 Ø 13,0 15 x 10,5 35 1 200 25
Part no. 0854 1 075: use M8 bolts (for outer slots) or M10 Walraven slide nut to connect to M10
threaded rods (for middle hole).
Part no. 0854 1 090: use M8 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12
threaded rods (for middle hole).
Part no. 0854 1 110: use M10 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12
threaded rods (for middle hole).
Fa,x = Fa,z / Fb,x = Fb,z.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie w temperaturze 21 ° C (+70 ° F) i mocowaniu z użyciem BIS
Strut Nakrętki ślizgowe M12 + BIS Pręty gwintowane M12.
Zalecane wartości są oparte na naszej wiedzy, doświadczeniu i literaturze technicznej oraz
badaniach w warunkach laboratoryjnych. Nie zwalnia to użytkownika z konieczności
przeprowadzenia testow we własnym zakresie w celu określenia większej liczby parametrow
technicznych dla niestandardowych zastosowań produktu. Specjalne dopuszczenia nie powinny
jednak opierać się na powyższej specyfikacji.
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Uzupełnienie
BIS Strut Nakrętki ślizgowe
BIS Strut Nakrętki ślizgowe, ocynk
ogniowy
BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Uzupełnienie
BIS Strut Nakrętki ślizgowe (BUP1000)
BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5
(BUP1000)


