
pentru instalații pe acoperiș

(I 04 15)BIS Yeti® 335 Cadru pre-asamblat

I BIS Acoperiș și panouri solare

Caracteristici și beneficii
■ set complet pentru suportul sistemelor de

instalații pe acoperișuri plate
■ cu membrană de cauciuc anti-alunecare și

anti-vibrație
■ capacitate de încărcare prestabilită; alte

calcule nu sunt necesare
■ greutatea maximă admisă este de 150 Kg
■ înălțimea maximă a echipamentului nu

trebuie să depășească 1,20 m peste cota
acoperișului

■ asamblare finală la fața locului
(componentele sunt livrate separat)

■ Protecția suprafeței:
■ tehnologie Walraven BIS UltraProtect®

1000
■ un singur sistem pentru aplicații

interioare și exterioare
■ rezistență 1.000 ore la testul cu

pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
■ reducerea zgomotului conform DIN EN

ISO 10140-1 și DIN EN ISO 10140-3 până
la 31 dB (A)

■ seturile corespund reglementărilor DIN
18531-1

■ UV-resistance according to EN ISO
16474-3:2014-02 - certified by ITB

■ Art.Nr. 67685501: compus din:
■ 4 x Talpă BIS Yeti® 335 inclusiv

mantaua anti-vibrație
■ 2 x 1.5 m Șină BIS RapidStrut® DS 5

(BUP1000), pre-asamblat cu prinderi
verticale a câte 0,5 m pe ambele părți,
gata pentru montajul în talpa BIS Yeti®

335
■ 2 x 1 m Șină BIS RapidStrut® DS 5

(BUP1000), pentru montajul
perpendicular pe cadru. Elementele de
prindere sunt deja preinstalate pe
acesta.

■ toate elementele de fixare (dopuri de

■ format din WPC, un material reciclat
compozit și fibre lemnoase.
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(I 04 15)BIS Yeti® 335 Cadru pre-asamblat

I BIS Acoperiș și panouri solare

capăt, șuruburi) sunt incluse și
majoritatea deja pre-asamblate

■ Art.Nr. 67685502: compus din:
■ 6 x Tălpi BIS Yeti® 335 inclusiv

mantaua anti-vibrație
■ 2 x 2 m și 4 x 1.5 m șină deja tăiată

BIS RapidStrut® Fixing Rail DS 5
(BUP1000), pentru traseele
longitudinale și transversale

■ 6 x 0.5 m Șină BIS RapidStrut® Fixing
Rail DS 5 (BUP1000), pentru fixarea pe
verticală a elementelor pre-asamblate

■ toate elementele de fixare sunt incluse

Art.Nr. Model Amb. 1

67685501 BIS Yeti® 335 pentru o singură instalație 1
67685502 BIS Yeti® 335 pentru 2 instalări 1
Atenție: Stabilitatea ansamblului trebuie verificată. De asemenea, capacitatea de încărcare a
acoperișului trebuie confirmată de inginerul de structură.
Vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic, în cazul modificării cerințelor de montare
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