
för takinstallationer
BIS Yeti® 335 Support System (I 04 15)

I BIS Montagelösningar för platta och låglutande tak

Funktioner och Fördelar
■ komplett uppsättning för stöd av

installationsanordningar på platta tak
■ passar för ett stort antal vanligen

använda luftkonditioneringar,
ventilationsanordningar mm

■ levereras med halkskyddad och
avvibrerande matta

■ fastställd belastningskapacitet:
beräkningar redan gjorda

■ produkten får inte väga mer än 150 kg
■ produktens högsta del får inte överskrida

1,2 meter över taknivå
■ tillverkad i WPC, komposit av trä och

återanvänd plast
■ ytbehandling:

■ produkten är en del av Walraven BIS
UltraProtect® 1000 systemet

■ lämplig för inom- och utomhusbruk
■ klarar minst 1.000 timmars

saltspraytest (max 5% rödrost) enligt
ISO 9227

■ ljudisolering enligt DIN EN ISO 10140-1
och DIN EN ISO 10140-3 upp till 31 dB (A)

■ Stativet uppfyller kraven i DIN 18531-1
■ UV-beständighet enligt EN ISO 16474-3:

2014-02 - certifierad av ITB
■ Art.nr. 67685501: består av:

■ 4 x BIS Yeti® 335 inklusive halkfri
antivibrationsmatta (tillverkad av
gummi)

■ 2 x 1,5 m BIS RapidStrut®

fixeringsskena DS 5 (BUP1000),
förmonterad med vertikala ben på 0,5
m på båda sidor, redo att bara ansluta
BIS Yeti® 335

■ 2 x 1 m BIS RapidStrut® Fixing Rail DS
vertikala ben på 0,5 m på båda sidor,
redo att bara ansluta BIS Yeti® 335

■ alla anslutningskopplingar, skenor och
bultar ingår och de flesta är
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Kompletterande
BIS Yeti® Triplex Separations Lager



för takinstallationer
BIS Yeti® 335 Support System (I 04 15)

I BIS Montagelösningar för platta och låglutande tak

förmonterade
■ Art.nr. 67685502: består av:

■ 6 x BIS Yeti® 335 inklusive halkfri
antivibrationsmatta (tillverkad av
gummi)

■ 2 x 2 m och 4 x 1,5 m förklippt BIS
RapidStrut® Fixing Rail DS 5
(BUP1000), för användning som
längsgående och tvärgående räls

■ 6 x 0,5 m BIS RapidStrut®

fixeringsskena DS 5 (BUP1000), för
användning som vertikal ben med
förmonterade anslutningskopplingar

■ alla anslutningskopplingar, skenor och
bultar ingår och de flesta är
förmonterade

Art.nr. Modell fp

67685501 BIS Yeti® 335 för 1 installationsanordning 1
67685502 BIS Yeti® 335 för 2 installationsanordningar 1
Före installation måste takets belastningkapacitet fastställas av ingenjör.
Om monteringsparametrar måste förändras vänligen kontakta Walravens tekniska helpdesk.
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Kompletterande
BIS Yeti® Triplex Separations Lager


