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Výhody  solárního  držáku  2G

Instalace

Vážený  partnere,

•  Velká  flexibilita:  základní  deska  se  3  nastavitelnými  výškovými  

nastaveními  (40/47/54  mm)  pro  použití  s  různými  lištami/

•  Kompatibilní  se  všemi  střešními  taškami  Gerard

SOLÁRNÍ  DRŽÁK    2G

•  Vyrobeno  výhradně  z  vysoce  kvalitního  hliníku.  Nehrozí  tedy  

možnost  galvanické  koroze  střešních  tašek.

V naší   společnosti  Gerard  se  neustále  snažíme  vyhovět  měnícím  se  potřebám  našich  zákazníků,  a  to  buď  modernizací  naší  stávající  

produktové  řady,  nebo  vývojem  nových  produktů.  Naším  cílem  je  vždy  zlepšit  snadnost  montáže  a  estetické  kvality  každé  střechy.

výšky  dlaždic.

•  Snadná  instalace.

Obnovitelné  zdroje  energie,  jako  je  solární  energie,  jsou  stále  populárnější.  Jsme   proto  hrdí,  že  můžeme  představit  náš  nový  držák  

solárních  panelů  Solar  Holder  2G,  držák  pro  instalace  fotovoltaických  (v  tomto  dokumentu  „PV“)  panelů  na  střechy  Gerard.

•  Hodí  se  pod  panel  tašek  a  zabraňuje  pronikání  střešní  krytiny.  

Je  tak  zajištěna  vodotěsnost  a  není  ohrožena  původní  50letá  

záruka  na  střechu

Velikost  kolejnic  připevněných  ke  střešním  hákům  a  nesoucích  FV  

modul  závisí  na  místních  podmínkách,  jako  je  zatížení  sněhem  a  

větrem,  tvar  a  výška  budovy,  národní  a  místní  stavební  předpisy  a  

normy  a  předpisy  týkající  se  životního  prostředí.
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Poznámka

Objednávání

Solar  Holder  2G  je  produkt  společného  podniku  mezi  AHI  Roofing  a  

K2  Systems  GmbH,  výrobcem  montážních  systémů  pro  solární  

průmysl.  Na  vyžádání  lze  dodat  kompletní  solární  systém  K2.

Popis

Volné  balení

Společnost  Gerard  Roofing  Systems  není  odpovědná  za  návrh  

fotovoltaické  instalace  ani  žádné  výpočty  zatížení.  Před  instalací  je  

proto  nutné  získat  odborné  poradenství  ohledně  montážního  

systému  pro  každý  FV  projekt  (např.  návrh,  výpočty  zatížení,  statické  

ověření  spodní  stavby).

Množství/ karton

9420034685157

Tým  Gerard  Roofing  Systems

EAN  ČÍSLO

S  pozdravem,

894400

ČÍSLO  SAPBarvy

Pokud  budete  potřebovat  další  informace  o  cenách  nebo  dodání,  

neváhejte  kontaktovat  regionálního  manažera  FB  skupiny  střešních  

tašek.

Solární  držák -

4.3.
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Pouze  ilustrace
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