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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία της στήριξης, η MUPRO προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα 
στήριξης για κάθε τύπο ηλιακού συλλέκτη για οικιακές εγκαταστάσεις ή για μεγάλα ενεργειακά πάρκα.
Τα καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας της MUPRO, κατασκευασμένα στην Γερμανία, εγγυώνται την ασφαλή εγκατάσταση 
με την μέγιστη λειτουργικότητα και με τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο τοποθέτησης αλλά και την δυνατότητα εύκολης 
συντήρησης ή αντικατάστασης εξαρτημάτων.
Η υπαίθρια εγκατάσταση απαιτεί επιφάνεια υλικών με  υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία σε έντονα επιθετικό διαβρωτικό 
περιβάλλον. Για αυτό το λόγο τα προϊόντα της MUPRO είναι ανοξείδωτα, γαλβανισμένα εν θερμώ ή επινικελωμένα με 
σύγχρονες μεθόδους κατεργασίας επιφανειών μετάλλων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, 
διασφαλίζοντας μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις.
Η έκθεση των εγκαταστάσεων ηλιακών συλλεκτών σε ανεμοπιέσεις, βάρος χιονιού αλλά και ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν 
αναγκαία την αντοχή σε υψηλά φορτία. Τα συστήματα στήριξης της MUPRO προσφέρουν στέρεη και ανθεκτική εγκατάσταση.
Τα συστήματα στήριξης της MUPRO αναπτύχθηκαν από πεπειραμένους ειδικούς και απευθύνονται σε επαγγελματίες τους 
οποίους υποστηρίζει σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και εκτέλεσης του έργου που ακολουθούν:
• Εκτίμηση του έργου – Προτάσεις
• Εκπόνηση στατικών σχεδίων σύμφωνα με DIN 1055
• Παρουσίαση και συμφωνία επί των σχεδίων
• Προσφορά
• Σχέδια κατασκευής και λίστα απαιτούμενων προϊόντων
• Παράδοση
• Υποστήριξη

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΛΟΥ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δημιουργούμε μία τριγωνική βάση με τη βοήθεια των ραγών MPC και των βάσεων στερέωσης που παραθέσαμε στο κεφάλαιο 
της στήριξης.

Με τη βοήθεια των διαφόρων εξαρτημάτων στερέωσης της MUPRO, μπορούμε να πακτώσουμε τη βάση αυτή σε σκυρόδεμα, 
σε κεραμοσκεπές, ταράτσες, τραπεζοειδείς ή κυματοειδείς λαμαρίνες δίνοντας λύση για κάθε πιθανή εφαρμογή.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ V2A MPC 
QUICK FASTENERS ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ME ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι ενδιάμεσοι σφιγκτήρες φωτοβολταϊκών πανέλων της MUPRO χρησιμοποιούνται για την στερέωση των πανέλων με πλαίσιο 
ηλιακούς συλλέκτες, πάχους 40-50 mm, πάνω στις  ράγες των πλαισίων  στήριξης. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Οι ενδιάμεσοι σφιγκτήρες της MUPRO τοποθετούνται εύκολα με μια απλή περιστροφή μέσα στη ράγα. Στερεώνουν τα πανέλα 
με ασφάλεια χωρίς να γλιστράνε και χωρίς τον φόβο θραύσης  χάρη στην ελαστομερή επένδυση του σφιγκτήρα. Είναι 
σχεδιασμένοι να καλύπτουν την μικρότερη δυνατή επιφάνεια του πανέλου. Προσφέρουν την ταυτόχρονη στερέωση δύο 
πανέλων με ένα σφιγκτήρα στην ελάχιστη δυνατή μεταξύ τους απόσταση.Η ημικυκλική κεφαλή της βίδας και το σφαιρίδιο 
ασφαλείας προσφέρουν αντικλεπτική προστασία. Κατάλληλοι για ράγες MPC 38/40, 40/60, 40/80, 40/120 και ΜΡΑ 38/60.  

ΥΛΙΚΟ
Οι ενδιάμεσοι σφιγκτήρες γρήγορης σύνδεσης  V2A MPC QUICK FASTENERS για φωτοβολταϊκά πανέλα είναι ανοξείδωτοι 
από ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material no. 1,4301). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

MPC QUICK FASTENERS V2A  
για φωτοβολταϊκά πανέλα με πλαίσιο  
και ηλιακούς συλλέκτες

ΠΑΝΕΛΑ ΠΑΧΟΥΣ 40-50 mm 50 009 08 02 00 00000

Καταναλωτές

Μετρητής 
Κατανάλωσης Δίκτυο ΔΕΗ

Μετρητής 
Εξερχόμενης 
Ενέργειας

Αντιστροφέας 
(inverter)

Φωτοβολταϊκά 
πλαίσια

Μüpro ανοξείδωτοι
σφιγκτήρες γρήγορης

σύνδεσης

Λειτουργία φ/β συστήματος και χρήση προϊόντων Μüpro 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ V2A MPC 
QUICK FASTENERS ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι ενδιάμεσοι σφιγκτήρες φωτοβολταϊκών πανέλων της MUPRO χρησιμοποιούνται για την στερέωση των πανέλων χωρίς 
πλαίσιο, πάχους έως 6,7 mm, πάνω στις ράγες των πλαισίων στήριξης των φωτοβολταΐκών στοιχείων. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Οι ενδιάμεσοι σφιγκτήρες της MUPRO τοποθετούνται εύκολα με μια απλή περιστροφή μέσα στη ράγα. Στερεώνουν τα πανέλα 
με ασφάλεια χωρίς να γλιστράνε και χωρίς τον φόβο θραύσης  χάρη στην ελαστομερή επένδυση του σφιγκτήρα. Είναι 
σχεδιασμένοι να καλύπτουν την μικρότερη δυνατή επιφάνεια του πανέλου. Προσφέρουν την ταυτόχρονη στερέωση δύο 
πανέλων με ένα σφιγκτήρα στην ελάχιστη δυνατή μεταξύ τους απόσταση.Κατάλληλοι για ράγες MPC 38/40, 40/60, 40/80, 
40/120 και ΜΡΑ 38/60.  

ΥΛΙΚΟ
Οι ενδιάμεσοι σφιγκτήρες γρήγορης σύνδεσης  V2A MPC QUICK FASTENERS για φωτοβολταϊκά πανέλα είναι ανοξείδωτοι 
από ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material no. 1,4301). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

MPC QUICK FASTENERS V2A  
για φωτοβολταϊκά πανέλα

ΠΑΝΕΛΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 6,7mm 50 009 08 02 00 00005

Καταναλωτές

Μετρητής 
Κατανάλωσης Δίκτυο ΔΕΗ

Μετρητής 
Εξερχόμενης 
Ενέργειας

Αντιστροφέας 
(inverter)

Φωτοβολταϊκά 
πλαίσια

Μüpro ανοξείδωτοι
σφιγκτήρες γρήγορης

σύνδεσης

Λειτουργία φ/β συστήματος και χρήση προϊόντων Μüpro 
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ΑΚΡΑΙΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ V2A MPC QUICK 
FASTENERS ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 
ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι ακραίοι σφιγκτήρες φωτοβολταϊκών πανέλων της MUPRO χρησιμοποιούνται για την στερέωση των πανέλων με πλαίσιο 
και των ηλιακών συλλεκτών πάνω στις  ράγες των πλαισίων  στήριξης. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Οι ακραίοι σφιγκτήρες της MUPRO τοποθετούνται εύκολα με μια απλή περιστροφή μέσα στη ράγα. Στερεώνουν τα πανέλα 
με ασφάλεια χωρίς να γλιστράνε και χωρίς τον φόβο θραύσης  χάρη στην ελαστομερή επένδυση του σφιγκτήρα. Είναι 
σχεδιασμένοι να καλύπτουν την μικρότερη δυνατή επιφάνεια του πανέλου. Το ύψος του σφιγκτήρα ρυθμίζεται με την βίδα 
στην επιμήκη οπή για ακριβή προσαρμογή στο πάχος του πανέλου.Κατάλληλοι για ράγες MPC 38/40, 40/60, 40/80, 40/120 
και ΜΡΑ 38/60.  

ΥΛΙΚΟ
Οι ακραίοι  σφιγκτήρες γρήγορης σύνδεσης  V2A MPC QUICK FASTENERS για φωτοβολταϊκά πανέλα με πλαίσιο και ηλιακούς 
συλλέκτες  είναι ανοξείδωτοι από ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material no. 1,4301). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ MPC QUICK 
FASTENERS V2A

ΠΑΝΕΛΑ ΠΑΧΟΥΣ 30-40 mm 50 009 08 02 00 00020

ΑΚΡΑΙΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ MPC QUICK 
FASTENERS V2A

ΠΑΝΕΛΑ ΠΑΧΟΥΣ 40-50 mm 50 009 08 02 00 00025

Καταναλωτές

Μετρητής 
Κατανάλωσης Δίκτυο ΔΕΗ

Μετρητής 
Εξερχόμενης 
Ενέργειας

Αντιστροφέας 
(inverter)

Φωτοβολταϊκά 
πλαίσια

Μüpro ακραίοι
σφιγκτήρες

Λειτουργία φ/β συστήματος και χρήση προϊόντων Μüpro 
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ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΚEΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ ROOF ANCHOR 
ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ DAMMGULAST FOOT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το άγκιστρο στερέωσης ROOF ANCHOR της MUPRO χρησιμοποιείται για τη στερέωση των πλαισίων  στήριξης πανέλων πάνω 
σε κεραμοσκεπές.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Το άγκιστρο στερέωσης ROOF ANCHOR είναι σχεδιασμένο να συνδέει την ξύλινη βάση της στέγης με τις ράγες του πλαισίου 
στήριξης των φωτοβολταϊκών μονάδων περνώντας μέσα από τα κενά μεταξύ των κεραμιδιών. Τα άγκιστρα έχουν 
προκαθορισμένα σημεία που μπορούμε να τα λυγίσουμε ώστε να αποκτήσουν τη γεωμετρία που ταιριάζει στον τύπο και το 
πάχος των κεραμιδιών της σκεπής. Το άγκιστρο διατίθεται και με ειδικό σχήμα για στερέωση στο ακροκέραμο. Για την 
προστασία των κεραμιδιών το βάρος της μονάδας διανέμεται σε πολλά σημεία χρησιμοποιώντας αντικραδασμικές λαστιχένιες 
βάσεις DAMMGULAST FOOT με ενσωματωμένο ταφ ράγας για ευκολη σύνδεση με τις ράγες του πλαισίου στήριξης και 
ακουμπούν πάνω στα κεραμίδια δίχως να τα τραυματίζουν.

ΥΛΙΚΟ
Το άγκιστρο στερέωσης ROOF ANCHOR είναι  κατασκευασμένο από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.
Το μεταλλικό μέρος των βάσεων DAMMGULAST FOOT είναι ανοξείδωτο από ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material no. 1,4301).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ROOF ANCHOR 009 08 07 00 00000

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ROOF ANCHOR ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΥ 009 08 07 00 00005

ΒΑΣΗ DAMMGULAST FOOT M10χ35mm 009 08 06 00 00000

ΒΑΣΗ DAMMGULAST FOOT M10χ55mm 009 08 06 00 00005
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ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚEΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ V2A 
ROOF ANCHOR WITH BASE PLATE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το άγκιστρο στερέωσης  με βάση ROOF ANCHOR WITH BASE PLATE της MUPRO χρησιμοποιείται για την 
στερέωση των πλαισίων  στήριξης πανέλων πάνω σε κεραμοσκεπές.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το άγκιστρο στερέωσης με βάση ROOF ANCHOR WITH BASE είναι σχεδιασμένο να συνδέει στέρεα την 
ξύλινη βάση της στέγης με τις ράγες του πλαισίου στήριξης των φωτοβολταϊκών μονάδων περνώντας μέσα από τα κενά 
μεταξύ των κεραμιδιών. Η βάση έχει πολλές οπές σύνδεσης και το σημείο σύνδεσης με τις ράγες έχει επιμήκη οπή για να 
διευκολύνεται η τοποθέτηση. Το άγκιστρο στερέωσης με βάση διατίθεται και με βάση σχήματος L και ρυθμιζόμενο ύψος για 
τις ιδιαίτερες  απαιτήσεις κάθε κατασκευής.

ΥΛΙΚΟ: Τα άγκιστρα στερέωσης ROOF ANCHOR WITH BASE PLATE είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα  
ποιότητας  V2A (Material no. 1,4301).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ROOF ANCHOR 
WITH BASE PLATE

009 08 07 00 00010

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ROOF ANCHOR WITH BASE  
PLATE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

009 08 07 00 00015

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COLLECTOR STIRRUP

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το εξάρτημα COLLECTOR STIRRUP της MUPRO χρησιμοποιείται για την στερέωση των ηλιακών 
συλλεκτών πάνω στις ράγες των πλαισίων στήριξης. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Το εξάρτημα στήριξης COLLECTOR STIRRUP της MUPRO τοποθείται εύκολα και εμποδίζει την 
παράλληλη και την κάθετη κίνηση των πανέλων πάνω στο πλαίσιο στήριξης. Το ύψος του σφιγκτήρα ρυθμίζεται με την βίδα 
στην επιμήκη οπή για ακριβή προσαρμογή στο πάχος του πανέλου. Διατίθεται σε δύο διαφορετικά μεγέθη 130 και 195 mm. 
Η επιφάνεια του υλικού παρέχει υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία.

ΥΛΙΚΟ: Το εξάρτημα στήριξης COLLECTOR STIRRUP της MUPRO για ηλιακούς συλλέκτες  είναι κατασκευασμένο από 
γαλβανισμένο και επινικελωμένο χάλυβα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ (mm)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(ΤΕΜ)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 
COLLECTOR STIRRUP 130

24 25 009 08 02 00 00010

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 
COLLECTOR STIRRUP 195

24 25 009 08 02 00 00015
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ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ 
ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η βάση στερέωσης για τραπεζοειδή λαμαρίνα χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πλαισίων στήριξης 
φωτοβολταϊκών μονάδων πάνω σε οροφές από τραπεζοειδή λαμαρίνα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Η βάση στερέωσης για τραπεζοειδή λαμαρίνα της MUPRO έχει μεγάλη επιφάνεια σύνδεσης για ασφαλή 
στερέωση σε συνδυασμό με τα με εξαρτήματα στερέωσης και φέρει ελαστικά παρεμβύσματα που σφραγίζουν τα σημεία 
σύνδεσης με την λαμαρίνα. Η τοποθέτηση είναι απλή χρησιμοποιώντας αυτοδιάτρητες βίδες (MUPRO SELF DRILLING 
SCREWS) χωρίς να απαιτείται να έχει τρυπηθεί η λαμαρίνα. Η μόνωση στο τρύπημα επιτυγχάνεται με το ελαστικό 
παρέμβυσμα και με ροδέλες νεοπρενίου που συνδυάζονται με τις βίδες.

ΥΛΙΚΟ: Οι βάσεις στερέωσης για τραπεζοειδή λαμαρίνα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο επινικελωμένο 
χάλυβα. Οι αυτοδιάτρητες βίδες   είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα  ποιότητας  V2A (Material no. 1,4301).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 25 009 08 07 00 00020

ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΟΦΕΣ MOUNTING BASE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η βάση στερέωσης MOUNTING BASE χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πλαισίων στήριξης 
φωτοβολταϊκών μονάδων πάνω σε επίπεδες οροφές.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: Η βάση στερέωσης για επίπεδες οροφές  της MUPRO έχει μεγάλη τετράγωνη βάση για διανομή του 
φορτίου σε μεγάλη επιφάνεια με 8 τρύπες για βίδες Μ8 για να στερεωθεί στην οροφή. Οι διαστάσεις της βάσης είναι 250 
x 250 x 150mm. Βάσεις με διαφορετικό ύψος κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.

ΥΛΙΚΟ: Οι βάσεις στερέωσης για επίπεδες οροφές είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ) ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ 
ΟΡΟΦΕΣ MOUNTING BASE

50 009 08 06 00 00010
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ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το ντιζοστρίφωνο V2A BOLT SCREW και ο αντάπτορας V2A ADAPTER PLATE χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πλαισίων 
στήριξης φωτοβολταϊκών μονάδων πάνω σε οροφές από κυματοειδή λαμαρίνα (ελενίτ).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Το ντιζοστρίφωνο V2A BOLT SCREW έχει υψηλής ποιότητας ελαστικό στεγανωτικό παρέμβυσμα, τρία παξιμάδια και τρείς 
ροδέλες προσυναρμολογημένα. Συνδυάζεται με τον αντάπτορα V2A ADAPTER PLATE πάνω στον οποίο στερεώνεται η ράγα 
του πλαισίου στήριξης. Ο αντάπτορας έχει μια στρογγυλή οπή για την σύνδεση με το ντιζοστρίφωνο και μια επιμήκη οπή για να 
συνδέεται με τη ράγα.

ΥΛΙΚΟ 
Το ντιζοστρίφωνο V2A BOLT SCREW και ο αντάπτορας V2A ADAPTER PLATE είναι ανοξείδωτα από ποιότητα ανοξείδωτου 
χάλυβα V2A (Material no. 1,4301). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΟ V2A BOLT SCREW M10χ200mm 009 08 08 00 00000

ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΟ V2A BOLT SCREW M12χ300mm 009 08 08 00 00005

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ V2A ADAPTER PLATE ΜΕ ΟΠΗ Μ10 009 08 06 00 00015

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ V2A ADAPTER PLATE ΜΕ ΟΠΗ Μ12 009 08 06 00 00020

*Διατίθενται σε συσκευασίες των 50 τεμαχίων
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ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Τ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι σύνδεσμοι αυτοί συνδέουν κάθετα τις ράγες MPC εύκολα, γρήγορα και σταθερά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ο γωνιακός σύνδεσμος και ο σύνδεσμος σχήματος Τ μπορούν να σχηματίσουν πλαίσια διαφόρων σχημάτων συνδέοντας 
κάθετα τις ράγες MPC.
 
ΥΛΙΚΟ 
Οι σύνδεσμοι διατίθενται γαλβανισμένοι (πάχος γαλβανίσματος 8-12μm), επιψευδαργυρωμένοι και ανοξείδωτοι από ποιότητα 
ανοξείδωτου χάλυβα V2A (Material no. 1,4301). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΙΑ ΡΑΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ V2A

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΥΝΔΕΣΜΟΣ
38/40, 40/60, 40/80, 40/120

010 03 01 02 00045 010 03 02 02 00050

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ 010 03 01 02 00050 010 03 02 02 00055
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