
Идеални за малки и големи плоски покриви 

IBC AeroFix
Монтажна система за фотоволтаици

IBC AeroFix вътрешна разработка от IBC SOLAR, на базата на 
дългогодишния опит с баластовите плоски покривни системи за 
монтаж. Системата е особено подходяща за покриви с битумни 
покрития и псинтетични фолиа и позволява инсталирането на 
фотоволтаични системи на покривите с нисък капацитет на 
натоварване.
Тъй като инсталацията е външна и без проникване в покрива, 
неговата повърхност остава непокътната, а аеродинамичната 
конструкция, тестово оптимизирана в няколко аеродинамични 
тунели, в комбинация с модулния масив, дават гаранция за една 
изключително стабилна система - дори и в случаите на тежки 
натоварвания от вятъра.
Други предимства: Чрез използването на висококачествени 
материали като алуминий и неръждаема стомана и с високата 
степен на предварително производство, системата осигурява 
оптималното решение за всяко приложение, в което се изисква 
изключително ниво на качество, ефективност и гъвкавост.

Предимства:
Специално решение за всички плоски покриви с нисък 
капацитет на натоварване
Също така подходящ за малки плоски покриви или гаражи
Оптимизирана аеродинамичност на граничния слой 
Без проникване в покрива
Висока устойчивост на корозия, благодарение на 
използването на алуминий и неръждаема стомана
Висока степен на предварително производство: например 
интегрирана защитна мембрана
Ориентация изток-запад: дава възможност за максимално 
покривно покритие
Лесен монтаж, благодарение на V-образната форма на 
конструкцията за повдигане в посока изток-запад
С официално одобрени компоненти, като изключително 
надеждните модулни скоби на системата IBC TopFix200
10-годишна продуктова гаранция *
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 * Продуктите и мощностната гаранция са в съответствие с версията на пълните 
гаранционните условия, получени от вашия специализиран партньор на IBC 
SOLAR по време на инсталацията. Гаранцията е валидна само когато съответ-
ният продукт е инсталиран в съответствие с приложимите инструкциите за 
инсталиране. Продуктите подлежат на изменения, представляващи подобрения.

A*  Необходимо е одобрение от модулния производител  

B*  С опция и за други дължини по желание
C*  Стандартното тегло включва монтажната система, модул (20 кг) и мат защита. В 
зависимост от местните фактори на натоварване, резултатите могат да се различават.
 
D*  В зависимост от релсовото разстояние

 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
IBC AeroFix 15 15 KITS 10

плоски покриви плоски покриви плоски покриви
 15 15 10
Юг Юг Изток - Запад
10 5 10

950–1000 950–1000 950–1000

1630–1700 1630–1700 1630–1700

   10    10 13

17 17 22

1.8

2 × 2

1.8

2 × 5

–               0.5

Алуминий/Неръждаема стомана

2.3

2 × 5

–

Предназначение
Ъгъл на наклонa (°)
Модулно ориентиране
Макс. допустим наклон на покрива (°)
Модулна ширина (мм) * A
Модулна дължина (мм) * B
Тегло (кг / м2) * С
Линейно натоварване (кг / м) * D
Разстояние между долните носачи (м) 
Минимален масив
Минимално разстояние  покрив -  ръб (м) 
Материал
Макс. височина на сградата (м) 20 6 20
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