
Интелигентни решения 

Type ConSole 
Пластмасов контейнер за инсталации върху плосък покрив

    Инсталационната система ConSole е идеалното решение за 
ефективно използването на слънчевите модули върху плоски 
покриви. Пластмасовите контейнери, които са изработени от 
100% рециклирана без хлор пластмаса, се пълнят с баласт, с цел 
да се използват за тежест при задържането на соларните модули 
върху покрива. Материалът на контейнера отговаря на всички 
изисквания за пожарна безопасност на DIN 4102 клас В2. И 
благодарение на използвания материал, този монтажен продукт 
има дълъг експлоатационен живот и без нужда от поддръжка.

Предимства:
Идеален за плоски покриви с  чакъл

  Без проникване в покрива
  Не се нуждае от поддръжка
  Изработен от 100% рециклирана, безхлорна пластмаса      
Изчисляване на количеството баласт съгласно DIN 1055-4: 
2005-03 и Еврокод
10-годишна продуктова гаранция *
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ConSole 4.1: A = 1680; B = 840; C = 400; D = 50; E = 740;
ConSole 4.2: A = 1240; B = 1090; C = 530; D = 50; E = 960;
ConSole 5.2: A = 1520; B = 1080; C = 500; D = 40; E = 960;
ConSole 6.2: A = 1740; B = 1070; C = 500; D = 50; E = 970;

 6100100004  ConSole 4.1 
 6100100006  ConSole 4.2 
 6100100019  ConSole 5.2 
 6100100008  ConSole 6.2 
 6100100010 Profile elongation set

  ЛЕГЕНДА   ITEM NUMBER 

Определяне на подходяща конзола за вашия модул
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* Product and power warranty in accordance with the version of the full
 warranty conditions received from your specialized IBC SOLAR partner at
the time of installation. This warranty is valid only when the relevant product 
is installed in accordance with the applicable installation instructions. 

Subject to modifications that represent progress. 

* Please refer to the current installation instructions for the required ballast 
figures and installation specifications. All dimensions in mm.

 Вашият IBC SOLAR партньор: 
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