
ЗА ЕЛЕГАНТЕН ЗАВЪРШЕК

 Intersole SE

монтажна система за интегриране върхуъ покрив

Монтажната система Intersole е подходяща за елегантно 
интегриране на стандартните рамки на соларни модули от 
почти всеки тип и със всякакъв размер в скатни покриви. В 
зависимост от условията, може да бъде покрит целият покрив  
или само част от него - при наклон от 15 ° до 70 °. Друго 
предимство на системата е, че тя може да се използва за почти 
всякакъв вид плочи, а модулите могат да се монтират 
хоризонтално или вертикално, с цел да се осигури оптимално 
използване на покривната повърхност. Припокриването на 
пластмасовите елементи осигурява безопасност по време на 
бури и дъжд.

ПРЕДИМСТВА

 Идеален за покривна интеграция на рамкирани модули 
от всичко производителите и във всички размери
	Елегантна визия
	За покривни наклони между 15 ° и 70 °
	  Непромокаем, благодарение на припокриващи пластмасови       

елементи
  Материал, направен от висококачествена неръждаема стомана

и алуминий, както и от рециклиран  с висока плътност (HDPE)

	Хоризонтална или вертикална инсталация на модулите
	TÜV тестове и сертификати
	10-годишна продуктова гаранция*

3К АД - оторизиран търговски представител и сервиз България, гр.Варна, кв.Аспарухово, 
обл. Малка чайка, тел./факс: 052/375011, 0887/44-83-82 или e-mail: office@3k-solar.bg



ЛЕГЕНДА
A    InterSole
B    Анкери
С    Водостоци
D  Illmod лента
E   Уплътнителна лента за Ubiflex 
F   За монтиране на стена
G  Релсов съединител
H  Релса
I   Крайна скоба
J   Соларни модули
K  Средна скоба

	Бърза и лесна инсталация
	Област на приложение 

В Германия, съгласно DIN 1055-4
• Зони с вятърно натоварване 1 + 2
• Строителна категория III
• Зони със снежно натоварване 2
• Покривна повърхност без участъците F + G
• Височина на рида до 12 m 

Ако условията са различни, проектирането на системата може да бъде 
съответно изменено. Способността да издържат на налягането на вятъра 
и засмукването е изчислена съгласно DIN 1055-4 (2005-03) и EN 
01.04.1991 Еврокод 1.

Вашият IBC SOLAR партньор: * 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.

Схема на монтиране:
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