DELTA SLĪPĀM JUMTU VIRSMĀM
MONTĀŽA

Nordic s lar partner
DELTA
Var uzstādīt arī viens
cilvēks
Lielākais tirgū
pieejamais stiprinājumu
intervāls 1,6 m
Droša un ātra
kronšteina
stiprināšana no
sāniem
Kronšteinu
iespējams ātri un
vienkārši pagarināt
Sevišķi ātri lietojami

Eas Rail ātrie stiprinājumi

IZMĒRI
Saules paneļus ieteicams uzstādīt pēc iespējas tuvāk jumta
korei.
Saules paneļi nav paredzēti sniega aizturēšanai. Ja attālums
starp kori un augšējo paneli ir lielāks par metru, iesakām virs
paneļiem uzstādīt sniega barjeras, lai sniega svars nespiestu
tieši uz paneļiem.
Izvēloties paneļu montāžas vietu, ņemiet vērā, ka jumta
malās ir lielāka vēja slodze. Iesakām paneļus uzstādīt pēc
iespējas tuvāk jumta virsmas vidum.

Attālums starp jumta stiprinājumiem ne vairāk par 1600 mm.
Easy Rail sistēmas noturība pret sniega slodzi ir pārbaudīta.
Apgabalos ar sevišķi lielu sniega daudzumu iesakām jumta
stiprinājumus stiprināt ar intervālu, kas mazāks par 1,6 m.

NEPIECIEŠAMIE DARBARĪKI

Paneļa biezums 35 mm vai 40 mm. Paneļu izmēri var būt
dažādi un tos var uzstādīt gan horizontālā, gan vertikālā
stāvoklī.
Sešstūra atslēga 6 mm

Uzgriežņu atslēga 13 mm

Skrūvgriezis
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Eas

Rail JUMTA STIPRINĀJUMU

LIETOŠANA
Lietojiet jumta stiprinājumus max. 1600 mm intervālā, vadoties pēc jumta materiāla.
VALCPROFILA JUMTI (VALCĒJAMI UN KLIKŠĶINĀMI)

SKĀRDA JUMTS AR DAKSTIŅU PROFILU

Easy Rail stiprinājumu komplekts valcprofila jumtiem
36880 Satur jumta stiprinājumu, stiprināšanai nepieciešamos

Easy Rail stiprinājumu komplekts skārda jumtam ar
dakstiņu profilu 36860 Satur jumta stiprinājumu, stiprināšanai

Pievelciet stiprinājuma skrūves līdz stiepes robežai, tātad līdz
stiprinājuma malas ir satuvinājušās, bet nav ieliekušās vai
sagriezušās.

Pārbaudiet, kādā stāvoklī ir latas.

piederumus, kā arī Easy Rail kronšteina skrūvi un uzgriezni.

nepieciešamos piederumus, kā arī Easy Rail kronšteina skrūvi un
uzgriezni.

Valcējums

min. 22x100 mm

DAKSTIŅU JUMTS
BITUMENA ŠINDEĻU JUMTI UN TRAPECES PROFILA
SKĀRDA JUMTI

Easy Rail stiprinājumu komplekts dakstiņu jumtiem 36890

Easy Rail stiprinājumu komplekts bitumena un
trapeces profila jumtiem 36870 Satur jumta stiprinājumu,

Stiprina pie latām. Ja nepieciešams, virsū stiprināmā dakstiņa
apakšdaļā izgrieziet robu stiprinājuma vietā.

stiprināšanai nepieciešamos piederumus, kā arī Easy Rail
kronšteina skrūvi un uzgriezni

Profila skārds: Stiprina pie profilētā skārda kores, tikai pie
skārda, ne pie latām. Pievelkot skrūves, uzmaniet, lai skrūve
negriežas pa tukšo.
Bitumens: Pārliecinieties, kādā stāvoklī ir gropētie dēļi.

Satur jumta stiprinājumu, stiprināšanai nepieciešamos piederumus, kā
arī Easy Rail kronšteina skrūvi un uzgriezni.

Easy Rail dakstiņu jumta priekšējais balsts 36250, sertificēta
skrūve 7x50 17271, jumta skrūve M8x20 17285 , jumta
skrūves uzgrieznis M8 17201
Papildu balsts stiprinājumam sevišķi vējainās vietās
(piem. jūras krastā, augstām ēkām).

min. 22x100 mm
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Eas Rail PROFILAKRONŠTEINA MONTĀŽA

Ievērojiet paneļa
ražotāja ieteikto
stiprināšanas
intervālu.

Easy Rail profila kronšteins 3,1 m 36600
Easy Rail profila kronšteins 6,2 m 36480
Katru Easy Rail profila kronšteinu nostiprina ar vismaz
diviem jumta stiprinājumiem.
Izplešanās siltuma ietekmē: Vienas profila kronšteina
līnijas maksimālais garums ir aptuveni 15 m.

Easy Rail kronšteina turpinājumu
komplekts 2 gb 36750
Easy Rail kronšteina skrūve
100 gb 36900
Easy Rail jumta skrūves
uzgrieznis 100 gb 36910
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lar partner

Eas Rail

Easy Rail vidus stiprinājums 35 mm 10 gb 36540
Easy Rail malējais stiprinājums 35 mm 8 gb 36530
Easy Rail vidus stiprinājums 35 mm melns 10 gb 3654033
Easy Rail malējais stiprinājums 35 mm melns 8 gb 3653033
Easy Rail vidus stiprinājums 40 mm 10 gbl 36780
Easy Rail malējais stiprinājums 40 mm 8 gb 36770

4.

PAPILDU DETAĻAS

Sazemēšanas disks 50 gb 36760

Vada stiprinājums 50 gb 36550

Lieto, lai nodrošinātu zemēšanas
pārklājumu. Diskus uzstāda zem
vienas no Easy Rail profila kronšteinu
līnijas vidus stiprinājumiem.

Stiprina pie paneļa rāmja; ne
vairāk par 4 vadiem.

Stiprināšanas tapas 40 gb
36470
Atvieglo paneļa
uzstādīšanu.
Piestipriniet pie
paneļa rāmja un,
atbalstot paneli uz
stiprinājumiem,
uzceliet to uz profila
kronšteina.
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