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PV 21c - beton/plast/zámek 1x

PV 21c/100 - beton/plast/šroub M8

PV 21d - bet. kostka/plast/zámek 2x

PV 21d/100 - bet. kostka/plast/šroub M8

Podpěra vedení na ploché střechy    
Použití:  - pro upevnění hromosvodného vodiče na plochých střechách 
  - jednoduchý plast. zámek na zatlační vodiče   
Materiál:  - plast odolný proti ÚV záření s betonovou výplní uzavřený na spodní 
                   straně víčkem

   
Váha:  ~ 1kg   

Použití:  - pro upevnění hromosvodného vodiče na plochých střechách   
  - úchyt pomocí ocel. příložky a šroubu M8,  výška 100 mm   
Materiál:  - plast odolný proti ÚV záření s betonovou výplní zavřený na spodní 
                   straně víčkem

   
Váha:  ~ 1kg   

Použití:  - pro upevnění hromosvodného vodiče na plochých střechách 
  - dvojitý plastový zámek na zatlačení vodiče, zvyšuje pevnost úchytu   
Materiál:  - plast odolný proti ÚV záření a úchytem pro    
    betonovou kostku 

  
Váha:  ~ 1kg   

Použití:  - pro upevnění hromosvodného vodiče na plochých střechách  
  - úchyt pomocí ocel. příložky a šroubu M8, výška 100 mm  
Materiál:  - plast odolný proti ÚV záření  s betonovou výplní uzavřeny 
                   na spodní  straně víčkem

 
Váha:  ~ 1 kg   
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PV 21d                     
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  beton. kostka/plast/M8

označení

volně

- doporučený průměr vodiče: ø 8 ÷ 10 mm   

- doporučený průměr vodiče: ø 8 ÷ 10 mm   

- doporučený průměr vodiče: ø 8 ÷ 10 mm   

- doporučený průměr vodiče: ø 8 ÷ 10 mm   

PVC držák
pro PV21d

65 315 30 volně
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PV 21 nalepovací - ocel/plast. hlava
                       (55 mm)

PV 21 nalepovací - ocel/plast. hlava
                    (100 mm)

80

PV 21 nalepovací - ocel/šroub M8 
                     

Podpěra vedení na ploché střechy    

Použití:  - pro upevnění hromosvodného vodiče na plochých střechách   
  - úchyt pomocí ocel. příložky a šroubu M8,  výška 100 mm   
Materiál:  - plast odolný proti ÚV záření s betonovou výplní zavřený na spodní 
                   straně víčkem

   
Váha:  ~ 1kg   

Použití:  - pro upevnění hromosvodného vodiče na plochých střechách 
  - dvojitý plastový zámek na zatlačení vodiče, zvyšuje pevnost úchytu   
Materiál:  - plast odolný proti ÚV záření a úchytem pro    
    betonovou kostku 

  
Váha:  ~ 1kg   

Použití:  - pro upevnění hromosvodného vodiče na plochých střechách  
  - úchyt pomocí ocel. příložky a šroubu M8, výška 100 mm  
Materiál:  - plast odolný proti ÚV záření  s betonovou výplní uzavřeny 
                   na spodní  straně víčkem

 
Váha:  ~ 1 kg   

Podpěra vedení na ploché střechy 
               - ocel / plast              

Použití:    - k nalepení popř. přeplátování PVC záplatou na ploché střechy   
                 - vodič uchycen v plastové hlavě, výška 55 mm   
Materiál:  - samozacvakávací plastová hlava, ocelová základna 

     - doporučený průměr vodiče: ø 8 ÷ 10 mm 

Použití:    - k nalepení popř. přeplátování PVC záplatou  na ploché střechy   
  - vodič uchycen v plastové hlavě prodloužené   
    ocelovou trubkou na výšku 100 mm   
Materiál:  - samozacvakávací plastová hlava, ocelová základna
   
   

Podpěra vedení na ploché střechy - ocel        

Použití:    - k nalepení popř. přeplátování PVC záplatou  na ploché střechy   
  - vodič uchycen ocelovou příložkou se šroubem M8      
Materiál:   - celokovová  

     - doporučený průměr vodiče: ø 8 ÷ 10 mm
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- doporučený průměr vodiče: ø 8 ÷ 10 mm 

PVC záplata není součástí dodávky podpěry - její použití konzultovat 
s dodavatelem střešní krytiny.

PVC záplata není součástí dodávky podpěry - její použití konzultovat 
s dodavatelem střešní krytiny.

PV 21
nalepovací/šroub M8 100 209 47 volně

PV 21e - celoplastová/beton/zámek 2x Použití:  - pro upevnění hromosvodného vodiče na plochých střechách  
  - dvojitý plastový zámek na zatlačení vodiče zvyšuje pevnost úchytu   
Materiál:  - plast odolný proti ÚV záření  s betonovou výplní uzavřeny 
                   na spodní  straně víčkem

 
Váha:  ~ 1,2 kg   
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- doporučený průměr vodiče: ø 8 ÷ 10 mm   


