
     

Instrucţiuni de montaj
Pachet bază instalaţie de paratrăsnet ţigla metalic  ă

ATENŢIE! Instalaţia de paratrăsnet trebuie executată DOAR de persoane autorizate şi trebuie să se respecte cerinţele Normativului  I 7/2009 
precum şi ale Standardului SR EN 62305-1,2,3. 
NOTĂ: Este posibil ca, în funcţie de caracteristicile construcţiei,  să fie nevoie de mai multe repere sau şi de alte piese decât cele din pachet. 
Pentru aceste situaţii vă rugăm să vă adresaţi personalului din magazinul de unde a fost achiziţionat  produsul.

Nr 1. Conductorul rotund  Ø 8 din oţel zincat (5021050) se
utilizează pentru a executa reţeaua de captare şi a coborârilor
de pe acoperiş.   Se vor folosi  segmente drepte  pe coamă.
Capetele  conductorului  de  pe  coamă  trebuie  să  fi
proeminente şi îndoite în sus. cu 0,15m astfel sunt protejate
şi eventualelor copertine ieşite în afară.

                  Rola de 50m
Nr.  2.Suport  conductor  cu  arc  (5203015).  Prinderea
conductorului  Ø  8  se  va  face  prin  clipsarea   în  suport.
Distanţa dintre doi suporţi va fi de 0,75-1m.

                 10 buc
Nr.3  Legătură  cruce  sau   înădire  (5311500) realizează
intersecţiile sau derivaţiile conductorului rotund de pe coama
pe panta acoperişului  şi  coborâre pe perete. Şurubul M10
trebuie strâns cu cheia potrivită până se va obţine un contact
perfect între cele două segmente de conductor. 

                                2 buc

Nr.   4  Vârful  (5405068) se  fixează  pe  extremităţile
(mustăţile) conductorului rotund, la marginile coamei sau/şi
ale lucarnelor.  Şurubul M6 se strânge cu  şurubelniţa pentru
un contact cât mai bun la terminaţia conductorului  

                                   2 buc
Nr  .5  Suportul  pe  acoperiş  (5217075),  este  destinat
susţinerii  conductorului  rotund  pe  traseele  de  coborâre  pe
panta acoperişului. Atunci când coborârile sunt la marginea
acoperişului,  se  va  păstra  o  distanţă  de  0,5m de  aceasta.
Distanţa dintre doi suporţi va fi  de 0,75-1 m. Se recomandă
ca la fixare să se foloseasca şurubul autoforant existent  care
fixează  invelitoarea  .  În  cazul  în  care  nu  există  astfel  de
sisteme  de  prindere  vă  rugăm  să  contactaţi  furnizorul  de
învelitoare pentru  un sistem de fixare  al pieselor care sa fie
autorizat de acestea.

                    10 buc

Nr.  6  Clema  de  burlan  (5316014) prinde  conductorul
rotund de marginea jgheabului metalic de captare a apelor
pluviale,  acolo  unde  acesta  continuă  ca  şi  coborâre  pe
peretele construcţiei. ATENŢIE!!! Nu sunt admise unghiuri
mai  mici  de  90°!  Este  recomandabil  ca  trecerea  peste
streaşină  să  se  facă  prin  curbe  cât  mai  largi.   Îndoirea
conductorului de coborâreØ 8 pentru fixarea ulterioară  pe
perete  se  face  în  unghiuri  mai  mari  de  90⁰.  Pentru
jgheaburile de plastic (PVC)  nu se foloseşte această  piesă. 

                     2 buc

Nr. 7   Suportul  pe  perete  (5229960)  se  foloseşte  pentru
fixarea conductorului  Ø 8 pe pereţii clădirii, între streaşină
şi  legătura  la  centura  sau  priza  de  împământare.
Holtşuruburile  si  diblurile  nu  sunt  incluse,  şi  se  comandă
ulterior  conform  grosimii pereţilor  şi a izolaţiei.                         8 buc

Nr. 8  Piesa de separaţie (5336457), care asigură  legatura
între  coborârile  de conductor rotund Ø 8 şi platbandă 30-
40mm.  Se montează la mai mult de 1m de  sol  de la centura
sau priza de  împământare.

                    2 buc




