
ZGODNIE Z NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĄ

IBC TopFix 200

JEDNOWARSTWOWY SYSTEM MONTAŻOWY NA SKOŚNE DACHY

System montażowy serii IBC TopFix 200, możliwy do za-
stosowania na każdym skośnym dachu, spełnia najwyższe 
wymagania jakościowe i pozwala zaoszczędzić czas pod-
czas montażu. Jednowarstwowy system montażowy na sko-
śne dachy IBC TopFix 200 można zastosować na wszyst-
kich skośnych dachach pokrytych dachówkami. Podczas 
opracowywania tego rozwiązania technicznego wykorzy-
staliśmy całe doświadczenie firmy IBC SOLAR oraz efekty 
współpracy z naszymi wieloletnimi partnerami biznesowymi. 
Rezultat jest widoczny: zestaw uprzednio zmontowanych 
elementów stanowi dużą zaletę podczas montażu. System  
obejmuje ponadto elementy wyprodukowane z materiałów  
odpornych na warunki pogodowe i charakteryzujących się 
długą żywotnością, takich jak stal i aluminium, które 
zapewniają również maksymalną stabilność.   

PODSTAWOWE DANE

	idealny na skośne dachy kryte dachówką

	kolejny etap rozwoju systemu IBC TopFix 100

	możliwość regulacji wysokości

	niska masa i wysoka wytrzymałość 

	niskie koszty dzięki systemowi modułowemu

	certyfikacja TÜV (w przygotowywaniu)

	bezpieczeństwo sprawdzane statycznie, również  
pod kątem znacznych obciążeń pod naporem  
śniegu i wiatru

	10 lat gwarancji na wyrób*



Państwa partner IBC SOLAR:
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LEGENDA
L L = (MB + 24 mm) × n + 32 mm 
 Długość profilu nośnego = (MB + 24 mm) × liczba paneli w szeregu  
 + 32 mm
MB szerokość panelu

MH wysokość panelu

A profil nośny TF50

B hak dachowy

C klamra centralna

D klamra zewnętrzna

E uchwyt panelu

F maks. 300 mm

G maks. 290 mm
X X – wybrana odległość mocowań  
 (projektowanie za pomocą oprogramowania PV Manage)
Z maks. 1/4 wysokości panelu (należy przestrzegać wytycznych 
 producenta panelu)

Wersja: 12.05.2010 r.

		łatwe projektowanie systemu za pomocą oprogramowania PV Manager firmy IBC SOLAR

		szybki montaż dzięki gotowym elementom montażowym i szybkozłączom montażowym 
(20 % oszczędność czasu w porównaniu z konwencjonalnymi systemami): 
•	niższe	koszty	dzięki	systemowi	modułowemu 
•	zminimalizowane	wymagania	dotyczące	magazynowania	z	uwagi	na	standaryzowane	 
 jednostki montażowe
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*   Warunki gwarancji w obowiązującym brzmieniu, które można otrzymać na 
życzenie od partnera IBC SOLAR, są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian służących doskonaleniu produktu.


