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Konzoly
Prehľad produktov
Konzola uholníková WK100/100
150/150
200/200

Konzola uholníková WK300/200
550/350

Konzola uholníková WK725/400
880/550

Konzola oporná STR

Uholník montážny MW; S

Konzola výložná AK

Vzpera ST

Podporný prvok SMD 1

Platňa základová GPL

pozri pevné body

3.0

Kĺb JOI 41 T HCP

Konzola odpadovej rúry SFK
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Kĺb JOI 41 V HCP

Konzoly
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Príklady použitia konzol uholníka (vytvorené pomocou knižnice Sikla-CAD)

3.1

Konzoly
Konzoly uholníka WK 100/100, ... , WK 200/200 so zosilňovacími vrúbkami
Držiak bezprostredne
na stene

WK 200/200
Toto usporiadanie sa dá
použiť aj otočené o 180°.

WK 100/100-40

WK 150/150
Miesto šetriace
usporiadanie pre
nízku výšku H

H
H

L

Zväčšenie výčnelku pomocou
montážnych koľajníc.
V prípade väčšej šírky previsu
použite ďalšiu podperu so
vzperou.

Montážna koľajnica sa namontuje
priamo na stenu. Vďaka tomu sa dá v
porovnaní s vertikálnym čapom konzoly uholníka zväčšiť osová vzdialenosť kotiev a tým aj zaťaženie.

WK 200/200

Zoskrutkovanie pomocou
skrutky s háčikovou
hlavou HZ41 M12 x 25
alebo závitovej dosky
HZ41 M12;
alternatívne montáž
pomocou závitovej dosky
CC 41 M12.

WK 150/150

Použitie konzoly uholníka 150/150
ako styčníkového plechu.
U tohto typu sa môžu stredné otvory
pre montáž montážnych koľajníc
použiť pod uhlom 45°.
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Alternatívne použite
WK 150/150 CC.

Konzoly
Konzoly uholníka WK 300/200, ... , WK 880/550 z profilovej ocele

WK 300/200

Ä

WK 550/350

Ä

Dbajte na kryt
pre ochranu proti
podľa katalógu!

Čapová kotva Z plus až do M16
pre prievlečnú montáž
U profil 50/25

Priečne sily (napr. pohybom potrubia
na klzných ložiskách) si vyžadujú
zoskrutkovanie Ä bočných oporných
vzpier (jednostranné alebo obojstranné), k tomu potrebné otvory sú v
každej konzole uholníka už k dispozícii.
Pre každý typ konzoly
300/200, ... , 880/550 sú pod uhlom
45° dostupné vhodné oporné vzpery.



Dištančný kus So-WK

WK 725/400

Ä

U profil 65/42

Ä
WK 880/550
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2 kotvy

3 kotvy

Veľkosť, smer a pôsobisko vonkajšej záťaže, podklad a typ kotvy rozhodujú o type upevnenia (2 kotvy, 3
kotvy).
Dimenzovanie pomocou záťažového diagramu v katalógu alebo našim
technickým poradcom pomocou
statického softvéru Sikla SiPlan.
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Konzoly
Vzpery na zosilnenie výložníkov
Veľké dĺžky výčnelkov a/alebo vysoké zaťaženia si vyžadujú doplnkové
vystuženie konzol výložníka.

Pre ťahom zaťažené výstuže
sú vhodné závitové tyče v
spojení s univerzálnymi kĺbmi.

Univerzálny kĺb
Tlakovo zaťažené výstuže si vyžadujú väčšie prierezy, napr. závitové
trubky Sikla so vzperami.

Vzpera sa dá použiť aj ako priečna
výstuž na zachytenie zaťaženia horizontálnymi silami a je vhodná pre
zaťaženie ťahom a tlakom.
Upozornenie
a Na zachytenie priečnych
síl je nevyhnutne potrebná
montáž horizontálnej priečnej
výstuže.
M

Vzpera 90°
Vzpera 45°
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Kontramatica zaisťuje
zoskrutkovanie v
želanej polohe

Konzoly
Podporný prvok SMD1 pre vystuženie pripojenia
Jednobodová montáž pomocou
čapovej kotvy BZ plus M12/30

Montáž na stenu

Rešpektujte prípustné
zaťaženie ohybom
Spojovacie prvky
prvkov!
Závitová trubka Sikla
G 1/2 resp. G 3/4
alebo závitová trubka
DIN 2440
(1/2“ resp. 3/4“)

Pripojenie cez adaptér na
3G maticu držiakov trubky:
Stabilný D-3G, pomer S.
držiak vetrania, držiak chladenia
SKS Top-2C.
Pripojenie so závitovou tyčou,
výškovo nastaviteľné.
Voľná dĺžka závitovej tyče:
max. 2 x priemer závitu.
Z dôvodu tanierovej konštrukcie
môžu podporné prvky SMD1 v každom smere upevňovacej roviny znášať rovnakú silu.
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Montáž na strop alebo na podlahu pomocou traverz
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Konzoly
Montážny uholník pre špeciálne riešenia a iné upevnenia
Rôznorodé montážne uholníky, montážne koľajnice a spojovacie prvky
umožňujú konštrukciu najrôznejších
špeciálnych konzol.

Montážny uholník
Typ 95/95/90°

Montážny uholník
Typ 90/90/45°

Upozornenie
a Alternatívne použitie príslušných typov spojovacích
členov CC Stabil uľahčuje
montáž.

Montážny uholník S pre upevnenie
vo všeobecnej konštrukcii a v prípade konštrukcie hasiacich zariadení.
Pozor!
a Rešpektujte predradenie
kotvy ku vzdialenosti okraja
aR.
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M

Konzoly
Kĺb JOI 41 V HCP a JOI 41 T HCP pre MS 41
Kĺb JOI 41 V HCP

Výhody

Spojenie v koľajnicovej štrbine
so závitovou doskou CC 41 M10
a šesťhrannou maticou M10x20,
zaťažiteľné s Fq do 2 kN na každé
spojenie. Doťahovací moment 40 Nm

Fq

N

Vhodné pre kĺbové spojenie montážnej koľajnice na stavebný objekt alebo na iný profil.

N

Na spojenie montážnych koľajníc
41 pri plynulom nastavení uhla
0 ... 180°,napr. priečna výstuha
konzol výložníka.

N

Pri pripojení na šikmé stavebné
štruktúry (strešný nosník, tunel a
iné) sa dajú uhlové naklonenia
jednoducho vyrovnať.

N

HCP prevedenie pre maximálnu
ochranu proti korózii.

V
Kombinácia s ďalšími HCP produktmi
pre optimálnu systémovo orientovanú
ochranu pred koróziou.
HCP
a High Corrosion Protection
znamená ochranu proti korózii, minimálne na úrovni
ponorného zinkovania alebo
na vyššej úrovni.

vhodné aj pre M10
pre pripojenie k stavebnému objektu

Kĺb JOI 41 T HCP

Ideálne na spojenie
s ďalšími komponentami
koľajnicového systému
Pressix CC 41

T

1
Nasmerovanie štrbín koľajníc je možné vo
všetkých smeroch.
Po uvoľnení závitového čapu sa štvorhran
otočí o 90° a poistná matica sa znova
zaskrutkuje.

2
Rýchla a bezpečná montáž systémovej
koľajnice (predovšetkým 41/41/2,5)
s 2 tvarovanými zaisťovacími skrutkami
FLS F 80 na zadnej
strane koľajnice.

3
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Stavebná montáž základného telesa, napr.
s 2 kotvami M10
(vzdialenosť otvorov 100 mm).
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Konzoly
Konzola odpadovej rúry SFK pre trubky SML DN 100 - DN 150

Prispôsobenie stenovej vzdialenosti
pomocou pozdĺžneho otvoru v
konzole

Prispôsobenie na zvolený držiak
trubky pomocou pozdĺžneho otvoru
v nastavovacom uholníku

Upozornenie
a Držiak trubky si musíte
objednať samostatne:
Stabil D alebo
Stabil D m. E.
pre
DN 100
DN 125
DN 150
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Upozornenie
a Skrutky a matice pre montáž
držiaka trubky sú ku konzole
odpadovej trubky už priložené.
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Konzoly
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