RASTER DO MOCOWANIA INSTALACJI

Elastyczne i pozwalające
zaoszczędzić czas
mocowania instalacji

Mocować
inteligentniej i
bezpieczniej!

Firmy produkcyjne stają przed coraz bardziej
złożonymi, dynamicznie zmieniającymi się
wyzwaniami i muszą stale spełniać coraz to
wyższe wymagania. Konkurencyjne staja się
więc ekonomiczne i pozwalające zaoszczędzić
czas rozwiązania mocujące do doprowadzania
mediów.

W odniesieniu do rastra instalacyjnego pojęcie „instalacji dla mediów“ należy rozumieć szerzej; zawiera ono:
doprowadzenie wszelakich mediów do urządzeń i miejsc pracy, instalacje dla sieci inteligentnych, zaopatrzenie w
energię elektryczną, instalacje przeciwpożarowe, pneumatyczne, hydrauliczne, wentylacyjne jak również gazowe.

Zmiany w dostawie mediów spowodowane

W zależności od obciążenia powierzchniowego,

modyfikacjami w procesie produkcyjnym lub

opracowany może zostać odpowiedni raster

polegające na integracji nowych maszyn muszą

z szyn montażowych (max. wymiary to

odbywać się szybko i elestycznie. Brak elasty-

2,5m x 2,5m). Jako elementy nośne stosowane

czności i długie czasy regulacji są czynnikami

są szyny MS 41/52 D lub 41/62 D. Do budowy

ogromnie zwiększającymi koszty. Można tego

odcinków poprzecznych do dyspozycji stoją

łatwo uniknąć. Dzięki rastrowi montażowemu

szyny: MS 41/41, 41/45, 41/52 i 41/62.

Sikla można stworzyć kompletne „piętro“ in-

Dodatkowe oszczędności daje optymalne

stalacyjne powyżej poziomu produkcji i swobo-

dobranie szyn do budowy rastra, uwzględniające

dnie reagować na wszystkie zmiany, bez więks-

faktycznie konieczne obciążenia.

zych nakładów wysiłku i czasu.
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Przejrzysty asortyment
produktów

Modułowy system elementów rastra umożliwia
szybką zmianę węzła końcowego w węzeł środkowy.
Tym samym wykonalnym stają się szybkie zmiany i
dopasowania do istniejących warunków.

Węzeł środkowy

Węzeł końcowy

Zarówno montaż rastra, jak i mocowanie
poszczególnych istalacji odbywa się z pomocą
Podwieszenie rastra

systemu szybkiego montażu Pressix CC. Nie ma
konieczności mocowania instalacji do korpusu
budowlanego.

Ciesz się następującymi
korzyściami
'' Oszczędność czasu i pieniedzy
'' Łatwy i szybki montaż
'' Wysoka elestyczność dopasowania do
procesu produkcyjnego
'' Optymalne wykorzystanie materiału

Chętnie podejmiemy się doradztwa
i pomożemy Państwu w doborze
odpowiedniego asortymentu.
Indywidualne życzenia i oczekiwania
Klientów są dla nas wyzwaniem!

'' Mała liczba elementów
'' Rozwiązania montażowe atarkcyjne wizualnie
'' Brak ostrych krawędzi montażowych w dolnej
części rastra
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