Pisko Solar

- Jos kattosi saisi valita

Pisko Solar kiinnikkeet
Pisko Solar aurinkopaneelien kiinnikkeet ovat tarkoin
testa�uja, jo�a ne ovat turvallisia ja huole�omia käy�ää.
Solar järjestelmiä rasi�avat useat ulkoiset tekijät, kuten
lumi- ja tuulikuormat. On tärkeää, e�ä tuo�eiden staat�sen kuormituksen kestävyys on testa�u ja määritelty.
Tämä on lähtökohtana turvalliselle ympäristölle sekä toimivalle ja pitkäikäiselle ka�okokonaisuudelle. Pisko Solar
kiinnikkeiden kestävyys on testa�u jokaiselle ka�otyypille
1) suoraan kiinnityspinnasta ulospäin ja 2) katon kaltevuuden suuntaan.
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Aurinkopaneelijärjestelmät koostuvat usein eri metalleista
ja metalliseoksista valmistetuista komponenteista – paksu
ja luja maalipinta ka�okiinnikkeissä tuo�aa tarvi�avan
eristyksen metallipintojen välille, jolloin galvaanisen
korroosion riski pienenee oleellises�. Piristeel valmistaa
Pisko Solar kiinnikkeet vahvasta erikoislujasta sinkitystä
teräksestä, joka pintakäsitellään aina jauhemaalaamalla
korroosiosuojan maksimoimiseksi. Ka�okiinnikkeiden
kuntoa on hankala tarkastaa aurinkopaneeliken�en alta ja
siksi on ensiarvoisen tärkeää, e�ä tuo�eet ovat
huoltovapaita ja kestäviä. Pisko Solar kestää katolla kuin
katolla.

Ei kompromisseja kiinnitysten lujuuteen
tai vesi�iveyteen.
Pisko Solar ka�okiinnikkeet ovat todella lujia ka�okiinnitysten osalta. Samalla kiinnikkeiden kestävyys muodonmuutoksia vastaan on korkealla tasolla. Tuuli- ja
lumikuormien alla vääntymä�ömät kiinnikkeet lisäävät
katon elinvuosia merki�äväs� ja pitävät vesikaton toimivana ja vesi�iviinä. Yksi�äiset Pisko Solar kiinnikkeet
kestävät jopa 4,5 kN staa�sen vedon suoraan kiinnityspinnasta ulospäin. Järjestelmänä kestävyys kertautuu
kiinnikemäärien ja aurinkopaneelikentän koon kasvaessa.
Pisko Solar ka�okiinnitykset tehdään vesi�iviillä
menetelmillä. Ruodekiinnityksiä varten on kehite�y omat
Pisko 2+1 �ivisteet, jotka ovat asennusnopeita ja samalla
täysin vesi�iviitä. Tarvi�avissa korotuksissa käytetään
Pisko kumi�ivistepareja. Saumaka�ojen kiinnityksissä
käytetään Pisko UniSeam perheeseen kuuluvia tuo�eita.
UniSeamilla saavutetaan merki�ävä etu ka�een materiaalin ja maalipinnan rasituksen minimoimiseksi sekä
vesikaton puhtaana pysyvyyden kannalta.
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Pisko Solar ka�okiinnikkeet
Pisko Solar kiinnikemallistoon kuuluu neljä vakiokiinnikemallia. Kiinnikkeet mahdollistavat aurinkopaneelien kiinnityskiskojen
kiinni�ämisen alapuolelta tai räystään puolelta, kiskon sivusta. Tuo�eiden asennusystävällisyyteen on kiinnite�y erityistä
huomiota mm. tuo�eiden monikäy�öisyy�ä lisäämällä, sekä käsiteltävyy�ä parantavin reunapyöristyksin
Materiaali: Rakenneteräs 2.0 mm
Pinnoite: Qualicoat 1 laatutason ko�mainen jauhemaali
Pinnoitetakuu: 15 vuo�a
Tekninen takuu: 50 vuo�a

Pisko Solar kiinnike, Pisko UniSeam:
lukkosauma- ja konesaumakatoille
•
•
•
•
•

Pisko UniSeam kiinnitysjärjestelmä kaikille nykyaikaisille saumakatoille
Ylivoimainen asennusnopeus
Eri�äin tukeva ja �ukka kiristys vain yhdellä pul�lla
Minimoitu kosketus katon pintaa vasten
Pieni koko - tehokas käsitellä ja varastoida

Pisko Solar kiinnike 425:

poimulevy-, bitumikermi- (huopa), PVC- ja muotokatoille
•
•
•
•

Soveltuu erityises� ka�orakenteisiin, joiden ruodejako on enintään 400 mm
Soveltuu käyte�äväksi huopakaton alusraudan kanssa
Kiinnitys M10 pul�lla ja mu�erilla tai vaihtoehtoises� ruuvikiinnityksellä
Pitkä malli levi�ää kuormat laajemmalle alueelle katolla - vähemmän rasitusta
katon pintaan ja alusrakenteisiin, sekä pitävämpi kiinnitys alustaansa.

Pisko Solar kiinnike, �ilika�o:
�ilikatoille

• Kestävä ja vakaa �ilikaton kiinnike
• Nopea asennus yhdellä ruuvilla ruoteeseen
• Tiilikaton lisäkiinnike varmistaa kestävyyden tuulikuormia vastaan

Pisko Solar kiinnike, tasakatot:

esim. bitumikermi (huopa) ja PVC-katoille
• Monitoiminen ja kompak� - kiinnitys M10 pul�lla ja mu�erilla tai vaihtoehtoises�
ruuvikiinnityksellä
• Soveltuu käyte�äväksi huopakaton alusraudan kanssa
• Tehokas varastoida muotonsa ja pienen kokonsa vuoksi
• Täydellinen yleiskiinnike

Pisko 2+1 �iviste
•
•
•
•

Eri�äin nopea asentaa kaikissa sääolosuhteissa
Kestävä ja vesi�ivis
Toimii myös lämmöneristeenä vesieristeka�eilla
Eri�äin hyvä säänkestävyys

Pisko Solar kiinnike 425
Tuote nro: 28133
Paino: 0,593 kg
Pitkät ovaalit kiinnitysreiät ovat M10 ja M8
Pystytuen ovaalireikä on M10
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Pisko Solar kiinnike, �ilika�o
Tuote nro: 28136
Paino: 0,722 kg
Pitkät ovaalit kiinnitysreiät ovat M10 ja M8
Pystytuen ovaalireikä on M10
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Pisko Solar kiinnike, Pisko UniSeam
Tuote nro: 28161
Paino: 0,267 kg
Pitkät ovaalit kiinnitysreiät ovat M10 ja M8
Pystytuen ovaalireikä on M10
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Pisko Solar kiinnike, tasakatot
Tuote nro: 28131
Paino: 0,292 kg
Pitkät ovaalit kiinnitysreiät ovat M10 ja M8
Pystytuen ovaalireikä on M10
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