
BIS Zestawy Konsol



BIS Zestawy Konsol
Odpowiednia konsola dla każdego urządzenia!

Bez względu na to, czy chodzi o zamoco-

wanie na ścianie klimatyzacji, pompy czy 

też instalacji ogrzewania, Walraven ma 

kompletne zestawy konsoli we wszystkich 

rodzajach i wymiarach.

BIS Zestawy Konsol:
  Do pomp, zespołu hydroforów, sprężarek 

i innych lekkich urządzeń.

BIS Zestawy Konsol Clim:
  Do klimatyzacji, instalacji ogrzewania, 

kompresorów itd.

Bezpieczne i trwałe

W przypadku zamocowania na ścianie 

jakiegoś urządzenia ważne jest bezpieczeń-

stwo i trwałość. Zestawy BIS Kit Konsole są 

spawane przy użyciu CO
2
 i dlatego osiągają 

wysokie maksymalne, dopuszczalne obcią-

żenia. Pomyślano także o bezpieczeństwie 

użytkownika. Dostarczane wraz z konsolą 

zaślepki plastikowe uszczelniają zakończe-

nie szyny i chronią głowę, oczy i ręce przed 

urazem. Także trwałość konsoli jest wysoka. 

Każdy zestaw BIS Kit Konsole jest w wyso-

kim stopniu odporny na korozję.

Kompletne

Każdy zestaw zawiera oprócz 2 konsoli 

ściennych wszystkie elementy potrzebne do 

łatwego montażu. W celu tłumienia wibracji 

akustycznych dostarczane są wraz z konso-

lami tak zwane tłumiki. Są one kompletne 

wstępnie zmontowane i mogą być regulo-

wane. Na zestawie BIS Kit Konsole może być 

zamontowane niemal każde urządzenie przy 

użyciu 2 lub 4 otworów do zamocowania. 

BIS Kit Konsole można nabyć między innymi 

w hurtowniach branży sanitarnej i ogrze-

wania oraz hurtowniach zajmujących się 

klimatyzacją.



BIS Zestawy Konsol
Do pompy, zespołu hydroforów, sprężarek i innych 

lekkich urządzeń

Właściwości:

  Konsola ścienna: WM2 (30 x 30 mm) ze stali, ocynkowana elektrolitycznie

  Tłumik wibracji M8: z gumy wulkanizowanej, kompletny wstępnie zmontowany z nakrętką 

ślizgową, podkładką i nakrętką samokontrującą

  Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)

BIS Zestawy Konsol ISO

Właściwości:

  Konsola ścienna: WM2 (30 x 30 mm) ze stali, ocynkowana elektrolitycznie

  Tłumik wibracji M8: z gumy wulkanizowanej, kompletny wstępnie zmontowany z nakrętką 

ślizgową, podkładką i nakrętką samokontrującą

  Szyna mostkująca: szyna WM1 (30 x 15 mm), długość 240 mm

  Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)

  Zestaw śrub młotkowych M8 x 60 mm

BIS Zestawy Konsol ISO - z mostkami

Właściwości:

  Konsole ścienne: Strut 41 x 41 mm, ocynkowane ogniowo

  Szyna ścienna: Strut 41 x 21 mm, długość 500 mm, ocynkowana ogniowo

  Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)

  Zestaw śrub młotkowych M8 x 60 mm

BIS Zestawy Konsol - Strut (z szynami ściennymi)

Do zamocowania urządzeń za pomocą dwóch otworów

L (mm) Nr kat. Fa,z (N)

450 690 1 946 2.000

600 690 1 961 1.200

Fa,z

L (mm) Nr kat. Fa,z (N)

300 692 3 235 1.200

400 692 3 245 700

Fa,z

L (mm) Nr kat. Fa,z (N)

300 692 3 230 1.200

400 692 3 240 700

500 692 3 250 500

Fa,z



Właściwości:

  Konsola ścienna: WM2 (30 x 30 mm) lub WM14 (38 x 40 mm) ze 

stali, ocynkowana elektrolitycznie

  Tłumik wibracji M8: z gumy wulkanizowanej, kompletny wstępnie 

zmontowany z nakrętką ślizgową, podkładką i nakrętką samokontrującą

  Szyna ścienna: Strut 41 x 21 mm, długość 500 mm, ocynkowana ogniowo

  Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)

BIS Zestawy Konsol Clim ISO - Strut

Właściwości:

  Konsole ścienne: Strut 41 x 41 mm, ocynkowane ogniowo

  Tłumik wibracji M8: z gumy wulkanizowanej, kompletny wstępnie 

zmontowany z nakrętką ślizgową, podkładką i nakrętką 

samokontrującą

  Zaślepki z zielonego PE do szyny i konsol (RAL 6026)

BIS Zestawy Konsol Clim ISO - WM
(z szynami ściennymi)

BIS Zestawy Konsol Clim
Do klimatyzacji, instalacji ogrzewania, sprężarek itd.

* Szyna ścienna: Strut 41 x 21 mm, długość 500 mm, ocynkowana ogniowo

Twój Partner Handlowy:
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Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3 

31-588 Kraków (PL)

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info@walraven.pl

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)

Wixom - Detroit (US)

www.walraven.com

L (mm)
Nr kat.

Fa,z (N)
Z szyną ścienną * Bez szyny ściennej

450 690 1 945 690 1 845 2.000

600 690 1 960 690 1 860 1.200

L (mm)
Nr kat.

Fa,z (N)
WM2 WM14

450 690 1 745 - 600

520 - 690 1 752 400

Inne rozwiązania

BIS System podpór dachowych

  BIS Big Foot: Kwadratowa stopa z tworzywa sztucznego, przysto-

sowana do współpracy z BIS RapidStrut® 41 x 41. Do ustawiania 

konstrukcji na dachach. Idealne rozwiązanie dla urządzeń wentyla-

cyjnych, klimatyzatorów, kanałów wentylacyjnych.

  BIS Multi Foot: Prostokątna stopa z tworzywa sztucznego, przy-

stosowana do współpracy z BIS RapidStrut® 41 x 41 oraz prętem 

gwintowanym M12. Idealne rozwiązanie do podpierania ciągów 

rur, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzatorów, tras kablowych oraz 

kanałów wentylacyjnych.

Fa,z

Fa,z


