
 ABS UniMount
 Universele bevestigingssteun voor zonnecollectoren en nog veel meer

Ondergrond
Beton Hout
Staal

Overige
Roestvrij stalen

 
Met de ABS UniMount bieden wij u een universeel inzetbaar
bevestigingspunt voor het monteren van fotovoltaïsche panelen of het
afspannen van ventilatie-installaties. Vervaardigd in de bekende kwaliteit
bestaat de bevestigingssteun uit hoogwaardig roestvrij staal (1.4301) en is
dankzij het weerbestendige laseropschrift prima uitgerust voor langdurig
gebruik buiten. Het opschrift wijst op de maximale krachtinwerking van 3 kN
in iedere belastingsrichting.

De ABS UniMount wordt meestal gebruikt als steun voor PV-modules en
zonnecollectoren, maar is ook geschikt voor het bevestigen van zeer
uiteenlopende installaties en onderdelen op platte daken. U heeft de keuze
tussen de varianten voor betonnen ondergronden, die met de heavy-duty
ankers permanent op de ondergrond worden bevestigd, voor houten
ondergronden, die met tegenplaten om de houten balk worden geklemd, en
voor stalen ondergronden, die door de stalen balk worden tegengehouden.

De in Duitsland vervaardigde ABS UniMount is leverbaar in twee lengtes:
350 mm en 500 mm. De grondplaat is 8 mm dik. Hij wordt met de normale
afdichtmanchetten uit ons assortiment afgedicht, zodat uw dak ook na
installatie goed en betrouwbaar dicht blijft. De installatie die op het dak moet
komen, bijvoorbeeld het frame voor thermische zonnecollectoren op een plat
dak, wordt bevestigd met behulp van de binnendraad (M 10) die in de kop
van de ABS UniMount zit.

● Grondplaat (130 x 130 mm) + gelaste bevestigingssteun (Ø 42 mm)

● Binnendraad (M 10) in de kop

● Beton ≥ C20/25

● Staal vanaf 5 mm

● Hout max. balkbreedte: 80 mm

● Horizontale en verticale last max. 3 kN

● Incl. roestvrijstalen montageset
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-LockSeal Basic
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16 en 42 mm) voor koud verlijmen

 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op bitumendaken



 ABS-LockSeal Plastic
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op PVC-, PP- en PE-daken

 ABS-LockSeal XL Bitu & Bitu-S
 XL-afdichtmanchetten voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op bitumendaken

 ABS-LockSeal XL Plastic
 XL-afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op PVC-, PP- en PE-daken
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