OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I ODGROMOWA
SYSTEMY ODGROMOWE ELKO-BIS
ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE SP. Z O.O.
W ofercie firmy ELKO-BIS znajdują się wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do montażu profesjonalnych
systemów odgromowych: blisko 1000 złącz, uchwytów, wsporników, masztów, uziomów, iglic oraz drut, bednarka
i szereg akcesoriów. Elementy dostępne są w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Firma posiada
certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008, a wyroby certyfikowane są znakiem bezpieczeństwa
B oraz przebadane na zgodność z normą PN-EN 50164-1:2010. Oferujemy także bezpłatne narzędzia
wspomagające projektowanie, w tym program ELKO-BIS CAD.

Pełny katalog na www.elkobis.com.pl

Uziom
Służy do wykonywania uziemień pionowych wbijanych.
Wybrane uziomy z oferty ELKO-BIS:
NUMER KATALOGOWY

41.1.1T
41.1 OC
41.1 MI
40.3

NAZWA

uziom kompletny 3-metrowy TERRA-GROM
– wzór chroniony prawem patentowym!
uziom kompletny 3-metrowy cynkowany
uziom kompletny 3-metrowy miedziowany
uziom profilowy

Maszt
Służy do ochrony urządzeń lub elementów dachu. Maszty ELKO-BIS posiadają badania odporności
wiatrowej i nie wymagają dodatkowych odciągów.
Wybrane maszty z oferty ELKO-BIS:
NUMER KATALOGOWY

NAZWA

65.10
65.7
65.5
65.4 Zi
43.3
43.1

maszt 10-metrowy na podstawie pięcioramiennej
maszt 7-metrowy na trójnogu
maszt 5-metrowy na trójnogu
maszt 4-metrowy ze zwodem izolowanym
maszt 3-metrowy z podstawą betonową
maszt 1-metrowy z podstawą betonową

Uchwyt betonowy w tworzywie z dnem plastikowym
Służy do prowadzenia drutu na dachach płaskich. Posiada spód z tworzywa.
Wybrane uchwyty betonowe z oferty ELKO-BIS:
NUMER KATALOGOWY

NAZWA

30.1 D PL
29.1
30.1
29.1K

uchwyt betonowy w tworzywie z denkiem plastikowym
uchwyt betonowy
uchwyt betonowy w tworzywie
uchwyt betonowy do korytek kablowych (5kg)

Obudowa na złącze kontrolne do gruntu
Wykorzystywana przy montażu złącz kontrolnych. Posiada duża wytrzymałość mechaniczną. Konstrukcja
modułowa pozwala na regulację głębokości.
NUMER KATALOGOWY

NAZWA

50.1
68.4/B
68.3 Ni
49.1

obudowa na złącze kontrolne do gruntu
skrzynka kontrolna do elewacji z regulacją głębokości osadzenia biała
drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej
obudowa na złącze kontrolne do gruntu
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Uchwyt pod dachówkę
W zależności od rodzaju, służy do prowadzenia drutu na dachach krytych dachówką / dachówką z zamkiem /
blachodachówką / gontem papowym.
Wybrane uchwyty pod dachówkę z oferty ELKO-BIS:
NUMER KATALOGOWY

NAZWA

10.1 S
11.3
10.5
10.6
59.1B

uchwyt kątowy pod dachówkę skręcany L= 100
uchwyt pod dachówkę skręcony L=415
uchwyt pod dachówkę z zamkiem
uchwyt do dachówki uniwersalny
uchwyt uniwersalny (do blachodachówki lub gontów)

Uchwyt
Służy do prowadzenia drutu.
Wybrane uchwyty z oferty ELKO-BIS:
NUMER KATALOGOWY

NAZWA

59.1
20.1
64.10
12.1
15.1

uchwyt gąsiorowy uniwersalny G5
uchwyt szczytowy
uchwyt do rury spustowej Ø 100
uchwyt z kołkiem wkręcany L=100
uchwyt dachowy z płytką

Złącze
Służy do łączenia drutu lub drutu z bednarką.
Wybrane złącza z oferty ELKO-BIS:
NUMER KATALOGOWY

NAZWA

4.1
1.1
9.1
72.1

złącze kontrolne 4-otworowe
złącze krzyżowe 4-otworowe
złącze ziemne
złącze oznacznikowe

Uchwyt z końcówką plastikową
W zależności od rodzaju, służy do prowadzenia drutu po dachu, ścianie, gąsiorze czy rurze spustowej.
Wybrane uchwyty z końcówką plastikową z oferty ELKO-BIS:
NUMER KATALOGOWY

NAZWA

96.0/P
59.2
12.1/P
10.2/Z/P
30.2/P

uchwyt na felc z plastikiem
uchwyt gąsiorowy uniwersalny z plastikiem
uchwyt z kołkiem (wkręcany) z plastikiem
uchwyt pod dachówkę z zaczepem z plastikiem
uchwyt betonowy w tworzywie z plastikiem

nowy plastik

Prościarka
Służy do mechanicznego prostowania drutu odgromowego. Napędzana ręcznie. Można stosować do drutu
Ø 6-8mm. Polecamy stosowanie uchwytów wspomagających prostowanie nr kat. 86.1.
Wybrane akcesoria w ofercie ELKO-BIS:
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NUMER KATALOGOWY

NAZWA

100.1
100.1EL
100.2

prościarka 9-rolkowa
prościarka do drutu z napędem elektrycznym
prościarka do bednarki
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