Solar-genomföringssats och
Solar-kabeltätning 4-50 mm
Den professionella och säkra lösningen för takgenomföring av
mediarör från solfångare eller olika kablagetyper.
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Solar-genomföringssats
VILPE® Solar-genomföringen erbjuder en professionell
takgenomföring för rördragningar till solpaneler eller andra
mindre rör, kablar och ledningar. I linje med de övriga VILPE®genomföringarna är den lättmonterad, vattentät och ﬂexibel.
VILPE® Solar-genomföringar ﬁnns för de ﬂesta takmaterial,
betongpannor, lertegel, papp, plåt osv. Den levereras som ett
komplett paket, med anslutningsringen monterad på genomföringspannan. Lockets delar och rörtätning levereras lösa för att
underlätta monteringen. I paketet ingår även behövliga skruvar,
tätningar, monteringsanvisning samt undertaksbeslag. Som tillbehör ﬁnns en kabeltätning i EPDM-gummi för 4 - 50 mm kablar
och ledningar.
Solar-genomföringens lock är löstagbart med 3 skruvar. Detta för
att man lätt skall kunna montera och även i efterhand komma åt
rören för luftning, provtryckning samt mediapåfyllnad och annan
service. Locket kan vridas 90 grader vilket underlättar rördragningen
och ger en mycket ﬂexibel samt säker rördragningar utan onödiga
böjar och vinklar, vilket ger en mycket ﬂexibel samt säker rördragning genom taket med ett minimum av tryckfall för mediet.

Nyhet:
Solar-Kabeltätning 4-50 mm

Valkriterier
Solar-genomföringen väljs enligt takmaterial och färg.
Solar-genomföringen passar för alla rör. Rördragningarna kan vara max. 100 x 60 mm (ovalt) och med separat
tillgänglig kabeltätning min. 4 - 50 mm.

Standardfärger
svart – referensfärger RR 33 - RAL 9005
brun – referensfärg RR 32

Till Solar-genomföringssatsen ﬁnns en separat kabeltätning,
med vars hjälp man kan dra kablar och ledningar 4-50 mm,
vattentätt genom taket.

grön – referensfärg RR 11
grå – referensfärger RR 23 - RAL 7015

På kabeltätningen ﬁnns två delar, den ena med diameter 4 - 50
mm och den andra med 38 - 50 mm, denna även med fyra
anslutningsmöjligheter för Ø 8 resp 4 mm kabel i ändan.
Tätningen skärs enligt behov för kablar, ledningar eller små rör.
Kabeltätningen är tillverkad i tåligt och ﬂexibelt tekniskt gummimaterial. Kabeltätningen fästs vid Solar-genomföringssatsen
med det medföljande vädertåliga fästet. Standardfärg svart.

Användningsexempel

röd – referensfärger RR 28/29 - RAL 3009
tegelröd – referensfärger RR 750 - RAL 8004

Tillverkningsmaterial
SOLAR-GENOMFÖRING TILLVERKAS AV KORROSIONBESTÄNDIG, VÄDERBESTÄNDIG, SLAGTÅLIG OCH
GENOMFÄRGAD POLYPROPENPLAST (PP) SOM ÄR
ÅTERVINNINGSBAR. PLASTEN ÄR ÄVEN KRAFTIGT UVSKYDDAT, VILKET INNEBÄR ATT PRODUKTERNA HAR EN 10ÅRIG FÄRGGARANTI. MATERIALET ÄR KEMISKT NEUTRALT
OCH KLARAR EN TEMPERATUR PÅ MELLAN - 30°C OCH
+ 80°C OCH KORTARE PERIODER - 40°C OCH + 120°C.

Monteringen av Solar-genomföringssatsen är enkelt
Solar-genomföringssatsen innehåller undertaksbeslag, genomföringspanna med anslutningsringen
monterad, krage, lock, rörtätning och skruvar. Kabeltätning för mindre rör, kablar och ledningar,
4-50 mm, utgör ett separat tillbehör.
1. Montera undertaksbeslag
och genomföringen enligt
monteringsanvisningen för det
aktuella takmaterialet.

3. Stöd rördragningen på
undersidan så hela belastningen tas upp.

2. Dra rören, kablarna eller ledningarna genom genomföringen
och kragen. Sätt kragens nedre
del på plats. Fäst kragens övre del
med två skruvar till kragens nedre
del enligt markeringarna. Dra
rörtätningen runt röret till sin plats
runt kragens främre öppning. Om
kabeltätningen används i stället för
rörtätningen, skärs öppningarna
enligt kablarnas eller ledningarnas
diameter, kablarna eller ledningarna dras genom dessa och tätningen
fästs tätt på Solar-genomgöringssatsens öppning med hjälp av den
medföljande fästningen. Fäst till
slut locket med tre skruvar.

4. Täta runt rördragningen
genom att värma rörtätningen med varmluftspistol. KABELTÄTNINGEN
VÄRMS INTE.

5. Vid behov kan kragen
och locket vridas 90 grader
enligt rördragningens
behov. Fäst till slut kragen
med fyra skruvar till
genomföringen.

Produktnummer
NAMN

FÄRG

PRODUKTNR.

SOLAR-KABELTÄTNING 4-50 MM

svart

75701

SOLAR BETONG-GENOMFÖRINGSSATS

svart
brun
grön
grå
röd
tegelröd

75602
75604
75606
75607
75608
75609

SOLAR PLÅT-GENOMFÖRINGSSATS

svart
brun
grön
grå
röd
tegelröd

75612
75614
75616
75617
75618
75619

SOLAR CLASSIC-GENOMFÖRINGSSATS

svart
brun
grön
grå
röd
tegelröd

75622
75624
75626
75627
75628
75629

SOLAR PLÅTPANNE-GENOMFÖRINGSSATS

svart
brun
grön
grå
röd
tegelröd

75632
75634
75636
75637
75638
75639

Fortsätter på nästa sida >>>

NAMN

FÄRG

PRODUKTNR.

SOLAR PAPP-GENOMFÖRINGSSATS

svart
brun
grön
grå
röd
tegelröd

75642
75644
75646
75647
75648
75649

SOLAR UNIVERSAL-GENOMFÖRINGSSATS

svart
brun
grön
grå
röd
tegelröd

75652
75654
75656
75657
75658
75659

SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 1-KUPIG
SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 2-KUPIG

tegelröd
tegelröd

75662
75664

SOLAR FINNERA-GENOMGÖRINGSSATS

svart
brun
röd

75692
75694
75698

VILPE® produktfamiljen är välkänd på marknaden för det mest omfattande produktutbudet inom frånluftsventilation och taktillbehör. Produkterna passar såväl branta som ﬂacka tak, liksom vid nybyggnad och ombyggnad.
VILPE® produkterna har uppfyllt behoven inom takbyggnation i närmare 40 år. Kännetecknade för produkterna är
en mycket hög kvalitet, nyskapande, enkel montering och användning, samt hållbarhet även i krävande förhållanden. VILPE® är också ett elegant val.
VILPE® erbjuder fungerade lösningar och garanterad kvalitet: 10 års färggaranti, 20 års garanti för teknisk
funktionalitet och 2 års garanti för takﬂäktarnas elektriska delar.
VILPE® som en del i ventilationssystemet håller inneluften ren och takkonstruktionerna friska.
Tillverkare:
SK Tuote Oy
Handelsvägen 9
FI-65610 Korsholm, Finland

www.vilpe.se

SK Tuote Oy - Sverige
Leif Fredriksson
Tel. +46 (0)733 869 420
e-mail: leif.fredriksson@vilpe.se

Återförsäljare:

