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სარეცხი მანქანის 
დაფარული ხაფანგი ორი
მოწყობილობის 
დასაკავშირებლად

2023 წლის 1 მარტიდან 
მნიშვნელოვნად 
შემცირებული ფასი
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 ყველაფერი ერთ შეფუთვაში
 სივრცისა და დროის დაზოგვა მონტაჟის დროს

მხოლოდ ერთი სამონტაჟო ხვრელი და ერთი სანიაღვრე გასასვლელი 
2 მოწყობილობის ერთდროულად დასაკავშირებლად

 მარტივი წმენდა
ხაფანგი მოთავსებულია დაფარულ სამონტაჟო ყუთში – ის იძლევა 
მარტივ წვდომას გაწმენდისა და მოვლისთვის

 დამატებითი კონექტორები შესაძენად (Ø17–23 და Ø9–16)

 გამოდგება ახალი შენობებისა და რემონტისთვის
პროფესიონალური გზა ორი მოწყობილობის ერთ ნარჩენებთან 
დასაკავშირებლად. იდეალური ვარიანტი მათთვის, ვინც მომავალში 
აპირებს მეორე მოწყობილობის შეძენას

 საკეტი ხრახნი
ხაფანგის უნებლიე გაფხვიერების ან არასწორი მონტაჟისგან დაცვა

2023 წლის 1 მარტიდან 
მნიშვნელოვნად 
შემცირებული ფასი

სარეცხი მანქანის დაფარული ხაფანგი ორი 
მოწყობილობის დასაკავშირებლად, 
უჟანგავი ფოლადი
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APS6
 სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი სიფონი, 
უჟანგავი ფოლადი 

 რაოდენობა (ყუთი)  18   ცალი 
 ზომები (ცალი)  300×165×150   მმ 
EAN  8595580578473 

 ორი დამოუკიდებელი 
ხაფანგი 
ისინი გარანტიას იძლევიან, 
რომ ჩამდინარე წყლების 
გადატანა შეუძლებელია 
ერთი მოწყობილობიდან 
მეორეზე

 ხუფები
ისინი უზრუნველყოფენ 
100%-იან დაცვას 
კანალიზაციის სუნისაგან 
ელექტრო მოწყობილობების 
მიერთებამდე

 სამონტაჟო საფარი 
იგი ემსახურება 
ხაფანგის მოსახერხებელ 
დამონტაჟებას და იცავს მას 
ჭუჭყისაგან სამშენებლო 
სამუშაოების დროს

სარეცხი მანქანის დაფარული ხაფანგი ორი მოწყობილობის 
დასაკავშირებლად, უჟანგავი ფოლადი

2023 წლის 1 მარტიდან 
მნიშვნელოვნად შემცირდა ფასი
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Alcasolar არის ყოვლისმომცველი 
გადაწყვეტა ფოტოელექტრული პანელების 
დასამონტაჟებლად. 
ეს არის 100% ჩეხური პროდუქტი, რომელიც შემუშავებულია 
Alcasystem სისტემის კედლების წარმოების გამოცდილების 
საფუძველზე.

ალკასოლარის სამონტაჟო ელემენტები იდეალური გადაწყვეტაა 
ბრტყელი სახურავებისათვის. მოდულური სისტემა საშუალებას 
გაძლევთ ააწყოთ მორგებული სტრუქტურა თქვენი საჭიროებების 
შესაბამისად. 

ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ ფოტოელექტრული პანელების 
სამონტაჟო სისტემა ასაწყობი სტრუქტურების სახით, რომლებიც 
მორგებულია მოცემული ინსტალაციის საჭიროებებზე, ან ნაკრების 
სახით, რომელსაც თქვენ აწყობთ ადგილზე.

უნივერსალური ბალასტზე დაფუძნებული სამონტაჟო 
სისტემა ფოტოელექტრული პანელებისთვის ბრტყელ 
სახურავებზე
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უნივერსალური ბალასტზე დაფუძნებული სამონტაჟო 
სისტემა ფოტოელექტრული პანელებისთვის ბრტყელ 
სახურავებზე

ბრტყელი სახურავისთვის
სხვადასხვა ტიპის პანელებისთვის, 

შეიძლება მორგებული 
იყოს ინსტალაციაზე

მზის პანელების სამხრეთ და 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ორიენტირებისთვის

მახასიათებლები:
 ● ფოლადის ელემენტები 
გალვანზირებულია ცხლად

 ● პლასტიკური კომპონენტები 
UV სტაბილიზატორით და 
ცეცხლგამძლეობით

 ● სარკინიგზო სისტემა, 
პანელები შეიძლება 
განთავსდეს მოთხოვნილ 
პოზიციაზე

უპირატესობები:
 ● პანელის ჩარჩოს მიღმა უნივერსალური წამყვანების დამაგრება - 
თერმული გაფართოების გამო პანელის დაზიანების მინიმუმამდე 
შემცირება

 ● ბალასტზე დაფუძნებული სამონტაჟო სისტემა, რომელიც 
განთავსებულია PV პანელების ქვეშ, ზოგავს ადგილს

 ● გლუვი ზედაპირის მქონე პლასტმასის სამაგრები უზრუნველყოფს 
ბრტყელი სახურავის სამონტაჟო სისტემის უსაფრთხო განთავსებას 
სახურავის იზოლაციის დაზიანების რისკის გარეშე.

 ● კომპონენტების მინიმალური რაოდენობა – მარტივი და სწრაფი აწყობა
 ● დაჭიმვის ხვრელი პანელის წამყვანში – შესაძლებელია დამონტაჟდეს 
ერთი ადამიანის მიერ

 ● ფოტოელექტრული სისტემის სხვა კონსტრუქციები, როგორებიცაა 
გადამრთველი დაფების დამჭერები, ასევე შეიძლება ადვილად 
აწყობილი იყოს სისტემიდან

ვერსია აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
ორიენტაციისთვის

ვერსია სამხრეთის 
ორიენტაციისთვის
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ASF-0500
 მავთულის 
ბადის 
ბალასტის 
უჯრა 

ASF-4800
 სისტემის 
პროფილი 4,8 მ 

ASF-0600
 კუთხის 
დამაკავშირებელი 

ASF-0104
 მზის პანელი 
დახრილი 
სამაგრით 15° – 
283 მმ 

ASF-0405
 ქარის 
დეფლექტორი 
უკანა სამხრეთი 
15° – 2090 მმ 

ASF-0301
 ქარის 
დეფლექტორის 
სამაგრი 

ASF-P002
 პროფილის 
დაბოლოების 
ხუფი 

ASF-0404
 ქარის 
დეფლექტორის 
მხარე სამხრეთი 
15° მარცხნივ 

ASF-0200
 მზის პანელის 
სამონტაჟო 
სამაგრის ქვედა 
ნაწილი 

ASF-P001
 ქარის 
დეფლექტორის 
დამჭერი 

ASF-0300
 პროფილის 
დამჭერი 

ASF-0800
 პროფილის 
კონექტორი 
სწორი 

ბრტყელ სახურავებზე ფოტოელექტრული 
პანელების სამონტაჟო ელემენტების მიმოხილვა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით:
alcafix@alcafix.cz

მორგებული გადაწყვეტილებები 
● პანელის დახრილობა არის 10° ან 15°, დახრილობის რეგულირება შესაძლებელია 

სურვილისამებრ.

● მორგებული წარმოების შესაძლებლობა
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ჩვენ მოვიგეთ ISH 2023 დიზაინის ჯილდო

სანიაღვრე არხები შესაფერისია ფასადების გასწვრივ, 
სახურავზე და მიწის ტერასებზე, ქვის მცენარეებში ან 
ბილიკებზე. სადრენაჟე სისტემა ხაზოვანია განივი და 
გრძივი მიმართულებით შეერთების შესაძლებლობით.

ტერასის სანიაღვრე არხის 
უხილავმა ხსნარმა ასევე მიიპყრო 
ISH ბაზრის ჟიური, რომლებმაც 
მას Design Plus ISH 2023 ჯილდო 
გადასცეს.
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 ADZ104V-1000 
 სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური + ფილების სამაგრი 
ბადე, მოცინკული ფოლადი 

 ADZ304V-1000 
 სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური + ფილების სამაგრი 
ბადე, უჟანგავი ფოლადი 

 ADZ104V-1000 
 ფილის ჩასამაგრებელი ბადე  –  ბადე არის კომპლექტის 
ნაწილი 

 ADZ304V-1000 
 ფილის ჩასამაგრებელი ბადე  –  ბადე არის კომპლექტის 
ნაწილი 

 რაოდენობა (ყუთი)  1   ცალი 
 ზომები (ცალი)  1000×93×70   მმ 
EAN  8595580581206 

 რაოდენობა (ყუთი)  1   ცალი 
 ზომები (ცალი)  1000×93×70   მმ 
EAN  8595580581213 

 ყველაფერი ერთ შეფუთვაში 

 ყველაფერი ერთ შეფუთვაში 
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 ADZ-PT101 
 დამაკავშირებელი გვირაბი, მოცინკული ფოლადი 

 ADZ-NA101 
 საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის + ფილების სამაგრი 
ბადე 300×300, მოცინკული ფოლადი 

 ADZ-PT301 
 დამაკავშირებელი გვირაბი, უჟანგავი ფოლადი 

 ADZ-NA301 
 საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის + ფილების სამაგრი 
ბადე 300×300, უჟანგავი ფოლადი 

 რაოდენობა (ყუთი)  1   ცალი 
 ზომები (ცალი)  1000×100×30   მმ 
EAN ADZ-PT101  8595580581220  
EAN ADZ-PT301  8595580581237 

 რაოდენობა (ყუთი)  1   ცალი 
 ზომები (ცალი)  340×1340×74   მმ 
EAN ADZ-NA101  8595580581244 
EAN ADZ-NA301  8595580581251 
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 ADZ351V 
 სანიაღვრე არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული 
მეტალი 

 ADZ-P003 
 სადრენაჟო კანალის დამხშობი 75 მმ 
ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

 ADZ-P007 
 სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 
75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

 ADZ-P011 
 სადრენაჟო არხის დამხშობი 75 მმ, 
უჟანფგავი ფოლადი 

 ADZ-P001 
 სადრენაჟო კანალის დამხშობი 75 მმ 
ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

 ADZ-P005 
 სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 
75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

 ADZ-R101 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

 ADZ-R102 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

 ADZ-R103 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

 ADZ-R304 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი 
ფოლადი 

 ADZ-R301 
 კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი 
ფოლადი 

 ADZ-R302 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი 
ფოლადი 

 ADZ-R303 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი 
ფოლადი 

 რაოდენობა (ყუთი)  1   ცალი 
 ზომები (ცალი)  1000×84×122   მმ 
EAN  8595580580308 
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 ADZ-R121 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

 ADZ-R122 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

 ADZ-R123 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

 ADZ-R324 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

 ADZ-R321 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი 
ფოლადი 

 ADZ-R322 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი 
ფოლადი 

 ADZ-R323 
 სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი 
ფოლადი 

 ADZ352V 
 სანიაღვრე არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული 
მეტალი 

 რაოდენობა (ყუთი)  1   ცალი 
 ზომები (ცალი)  1000×109×122   მმ 
EAN  8595580580315 

 ADZ-P004 
 სადრენაჟო კანალის დამხშობი 100 მმ 
ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

 ADZ-P008 
 სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 
100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

 ADZ-P012 
 სადრენაჟო არხის დამხშობი 100 მმ, 
უჟანფგავი ფოლადი 

 ADZ-P002 
 სადრენაჟო კანალის დამხშობი 100 მმ 
ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

 ADZ-P006 
 სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 
100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 
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 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  APS6   8595580578473   სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი სიფონი, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ104V-1000   8595580581206   სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური + ფილების სამაგრი ბადე, 
მოცინკული ფოლადი 

  ADZ304V-1000   8595580581213   სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური + ფილების სამაგრი ბადე, უჟანგავი 
ფოლადი 

  ADZ-PT101   8595580581220   დამაკავშირებელი გვირაბი, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-PT301   8595580581237   დამაკავშირებელი გვირაბი, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-NA101   8595580581244   საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის + ფილების სამაგრი ბადე 300×300, 
მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-NA301   8595580581251   საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის + ფილების სამაგრი ბადე 300×300, 
უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ351V   8595580580308   სანიაღვრე არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი 

  ADZ-R101   8595580548001   სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-R301   8595580548056   სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-R102   8595580547998   სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-R302   8595580548063   სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 
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 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  ADZ-R103   8595580548018   სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-R303   8595580548070   სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-R304   8595580548599   სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-P003   8595580548131   სადრენაჟო კანალის დამხშობი 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-P001   8595580548117   სადრენაჟო კანალის დამხშობი 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-P007   8595580548179   სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 75 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

  ADZ-P005   8595580548155   სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-P011   8595580561505   სადრენაჟო არხის დამხშობი 75 მმ, უჟანფგავი ფოლადი 

  ADZ352V   8595580580315   სანიაღვრე არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი 

  ADZ-R121   8595580548025   სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-R321   8595580548087   სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-R122   8595580548032   სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 
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 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  ADZ-R322   8595580548094   სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-R123   8595580548049   სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-R323   8595580548100   სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-R324   8595580548605   სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-P004   8595580548148   სადრენაჟო კანალის დამხშობი 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი 

  ADZ-P002   8595580548124   სადრენაჟო კანალის დამხშობი 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-P008   8595580548186   სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 100 მმ ცხაური, მოცინკული 
ფოლადი 

  ADZ-P006   8595580548162   სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი 

  ADZ-P012   8595580561512   სადრენაჟო არხის დამხშობი 100 მმ, უჟანფგავი ფოლადი 
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