
Visão geral

Imagem Tipo de fixação PFM Tipo de montagem Observação

Paralela Estabelecida Instalação livre

Parafuso duplo
Fixação universal    

Fixação universal para a montagem paralela e estabelecida sobre diferentes tipos de telhados, bem como para instalação livre sobre a respectiva subconst-
rução resistente à elevação.  
Material: aço inoxidável 

Parafuso duplo Duo
Fixação universal    

Fixação universal em versão reforçada, para a montagem paralela e estabelecida sobre diferentes tipos de telhados, bem como para instalação livre sobre 
a respectiva subconstrução resistente à elevação.  
Material: aço inoxidável 

Âncora de caibros para telha, regulável 
em altura, altura 40-60 mm    -

Para montagem paralela e estabelecida em diversos telhados de telha. Altura de montagem regulável 40-60 mm, compl. com material de fixação e placas 
base para compensação da altura. 
Material: aço fundido

Gancho de telhado para telha padrão, 
regulável em altura   - -

Para a montagem paralela em diversos telhados de telha em caso de carga reduzida, especialmente também para inclinações de telhado acima dos 30°. 
Altura de montagem regulável 70-100 mm 
Material: aço inoxidável 

Gancho para telhas planas
para telhado de telhas planas   - -

Para a montagem paralela sobre telhados de telhas planas, de xisto e de eternit plano, especialmente também para inclinações de telhado acima dos 30°, 
incl. avental ondulado.  
Material: aço inoxidável 

Grampo dobrado 
para telhado de telhas de encaixe    -

Para a montagem paralela e estabelecida em telhados de telhas de encaixe (estanhado, revestido ou em cobre). Em montagem estabelecida são necessári-
os kits de tensão do cabo adicionais contra o vento.  
Material: aço inoxidável 

Kit de tensão do cabo universal 
para telhados de telhas de encaixe  -  -

Para a protecção contra o vento de colectores em telhados de telhas de encaixe, composto por cabo, tensor do cabo e material de fixação para colector/
suportes de base e grampo dobrado para a tensão de cabos. N.º de art. 1430508. 
Material: aço inoxidável

Grampo dobrado para tensão do cabo 
e sistema de recolha de neve 1"    -

O gancho dobrado para a fixação no telhado da tensão do cabo está incluído de forma universal no kit de tensão do cabo. Através dos grampos dobrados adici-
onais é possível montar uma protecção para não escorregar na neve por cima do colector, recorrendo-se a um tubo de 1" disponibilizado pelo construtor. 
Material: aço inoxidável

Suporte solar para
placas de dobras prensadas    - Para a montagem paralela e estabelecida sobre placas de telhado de dobra prensada, ripas de telhado com dobra prensada e moldes de dobragem. 

Material: alumínio

Placa de flanges em betume para telhado 
de betume, altura 50 mm     Para a montagem paralela e estabelecida em telhados de betume e elastómero, incl. massa densa de betume (limpeza do pavimentador de betume). 

Material: aço galvanizado a quente

Placa de flange em betume
para telhado de betume, altura 240 mm  -  

Para a montagem estabelecida em telhados de betume e elastómero, também para a montagem em telhados planos, incl. massa densa de betume (limpeza do 
pavimentador de betume). 
Material: aço galvanizado a quente

Consola de trapézio para
chapa de trapézio ou chapa ondulada    -

Para a montagem paralela e estabelecida sobre chapa de trapézio e chapa ondulada. Para encomendar, preencha a folha de dados (necessária para o processamento 
interno). Atenção: sem stock! Quantidade mínima de encomenda 50 unidades 
Material: aço inoxidável

Calote em eternit ondulado
para onda 5 (5 ondas/m)    -

Para montagem paralela e estabelecida sobre telhados em eternit ondulado. Para encomendar, preencha a folha de dados (necessária para o processa-
mento interno). Atenção: verificar separadamente a colocação FM-W e a montagem transversal relativamente à empena! 
Material: aço galvanizado a quente

Calote em eternit ondulado
para onda 8 (8 ondas/m)    -

Para montagem paralela e estabelecida sobre telhados em eternit ondulado. Para encomendar, preencha a folha de dados (necessária para o proces-
samento interno). Atenção: sem stock! verificar separadamente a colocação FM-W e a montagem transversal relativamente à empena! Material: aço 
galvanizado a quente

Ancoragem de cavilha para betão
sem compensação de altura  -   Fixação para instalação livre, sem regulação da altura, posição oblíqua máx. de 5°, comprimento total 120 mm, diâmetro 10 mm. 

Material: aço estanhado ou aço inoxidável (Aprovação Técnica Europeia ETA-05/0018)

Ancoragem de cavilha para betão
com compensação de altura  -   Fixação para instalação livre, com regulação da altura até 70 mm, posição oblíqua máx. de 5°, comprimento total de 180 mm, diâmetro de 10 mm. 

Material: aço estanhado ou aço inoxidável (Aprovação Técnica Europeia ETA-05/0018)

Bacia de cascalho para telhados planos 
com cascalho  -  - Bacia de cascalho para montagem estabelecida sobre telhados planos com cascalho (possivelmente, é necessária uma base de tecido falso!). Capacidade 

de enchimento: aprox. 225 litros. Disponível material de fixação conforme a situação de aplicação!

FIXAÇÕES NO TELHADO

COLECTOR DE MÓDULOS PFM
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Visão geral

Imagem Tipo de fixação PFM Tipo de montagem Observação

Paralela Estabelecida Instalação livre

Parafuso duplo
Fixação universal    

Fixação universal para a montagem paralela e estabelecida sobre diferentes tipos de telhados, bem como para instalação livre sobre a respectiva subconst-
rução resistente à elevação.  
Material: aço inoxidável 

Parafuso duplo Duo
Fixação universal    

Fixação universal em versão reforçada, para a montagem paralela e estabelecida sobre diferentes tipos de telhados, bem como para instalação livre sobre 
a respectiva subconstrução resistente à elevação.  
Material: aço inoxidável 

Âncora de caibros para telha, regulável 
em altura, altura 40-60 mm    -

Para montagem paralela e estabelecida em diversos telhados de telha. Altura de montagem regulável 40-60 mm, compl. com material de fixação e placas 
base para compensação da altura. 
Material: aço fundido

Gancho de telhado para telha padrão, 
regulável em altura   - -

Para a montagem paralela em diversos telhados de telha em caso de carga reduzida, especialmente também para inclinações de telhado acima dos 30°. 
Altura de montagem regulável 70-100 mm 
Material: aço inoxidável 

Gancho para telhas planas
para telhado de telhas planas   - -

Para a montagem paralela sobre telhados de telhas planas, de xisto e de eternit plano, especialmente também para inclinações de telhado acima dos 30°, 
incl. avental ondulado.  
Material: aço inoxidável 

Grampo dobrado 
para telhado de telhas de encaixe    -

Para a montagem paralela e estabelecida em telhados de telhas de encaixe (estanhado, revestido ou em cobre). Em montagem estabelecida são necessári-
os kits de tensão do cabo adicionais contra o vento.  
Material: aço inoxidável 

Kit de tensão do cabo universal 
para telhados de telhas de encaixe  -  -

Para a protecção contra o vento de colectores em telhados de telhas de encaixe, composto por cabo, tensor do cabo e material de fixação para colector/
suportes de base e grampo dobrado para a tensão de cabos. N.º de art. 1430508. 
Material: aço inoxidável

Grampo dobrado para tensão do cabo 
e sistema de recolha de neve 1"    -

O gancho dobrado para a fixação no telhado da tensão do cabo está incluído de forma universal no kit de tensão do cabo. Através dos grampos dobrados adici-
onais é possível montar uma protecção para não escorregar na neve por cima do colector, recorrendo-se a um tubo de 1" disponibilizado pelo construtor. 
Material: aço inoxidável

Suporte solar para
placas de dobras prensadas    - Para a montagem paralela e estabelecida sobre placas de telhado de dobra prensada, ripas de telhado com dobra prensada e moldes de dobragem. 

Material: alumínio

Placa de flanges em betume para telhado 
de betume, altura 50 mm     Para a montagem paralela e estabelecida em telhados de betume e elastómero, incl. massa densa de betume (limpeza do pavimentador de betume). 

Material: aço galvanizado a quente

Placa de flange em betume
para telhado de betume, altura 240 mm  -  

Para a montagem estabelecida em telhados de betume e elastómero, também para a montagem em telhados planos, incl. massa densa de betume (limpeza do 
pavimentador de betume). 
Material: aço galvanizado a quente

Consola de trapézio para
chapa de trapézio ou chapa ondulada    -

Para a montagem paralela e estabelecida sobre chapa de trapézio e chapa ondulada. Para encomendar, preencha a folha de dados (necessária para o processamento 
interno). Atenção: sem stock! Quantidade mínima de encomenda 50 unidades 
Material: aço inoxidável

Calote em eternit ondulado
para onda 5 (5 ondas/m)    -

Para montagem paralela e estabelecida sobre telhados em eternit ondulado. Para encomendar, preencha a folha de dados (necessária para o processa-
mento interno). Atenção: verificar separadamente a colocação FM-W e a montagem transversal relativamente à empena! 
Material: aço galvanizado a quente

Calote em eternit ondulado
para onda 8 (8 ondas/m)    -

Para montagem paralela e estabelecida sobre telhados em eternit ondulado. Para encomendar, preencha a folha de dados (necessária para o proces-
samento interno). Atenção: sem stock! verificar separadamente a colocação FM-W e a montagem transversal relativamente à empena! Material: aço 
galvanizado a quente

Ancoragem de cavilha para betão
sem compensação de altura  -   Fixação para instalação livre, sem regulação da altura, posição oblíqua máx. de 5°, comprimento total 120 mm, diâmetro 10 mm. 

Material: aço estanhado ou aço inoxidável (Aprovação Técnica Europeia ETA-05/0018)

Ancoragem de cavilha para betão
com compensação de altura  -   Fixação para instalação livre, com regulação da altura até 70 mm, posição oblíqua máx. de 5°, comprimento total de 180 mm, diâmetro de 10 mm. 

Material: aço estanhado ou aço inoxidável (Aprovação Técnica Europeia ETA-05/0018)

Bacia de cascalho para telhados planos 
com cascalho  -  - Bacia de cascalho para montagem estabelecida sobre telhados planos com cascalho (possivelmente, é necessária uma base de tecido falso!). Capacidade 

de enchimento: aprox. 225 litros. Disponível material de fixação conforme a situação de aplicação!

FIXAÇÕES NO TELHADO

COLECTOR DE MÓDULOS PFM
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COLECTOR DE MÓDULOS PFM
FIXAÇÃO UNIVERSAL COM PARAFUSO DUPLO

PARAFUSO DUPLO DUO PARA FIXAÇÃO UNIVERSAL

Dados técnicos
N.º Designação Material

1 Parafuso duplo M12 x 250 Aço inoxidável A2
2 Placa de parafusos duplos Aço inox. 1.4301
3 Vedação dos parafusos duplos EPDM
4 Porcas sextavadas com flange M12 Aço inoxidável A2
5 Anilha plana M12 Aço inoxidável A2

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30° – 45° inclinação de telhado 

Esforço
Pressão 100 kg/parafuso duplo 75 kg/parafuso duplo

Tracção 75 kg/parafuso duplo 75 kg/parafuso duplo

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30° – 45° inclinação de telhado 

Esforço
Pressão 200 kg/parafuso duplo Duo 150 kg/parafuso duplo Duo

Tracção 150 kg/parafuso duplo Duo 150 kg/parafuso duplo Duo

Descrição
Fixação universal para a montagem paralela e estabe-
lecida sobre diferentes tipos de telhados, bem como 
para instalação livre sobre a respectiva subconstrução 
resistente à elevação.

Atenção
•  O parafuso duplo tem de ser apertado numa parte 

estática com suporte suficiente (na maioria das vezes 
caibros de telhado).

• Não estão incluídas buchas.
• A rosca de madeira não pode ser apertada em buchas 
metálicas resistentes à extracção.
•  Prestar atenção à expansão do comprimento em folhas 

contínuas de chapa (cada parafuso duplo é um ponto 
fixo na chapa, que impede uma expansão do com-
primento e pode causar um enrolamento da folha 
contínua da chapa)

Descrição
Fixação universal para a montagem paralela 
e estabelecida sobre diferentes tipos de tel-
hados, bem como para instalação livre sobre 
a respectiva subconstrução resistente à ele-
vação. Deve montar no telhado dois parafusos 
duplos a uma distância de 120 a 172 mm um do 
outro e, se possível, na vertical. Os dois são 
unidos por meio de placa intermédia.

Atenção
•   O parafuso duplo tem de ser apertado numa 

parte estática com suporte suficiente (na 
maioria das vezes caibros de telhado).

• Não estão incluídas buchas.
•  A rosca de madeira não pode ser apertada em 
buchas metálicas resistentes à extracção.

•  A cobertura do telhado tem de suportar a 
pressão exercida para pressionar a vedação.

•  Prestar atenção à expansão do comprimento 
em folhas contínuas de chapa (cada parafuso 
duplo é um ponto fixo na chapa, que impede 
uma expansão do comprimento e pode causar 
um enrolamento da folha contínua da chapa).

Dados técnicos
N.º Designação Material

1 Parafuso duplo M12 x 250 Aço inoxidável A2
2 Placa intermédia para parafuso duplo Duo Aço inox. 1.4301
3 Vedação dos parafusos duplos EPDM
4 Porcas sextavadas com flange M12 Aço inoxidável A2
5 Anilha plana M12 Aço inoxidável A2
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COLECTOR DE MÓDULOS PFM 

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30° – 45° inclinação de telhado 

Esforço
Pressão 200 kg/âncora de caibros 150 kg/âncora de caibros

Tracção 100 kg/âncora de caibros 100 kg/âncora de caibros

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30°-45° inclinação de telhado 

Esforço
Pressão 75 kg/gancho de telhado 100 kg/gancho de telhado

Tracção 25 kg/gancho de telhado 25 kg/gancho de telhado

Descrição
Para a montagem paralela e estabelecida em telhados de telha com uma 
inclinação de telhado de, pelo menos, 15° e uma carga de superfície superior 
a 30 kg/m2. Utilizável pelo menos com (lista incompleta): Frankfurter, Taunus, 
Finkenberger, telha dupla Harzer, Nelskamp, Ludwigsburger, Heidelberger, 
Ergoldsbacher Wasi, Creaton Magnum, Meindl Romano Kremper, telha de aba 
grande, Aktua Korami, Jungmeier Straubing e telha canudo maxi Plus.

ÂNCORAS DE CAIBROS PARA TELHA, REGULÁVEIS EM ALTURA

Dados técnicos
Medidas Comprimento 420 mm/altura em cima 65 mm/altura em baixo 70 -100 mm
Material Aço inox. 1.4301
Espessura 5 mm
Parafusos Aço inoxidável 6 x 40 , Porca sextavada M10, Parafuso francês M10x25

Descrição
Para a montagem paralela de colectores de módulos (PFM-S e PFM-W) 
em telhados de telha com uma inclinação de, pelo menos, 15°. Os ganchos 
são pendurados sobre as telhas padrão. Se a ripa de telhado por baixo 
for demasiado grossa, deve cortar-se a articulação inferior do gancho. 
Para impedir que o gancho seja levantado, deve-se fazer um furo na telha 
padrão e enroscar com o parafuso anexo.

GANCHO DE TELHADO PARA TELHA PADRÃO, REGULÁVEIS EM ALTURA

Atenção
•  As ancoragens têm de ser apertadas em partes estáticas 

com suporte suficiente (na maioria das vezes caibros de 
telhado ou betão).

• Corresponde às exigências de DIN 1055
• Ripas de telhado de, pelo menos, 30 mm
•  Depois de concluída a montagem, deve existir uma distân-

cia mínima de 3 a 5 mm entre a âncora de caibros e a face 
superior da telha. De modo algum a âncora de caibros pode 
ficar sobre a telha padrão (quando a altura total da ripa 
do telhado e da telha padrão não coincidir, é necessário 
compensar a altura que falta).

Dados técnicos

Placa base 150 x 80 x 5 mm
Altura 40-60 mm
Material Aço fundido, parafusos Slt T-40 / 10 x 120

150

150

80

max. 259
min. 236

Altura
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COLECTOR DE MÓDULOS PFM

Dados técnicos
N.º Designação Material

1 Gancho para telhas planas Aço inox. 1.4301
2 Plástico expansível, telhas planas, em cima Plástico expansível antracite
3 Plástico expansível, telhas planas, em baixo Borracha

Parafusos Aço inoxidável 6 x 40

Descrição
Somente na montagem paralela em telhados de telha plana (normal-
mente telhados com uma inclinação superior a 30°), os ganchos são 
pendurados e apertados na ripa do telhado, não sendo possível insta-
lar aqui o colector. Incluído na entrega um avental de alumínio (500 x 
420 mm) para inserção sob o gancho da telha simples.

Descrição
Somente para a montagem paralela em tel-
hados com chapas de encaixe com chapa de 
aço estanhada ou revestida, ou de cobre.

Dados técnicos
Medidas Comprimento 100 mm/altura 48 mm/largura 40 mm/espessura 4 mm

N.º Designação Material

1 Grampo dobrado, parte 1 Aço inox. 1.4301
2 Grampo dobrado, parte 2 Aço inox. 1.4301
3 Porca sextavada M10-8 DIN 934 Aço - estanhado e revestido a lâminas de zinco, Geomet 500

4 Parafuso de cabeça quadrada 
M10 x 25-8.8 DIN 603 Aço - estanhado e revestido a lâminas de zinco, Geomet 500

GANCHO DE TELHA PLANA PARA TELHADO DE TELHA PLANA

GRAMPO DOBRADO PARA TELHADO COM CHAPAS DE ENCAIXE

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30°-45° inclinação de telhado 

Esforço
Pressão 200 kg/grampo dobrado 100 kg/grampo dobrado

Tracção 40 kg/grampo dobrado 40 kg/grampo dobrado

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30° – 45° inclinação de telhado 

Esforço
Pressão 75 kg/gancho de telhado 100 kg/gancho de telhado

Tracção 25 kg/gancho de telhado 25 kg/gancho de telhado

Atenção
•  Não recomendado em chapa de zinco de titânio devido ao perigo de 

formação de ranhuras quando as temperaturas são baixas
•   Se utilizar parafusos em aço inoxidável, não pode voltar a usá-los 

depois de serem desapertados (perigo de quebra).
• Dobra de aperto com, pelo menos, 30 mm de altura.
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Dados técnicos
Possíveis comprimentos de alívio aprox.: 0,8 m/0,9 m/1,4 m/1,6 m/1,7 m/2,2 m/2,3 m/2,9 m

Unid. Designação Material
1 Tensor do cabo Aço inoxidável A4
1 Cabo C=1200 (forquilha/forquilha) Aço inoxidável A4
1 Cabo C=1500 (forquilha/forquilha) Aço inoxidável A4
2 Grampo para cabo Aço inoxidável A2
2 Placa de união de forquilhas para kit de tensão do cabo Aço inoxidável A2
1 Consola de fixação para kit de tensão do cabo Aço inoxidável A2
2 Guarda-cabo Aço inoxidável A2
2 Parafuso sextavado M8 x 18 Aço inoxidável A2
2 Porca sextavada M8 Aço inoxidável A2
2 Anilha plana M8 Aço inoxidável A2
2 Anilha plana rectangular Aço inoxidável A2
1 Parafuso sextavado M10 x 16 Aço inoxidável A2
1 Anilha plana M10 Aço inoxidável A2
1 Porca deslizante M10 Aço estanhado
1 Grampo dobrado para kit de tensão do cabo ver em baixo

Dados técnicos
Comprimento aprox.: 112 mm, altura aprox. 110 mm

N.º Designação Material
1 Grampo dobrado para fixação do cabo, parte 1 Aço inox. 1.4301
2 Grampo dobrado, parte 2 Aço inox. 1.4301
3 Porca sextavada M10-8 DIN 934 Aço - estanhado e Geomet 500 revestido 
4 Parafuso de cabeça quadrada M10 x 25 - 8.8 DIN 603 Aço - estanhado e Geomet 500 revestido 

Descrição
Para a protecção contra o vento de colectores em telhados de telhas 
de encaixe, composto por cabo, tensor do cabo e material de fixação 
para suportes de base de colectores e grampos dobrados para a 
tensão de cabos. Material: aço inoxidável.

Nota: 8 possíveis variações de comprimentos de alívio

Descrição
O grampo dobrado é necessário para a montagem do kit de tensão do 
cabo em telhados com chapas de encaixe com chapa de aço estan-
hada ou revestida, ou chapa de cobre. (1 unidade por kit de tensão 
do cabo). O kit de tensão do cabo é fixado por meio de "manilha" 
(incluído no kit de tensão do cabo) no grampo dobrado

Nota: o grampo dobrado pode ser utilizado por cima do colector 
como protecção adicional para não escorregar na neve, recorrendo-
se a um tubo de 1“ disponibilizado pelo construtor (não substitui o 
sistema de recolha de neve forçosamente obrigatório por parte do 
construtor).

Atenção
• Não recomendado em chapa de zinco de titânio devido ao perigo de 

formação de ranhuras quando as temperaturas são baixas
• Se utilizar parafusos em aço inoxidável, não pode voltar a usá-los 

depois de serem desapertados (perigo de quebra)

GRAMPO DOBRADO PARA KIT DE TENSÃO DO CABO

KIT DE TENSÃO DO CABO UNIVERSAL PARA TELHADOS COM CHAPAS DE ENCAIXE
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COLECTOR DE MÓDULOS PFM
SUPORTE SOLAR PARA DOBRAS PRENSADAS

Descrição
Fixação de 2 peças para a montagem paralela e 
estabelecida sobre placas de dobras prensa-
das. 

Atenção
Não deve utilizar em folhas contínuas de chapa 
(devido aos pontos de fixação que impedem 
uma expansão do comprimento da chapa e, 
consequentemente, iriam causar um enrola-
mento da folha contínua de chapa).

Dados técnicos
Medidas Comprimento 320 mm/altura 90 mm/largura 80 mm

N.º Designação

1 Dobra prensada do suporte do colector, parte 1 Alumínio
2 Dobra prensada da chapa de cobertura, parte 2 Alumínio
3 Dobra prensada da placa em borracha EPDM
4 Parafuso 10 x 100 galvanizado a amarelo

PLACA DE FLANGES EM BETUME PARA TELHADO DE BETUME (ALTURA 50 MM)

Descrição
Para a montagem paralela e estabelecida sobre telhados 
de betume e de elastómero.

Dados técnicos
Unid. Designação Material Unid. Designação Material

1 Placa de flange A = 50 mm Aço galvanizado a quente 1 Parafuso sextavado DIN 933 M8 x 25 Niro A2
4 Parafusos 10 x 100 mm/TX-40 Aço estanhado 1 Porca sextavada DIN 934 M8 Niro A2
4 Parafusos 6 x 40 mm/TX-25 Aço estanhado 1 Anilha DIN 125A M8 Niro A2

120 mm área de 

escarvar

(superfície vedante)

360
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Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30° -45° inclinação de telhado

Esforço
Pressão 200 kg/suporte solar 150 kg/suporte solar

Tracção 100 kg/suporte solar 100 kg/suporte solar

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30° – 45° inclinação de telhado

Esforço
Pressão 200 kg/placa de flange 150 kg/placa de flange

Tracção 100 kg/placa de flange 100 kg/placa de flange

2

3

4

1

Atenção
•  As placas têm de ser apertadas em partes estáticas com suporte suficiente 

(na maioria das vezes caibros de telhado ou betão).
•   Após a montagem, as placas devem ser isoladas com o material do painel 

para telhados (no mínimo 120 mm), só então é que pode ser efectuada a 
montagem do colector.
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COLECTOR DE MÓDULOS PFM 
PLACA DE FLANGES EM BETUME PARA TELHADO DE BETUME (ALTURA 240 MM)

Descrição
Para a montagem estabelecida sobre telhados em betume 
e de elastómero e também adequado na montagem sobre 
telhados planos.

Dados técnicos
Unid. Designação Material Unid. Designação Material

1 Placa de flange A = 240 Aço galvanizado a quente 1 Parafuso sextavado DIN 933 M8 x 25 Niro A2
4 Parafuso 10 x 100mm / TX-40 Aço estanhado 1 Porca sextavada DIN 934 M8 Niro A2
4 Parafuso 6 x 40mm / TX-25 Aço estanhado 1 Anilha DIN 125A M8 Niro A2
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(superfície vedante)
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CONSOLA DE TRAPÉZIO PARA CHAPA DE TRAPÉZIO OU CHAPA ONDULADA

Descrição
Para a montagem paralela e estabelecida sobre chapa de trapézio e chapa ondulada.
A consola é montada sobre o parafuso de fixação da chapa de trapézio ou chapa ondulada. 
Primeiramente, aparafusar 2 x com os dois parafusos vedantes fornecidos, sendo então o 
perno roscado apertado directamente sobre o parafuso de fixação da chapa, parafuso este 
situado por debaixo. O processo de vedação ocorre antes da montagem da consola, com as 
almofadas de vedação fornecidas. Os perfis são fixados nas consolas com os ligadores de 
perfil.

Atenção
• A consola encomendada deve ser adaptada à respectiva chapa de trapézio ou chapa ondulada.
•  Os parafusos de fixação incluídos na consola têm de ser adaptados à construção do telha-

do em comprimento e em tipo.
• A folha de dados deve ser completamente preenchida para processamento.

Dados técnicos
N.º Designação Material

1 Consola Aço inox. 1.4301
2 Perno roscado M10 x 70 Aço inoxidável A2
3 Parafusos em função da subconstrução Aço inoxidável A2
4 Ligador de perfil Alumínio
5 Porca sextavada M10 Aço inoxidável A2
6 Anilha plana M10 Aço inoxidável A2
7 Parafuso sextavado M8 x 65 Aço inoxidável A2
8 Almofada de vedação EPDM

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 10° inclinação

Esforço
Pressão 200 kg/placa de flange

Tracção 100 kg/placa de flange

2

5

6
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Atenção
•  As placas têm de ser apertadas em partes estáticas com suporte sufici-

ente (na maioria das vezes caibros de telhado ou betão). 
•  Após a montagem, as placas devem ser isoladas com o material do 

painel para telhados (no mínimo, 120 mm), só então é que pode ser efec-
tuada a montagem do colector.
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COLECTOR DE MÓDULOS PFM

Dados técnicos 
N.º Designação Material

1 Calote Aço galvanizado a quente
2 Ângulo para calote Aço galvanizado a quente
3 Parafuso sextavado em madeira Ø10 x 

240 (padrão)
Aço estanhado

4 Anilha plana Ø10 Aço estanhado

ETERNIT ONDULADO CALOTE (PARA ONDA 5 OU 8)

Descrição
Para a montagem paralela e estabelecida sobre telhados de eternit ondulado.
A calote deve ser apertada com os parafusos de cavalete na subconstrução de suporte em 
madeira e depois vedada com o produto selante. No ângulo aparafusado são depois apara-
fusados os perfis paralelos.

Atenção
• Diversos tamanhos: onda 5 -> 5 ondas por metro; onda 8 -> 8 ondas por metro.
• Está incluído o produto selante necessário.
•  Os parafusos de cavalete têm de ser apertados em partes estáticas com suporte suficiente 

(na maioria das vezes caibros de telhado). Na montagem mais alta do telhado (p. ex., isola-
mento do telhado) são necessários parafusos de cavalete maiores.

• A folha de dados deve ser completamente preenchida para processamento.

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30°-45° inclinação de telhado 

Esforço
Pressão 200 kg/consola 100 kg/consola

Tracção 50 kg/consola 50 kg/consola

Projecto:

Elemento tipo sandwich

Área trapézio

Cliente: Carga de neve

Distância das filas de parafusos

Distância das filas de parafusos

Quantidade de consolas necessárias (a preencher pela Técnica TiSun!)

Distância 
Filas de parafusos

Distância 
Filas de parafusos

Com.:
Local:

Fabricante:

Chapa de trapézio

Incl. do telhado:       °

Tipos:

Elemento tipo sandwich

Espessura de parede 2-6 mm

Outr. formato

Aço
Espessura de parede 6-12 mm

Cobertura:

Madeira
Corte transversal da barra

Posição paralela

Consolas de suporte: Consolas intermédias

Posição transversal
Posição diagonal

Subconstrução:

Data: Assinatura:

Folha de dados para telhado de chapa ondulada e de trapézio

Designação:

T: + 43 5333 201-0
Última alteração:

Trajecto: G:|/PRJ/TECHNIK/Kollektor/FA/FA - Befestigungen/Trapezblech 
N.º des.: Chapa de trapézio - folha de dados

SG, 16.10.07, quantidade consolas, medida horiz. adicionada

E: office@tisun.com

Os esquemas de colocação e de subconstrução são obrigatórios
As distâncias dos pontos exteriores dos parafusos em relação a First, banda de telhado ou telhados avançados devem ser indicadas!

Atenção: processamento apenas possível com a folha de dados totalmente preenchida

kN/m2

B

Cliente:
ass.:

Variante

Escala:Wi

Com.:
s.IVA
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COLECTOR DE MÓDULOS PFM 

Dados técnicos
N.º Designação Material

1a Ancoragem de cavilha, comprimento de 180 mm Aço estanhado ou aço inoxidável (Aprovação Técnica Europeia ETA-05/0018)

1b Ancoragem de cavilha, comprimento de 120 mm Aço estanhado ou aço inoxidável (Aprovação Técnica Europeia ETA-05/0018)
3 Porca sextavada M10 DIN934 Aço estanhado ou aço inoxidável
4 Anilha plana M10 DIN125 Aço estanhado ou aço inoxidável

ANCORAGEM DE CAVILHA PARA BETÃO (COM OU SEM COMPENSAÇÃO DE ALTURA)

Descrição 
Para montagens estabelecidas sobre betão.
A ancoragem de cavilha deve ser inserida, pelo menos, 58 mm  
no furo pré-definido de Ø 10 mm no betão. O perfil em alumínio com 
um orifício de passagem Ø 10,5 mm é enfiado na ancoragem de 
cavilha e fixado com a anilha plana e a porca.

Atenção
•  Diversos tamanhos: comprimento 120 mm sem regulação em altura; 

comprimento 180 mm com regulação em altura até 70 mm.
•  A ancoragem de cavilha pode desviar-se, no máximo, 5° da linha 

vertical.

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 5° inclinação

Esforço
Pressão 250 kg/ancoragem de cavilha

Tracção 200 kg/ancoragem de cavilha

Capacidade de carga máxima (apenas com subconstrução com capacidade estática suficiente) ≤ 30° inclinação de telhado > 30°-45° inclinação de telhado 

Esforço
Pressão 200 kg/consola 100 kg/consola

Tracção 50 kg/consola 50 kg/consola

Cofragem

Altura da onda:

Quantidade de ondas/m:

Caibros

Caibros Caibros

Com.:
Cliente:
ass.: HG 23.03.06

Calote

Alternância

Montagem alternada:
Acesso a partir do sótão tem de ser 
possível!

Caibros
Contra-barras

Caibros
União roscada
impossível!!

Distâncias dos caibros: Distâncias dos caibros:

Designação:
Folha de dados para telhado de eternit ondulado

A

Distâncias das barras:
Barras transversais

Contra-barras

Cofragem

Posição dos caibros

Contra-barras

Barras transversais
axl:

axl:
Cofragem moldada

T: + 43 5333 201-0
E: office@tisun.com

Variante

Escala:

s.IVA

h=

Última alteração:
AR, 5.10.07

Trajecto: G:|/PRJ/TECHNIK/Kollektor/FA/FA - Befestigungen/Trapezblech 
N.º des.: Chapa de trapézio - folha de dados

25



A ( 1 : 5 )

20
4,

9

1648

89
6

30

12
,5

70

A 

COLECTOR DE MÓDULOS PFM
BACIA DE CASCALHO PARA TELHADOS PLANOS COM CASCALHO

Descrição
Para a montagem estabelecida de colectores PFM sobre telhados planos com uma 
inclinação máx. de 5°. Antes da colocação do cascalho no telhado, as bacias são 
dispostas em número adequado e aparafusadas à subconstrução do colector. Antes 
de serem montados os colectores, deverá ser efectuado o enchimento das bacias com 
o cascalho adequado (p. ex., cascalho grosso 16/32 lavado).

Atenção
•  Nos telhados com tela ou outros tipos de cobertura susceptíveis de serem danifica-

dos pelas bacias de cascalho, recomendamos a utilização de uma base de tecido 
falso (Acessórios TiSUN)

•   Nos telhados planos já cobertos com cascalho, é necessária a exposição das áreas 
destinadas às bacias de cascalho por parte do construtor

•  O enchimento das bacias de cascalho deve ocorrer o mais rapidamente possível 
após a montagem da subconstrução dos colectores. Caso contrário, não é possível 
garantir que os colectores não tombem, levantem, etc.

Dados técnicos

Designação Bacia de cascalho para telhados planos com cascalho

N.° de artigo 1410436

Material Chapa de aço estanhada (2 mm)
Dimensões aprox. 1650 x 900 x 210 mm
Capacidade de enchimento aprox. 225 litros
Peso de enchimento aprox. 400 kg (com cascalho grosso 16/32 lavado)

Material de fixação padrão
1 x perno roscado DIN 976 Forma A, galvanizado, M 10 x 120 mm 

4 x porca sextavada M 10, estanhada, com anilha imperdível, classe 10

Nota: Material de fixação especial a pedido!
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