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S ISTEME PENTRU CONTINUITATE T IP HALFEN HBS-05

SISTEME DE PRINDERE TIP HBT

Noul sistem HBS-05 pentru realizarea

continuitatii armaturilor, înglobeaza 

toate avantajele sistemelor anterioare 

HBS şi WD 90 oferind solutii sigure 

şi optime pentru toate metodele de 

armare. Toate versiunile sistemului 

HBS-05 sunt combinatii între ele şi 

permit obtinerea unui nivel înalt de 

flexibilitate şi o gama mare de 

aplicatii.

Pentru legaturile cu lungime mica

exista terminale de ancorare specifice.

i

Sisteme de prindere în zidarie tip HBT

sunt folosite pentru legarea în mod

eficient, între ele, a structurilor din

beton executate în perioade difertite. 

Caseta este realizata din tabla din otel 

zincat cu flanşe speciale şi are o deschi-

dere pentru a facilita montarea şi de-

montarea capacului casetei.

:

BSt 500 WR
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S ISTEME DE CONTINUITATE HGC 

HIT - SISTEM PENTRU EVITAREA PUNTII TERMICE LA BALCOANE

Sistemul HGC face legatura între douaS e

de armatura. Fortele de întinderebare d

compresiune sunt uniformşi de c

buite. Se folosesc pentru a înlocuidistrib

urile distruse, pentru legarea noilor armatu

ructii de cele vechi, pentru legarea constr

ele a elementelor prefabricate dinintre e

.beton.

:

28 mm.8-2

Cu sistemul Halfen-Iso-Element (HIT) se

pot evita puntile termice şi condensul la 

legatura dintre balcon şi placa. Acest sis-

tem este constituit din elemente de lun-

gimi de un metru şi modul de 20 cm.

Datorita acestei combinatii de lungimi de

elemente se elimina pierderile de materi-

al şi creşte economicitatea sistemului.

Exista o gama variata, drept pentru care

satisface toate exigentele de proiectare.
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Elemente de armare HDB cu doua capete 

sunt folosite pentru armarea la preluarea 

fortei taietoare si a fortei concentrate. 

Elementele sun inserate pe inaltimea lor 

dupa ce s-a stabilit nivelul superior si cel 

inferior al armaturii.

Dispunerea simetrica a elementelor HDB 

garanteaza o corecta instalare. Lamela cu 

clips asigura acoperirea capului cu beton.

25 mm

armaturii

S ISTEM DE ARMARE HALFEN TIP HDB

SISTEM DE ARMARE TIP DEHA

Sistemul tip Deha este compus din 2

capete blindate sudate perpendicular

pe o bara de otel. Este ideala instalarea 

„joasa” ceea ce înseamna ca elementele 

sunt puse pe cofraj pe distantieri speciali 

şi ca nivelul superior şi inferior se reali-

zeaza succesiv.
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Astazi prefabricatele din beton pot fi 

asamblate simplu şi economic. Noul sis-

tem de ancorare Halfen ofera o solutie

practica pentru realizarea conlucrarii din-

tre stâlp-stâlp şi stâlp-fundatie.

Avantajul sistemului prin prindere cu şu-

ruburi consta în rapiditatea montarii. Le-

gatura este uşor de realizat cu posibilitate 

foarte buna de reglare.

Sistemul este compus dintr-un profil me-

talic HCC care are un corespondent în-

globat în fundatie HAB.

Se preteaza foarte bine la constructii cu 

conditii limitate de montaj, cum ar fi cen-

trele locuite, cladiri istorice. De aseme-

nea, sistemul este uşor de folosit la tere-

nuri cu fundatie slaba, cu pânza freatica 

ridicata.

Se preteaza la conlucrarea stâlpi-fundatie, 

adaptate noilor cerinte antiseismice.
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INDICAŢIE LA ACEST CATALOG
Dreptul de modificări tehnice şi constructive.
Informaţiile din acest catalog se bazează pe nivelul tehnicii cunoscut nouă la data editării. Modificări tehnice şi constructive pot fi
efectuate oricând. HALFEN-DEHA nu răspunde pentru corectitudinea datelor din catalog sau pentru eventualele greşeli de tipărire.

Sistemul de managementul calităţii al societăţii HALFEN GmbH este certificat conform DIN EN ISO 9001:2000, Zertifikat-Nr.  
QS-281 HH pentru reprezentanţele din Germania, Elveţia şi Polonia. 
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