
NP Nosaukums Apraksts Attēls

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-01600 6,00 55,82

OCS-01400 4,00 37,21

OCS-01200 2,00 18,61

OCS-01115 1,15 10,90

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-02307 3,07x0,85 5,45

OCS-02300 3,00x0,85 5,42

OCS-02257 2,57x0,85 4,80

OCS-02250 2,50x0,85 4,75

OCS-02207 2,07x0,85 4,45

OCS-02190 1,90x0,85 4,32

OCS-02160 1,60x0,85 3,74

OCS-02157 1,57x0,85 3,60

OCS-02120 1,20x0,85 3,29

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-03307 3,07x0,40 8,90

OCS-03300 3,00x0,40 8,82

OCS-03257 2,57x0,40 7,87

OCS-03250 2,50x0,40 7,79

OCS-03207 2,07x0,40 7,60

OCS-03190 1,90x0,40 6,80

OCS-03160 1,60x0,40 5,90

OCS-03157 1,57x0,40 5,80

OCS-03120 1,20x0,40 5,13

Šis elements kalpo, lai nostādītu un noturētu jumta 

konstrukcijas sijas pareizā vietā. Pie tam elements 

dod jumtam sākotnējo izturību. Alumīnija rāmis ir 

aprīkotas ar četrām cinkotām tērauda galviņām ar 

ķīļiem galos. Tas ir uzstādīts, ievietojot galviņas siju 

plātņu attiecīgajās vietās, ieliekot ķīļus un pagriežot 

tos. Dažādi šķērsstieņu garumi ļauj tās izmantot 

risinājumos, kas pielāgoti klienta vajadzībām, un 

pievienot tās diagonālajiem stiprinājumiem.

Tabula

2

Alumīnija dubultais 

šķērsstienis DB750
3

CONVEX DB750 sistēmas elementi

Jumta konstrukcijas pamatelements. Precīzi 

saskaņots siju komplekts, ātri uzstādāms ar siju 

savienotāju OCS-0001 un savienotāju aizsargu MZ 

014, veido vienotu jumta siju 30m garumā. Sijas 

konstrukcija ir izgatavota no augstas stiprības īpaša 

alumīnija profila, pielāgota diagonālo stiprinājumu 

uzstādīšanai, šķērsstieņiem un citiem papildu 

elementiem, un kedera pārklāja uzstādīšanai.

Alumīnija sija 

DB750
1

Alumīnija 

diagonālais 

stiprinājums 

DB750

Šis elements dod šķērsvirziena stingrību jumta 

konstrukcijai. Augstas izturības alumīnija profils ir 

aprīkots ar īpašu cinkotu tērauda galviņu ar ķīļiem 

galos, kas uzstādīti grozāmā veidā un pielāgoti 

montāžas mezglam. Diagonālais stiprinājums 

piestiprināts pie sijas, ievietojot galviņas siju plātņu 

attiecīgajās vietās, ieliekot ķīļus un pagriežot tos. 

Dažādi diagonālā stiprinājuma garumi ļauj to 

izmantot risinājumos, kas pielāgoti vajadzībām.



Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-04307 3,07x0,60 12,20

OCS-04300 3,00x0,60 11,35

OCS-04257 2,57x0,60 10,70

OCS-04250 2,50x0,60 9,79

OCS-04207 2,07x0,60 9,15

OCS-04190 1,90x0,60 8,28

OCS-04160 1,60x0,60 7,36

OCS-04157 1,57x0,60 7,30

OCS-04120 1,20x0,60 6,22

OCS-04100 1,00x0,60 5,40

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-05305 3,00 4,42

OCS-05250 2,50 3,90

OCS-05190 1,90 3,39

OCS-05160 1,60 3,11

OCS-05120 1,20 2,73

OCS-05100 1,00 2,19

OCS-05072 0,72 1,93

OCS-05050 0,50 1,72

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-01005 0,97x0,75 11,80

5

6
Alumīnija augšējā 

sija DB750

OCS-1xxx sērijas siju papildu elements, kas 

nostiprināts jumta augšdaļā, veidojot jumta izliekuma 

slīpumu 18ᵒ leņķī. Tas tiek uzstādīts kopā ar sijas 

savienotājiem OCS-0001 un savienotāju aizsargu 

MZ014.

Alumīnija 

vienkāršais 

šķērsstienis DB750

Šis elements kalpo lidzīgi dubultajiem šķērsstieņiem - 

nostāda sijas pareizā vietā. Alumīnija caurule ir 

aprīkota ar cinkotām tērauda galviņām ar ķīļiem 

galos. Elements tiek izmantots attālumos starp sijām, 

kas mazāki par 3,0 m.

4

Alumīnija dubultais 

šķērsstienis ar 

virsu DB750

Šis elements kalpo, lai nostādītu un noturētu jumta 

konstrukcijas sijas pareizā vietā. Turklāt šķērsstienis 

ar virsu saglabā pārklājumu struktūras izliekumam 

savienojumā jumta slīpumā, tā novēršot ūdens vai 

sniega uzkrājošo kabatu veidošanos. Virsas ir 

aprīkotas ar plastmasas aizbāžņiem, kas sargā 

pārklājumu no bojājumiem.



Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-01006 0,85x0,75 8,70

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00001 0,50 1,20

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00005 0,07 0,06

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00010 0,77 10,40

9
Savienotāja 

aizsargs MZ014

Šis elements ir izgatavots no tērauda un cinkots. Tas 

kalpo, lai ātri aizsargātu siju savienojumus. Vienam 

savienotājam tiek izmantoti četri aizsargi OCS-0001.

10
Jumta kronšteins 

FOX 18°

Elementu izmanto jumta slīpnes montāžai uz 

sastatņu FOX struktūras ar 1250 mm atstatumu. 

Slīpņu montāžā uz kronšteina tiek novērstas nelielas 

montāžas kļūdas līdz 300 mm. Slīpne ir samontēta ar 

skavām OCS-00021 vai dubultrullīša skavu OCS-

00022.

7
Alumīnija karnīzes 

sijas DB750

Jumta galos tiek uzstādītas karnīzes sijas, kad jumts ir 

uzstādīts uz sastatnēm un pilda karnīzes lomu. Tās 

izvēršas tālāk par sastatnēm, kas novērš lietus 

iekļūšanu zem jumta konstrukcijas. Karnīzes sijas 

regulē brīvu ūdens noplūdi no jumta.

8
Alumīnija sijas 

savienotājs DB750

Šis elements ir izgatavots no biezsienu alumīnija 

caurules ar atverēm, kuras atļauj tajās ievietot 

savienotāja aizsargus MZ014.



Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00012 0,77 10,40

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00013 0,77 10,40

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00016 0,77 10,40

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00009 0,73 9,10

13
Jumta kronšteins 

PLETTAC 18°

Elementu izmanto jumta slīpnes veidošanai virs 

sastatņu konstrukcijas. Attālums starp vertikālajām 

caurulēm ir pielāgots atstatumam cauruļu fasāžu 

sastatņu rāmī PLETTAC ar 0,74 m atstarpēm. Slīpņu 

montāža uz kronšteina novērš nelielas montāžas 

kļūdas līdz 300 mm. Slīpnes ir piestiprinātas ar 

skavām OCS-00021 vai dubultrullīša skavu OCS-

00022.

14
Augšējais balsts 

18° DB750

Augšējais balsts tiek izmantots jumta konstrukcijas 

pastiprināšanai, kad mēs vēlamies sasniegt zāles 

izmērus līdz 30 m. Siju stiprināšanu var izmantot, lai 

palielinātu jumta izmērus. Augšējais balsts tiek 

izmantots kopā ar OCS-1xxx sērijas sijām.

11

Jumta kronšteins 

FOX / EURO PLUS. 

18°

Elementu izmanto jumta slīpņu veidošanai virs 

sastatņu konstrukcijas. Attālums starp vertikālajām 

caurulēm ir pielāgots atstatumam cauruļu fasāžu 

sastatņu rāmī OLAN EURO PLUS 0.73m (ALTRAD, 

LAYHER) un sastatnēm FOX ar 1250 mm atstarpi. 

Slīpņu montāža uz kronšteina novērš nelielas 

montāžas kļūdas līdz 300 mm. Slīpne ir piestiprināta 

ar skavām OCS-00021 vai dubultrullīša skavu OCS-

00022.

12
Fasādes jumta 

kronšteins. 18°

Elementu izmanto jumta slīpnes veidošanai virs 

sastatņu konstrukcijas. Attālums starp vertikālajām 

caurulēm ir pielāgots atstatumam cauruļu fasāžu 

sastatņu rāmī OLAN EURO PLUS ar 0,73 m un 1,09 m 

atstarpēm. Slīpņu montāža uz kronšteina novērš 

nelielas montāžas kļūdas līdz 300 mm. Slīpnes ir 

piestiprinātas ar skavām OCS-00021 vai dubultrullīša 

skavu OCS-00022.



Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-06000 1,43 12,10

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00004 0,42 2,2

Kods

OCS-7498xx

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00002 3,05 5,2

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-48500 0,35 2,44

20 Sākuma sija

Sākuma sija kalpo par jumta elementu pilnībā 

izgatavotai pārklātai zālei no DB 750 komponentiem. 

To var izmantot kopā ar pamatelementu OCS-48500 

un regulējamo pamatni.

Papildu elements kedera pārklāja montāžai. Sastāv 

no cinkota tērauda caurules ar plastmasas rullīšiem. 

Sija tiek ievietota pārklāja gala kabatiņā un novilkta 

pa līnijām gar jumta slīpumu, lai to vienmērīgi 

ievietotu siju malās.

19
Tērauda 

pamatelements

Elements tiek izmantots pārklātas zāles izveidei, 

pilnībā izgatavots no DB 750/DB 500 uz regulējamas 

pamatnes.

15
Kustīgais balsts 

DB750

Tas kalpo, lai noregulētu jumta slīpumu uz sastatņu 

konstrukcijas un ļauj regulēt jumta slīpuma leņķi no 

15 līdz 21 grādiem. Balsts ir pielāgots jebkura veida 

rāmjiem regulējuma robežās no 0,68 līdz 0,77 m.

16

Caurules 

savienotājs ar 

savienojumu 

DB750

Cinkota tērauda elements ar pusi sastatņu 

savienojuma. Savienotājs ļauj nostiprināt cauruli, kas 

aptver jumta karnīzes daļu. Caurules savienotājs tiek 

uzstādīts, ievietojot karnīzes sijā OCS-1006, un 

nobloķēts ar diviem savienotāju aizsargiem MZ014.

Pamatsvars

650g/m²17 Pārklājs

Pārklājs ir izgatavots no augstas izturības auduma 

1100 dtex, ar bāzes svaru 650 g/m2, PCV pārklājumu 

ar PCV auklu, ievietojamu siju profilu malās. 

Pieejamās krāsas: melna, zila, zaļa, pelēka, 

sudrabota.

18
Nostiprināšanas 

sija



Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-01007 0,85x0,75 8,70

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00021 0,20x0,05 1,11

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00022 0,20x0,20 0,70

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00020 2,15 20,80

OCS-00030 3,15 30,30

22 Dubultrullīšu skava
Skava tiek izmantota jumta sijas stiprināšanai uz 

jumta kronšteina. Skavu var savstarpēji aizstāt ar OCS-

00021.

Elements kalpo kā pārvietošanas ceļš pārveidojamā 

jumta bīdīšanai. To lieto kopā ar kataloga 

komponentiem, kas tiek piegādāti tai pašā 

komplektā. Savienotāji un komplektācijā iekļautie 

aizsardzības līdzekļi dod iespējams savienot sijas 

segmentus vienotā jumta pārvietošanas ceļa sijā.

20 Sākuma sija

Sākuma sija kalpo par jumta elementu pilnībā 

izgatavotai pārklātai zālei no DB 750 komponentiem. 

To var izmantot kopā ar pamatelementu OCS-48500 

un regulējamo pamatni.

21 Skava
Skavas izmanto, lai savienotu jumta kronšteinus ar 

jumta sijām. Katram kronšteinam vajadzīgas divas 

skavas.

Trīskāršā sija MOB23



Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00031 035x0,35x0,50 11,92

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00032 0,2x0,30 2,50

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00035 0,80x0,80 9,50

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

OCS-00040 0,80 22,50

27
Regulējams 

kronšteins

Tas ir speciāls kronšteins pārveidojamajam jumtam. 

Regulēšanas skrūve ļauj novērst jumta defektus un 

pārslodzi, un piestiprināt siju pie kronšteina.

24
Pārveidojamā 

jumta ritenis

Komponentu izmanto jumta pārvietošanai pa 

pārvietošanas ceļu, kas izgatavots no vienumiem OCS-

00020 un OCS-00030. Ritenis ir izgatavots no augstas 

kvalitātes materiāla; tas aprīkots ar nostiprinātiem 

lodīšu gultņiem. Riteņa savienojums kalpo riteņa 

montāžai uz rāmja OCS-00035. Tam nav 

nepieciešama apkope.

Trīskāršās sijas 

bloks
25

Elements tiek izmantots pārveidojamā jumta 

nodrošināšanai pret atdalīšanos no pārvietošanas 

ceļa. Tas ir uzstādīts uz pārveidojamā jumta rāmja 

OCS-00035.

26
Pārvietojamā 

jumta rāmis 

Rāmis kalpo kā starpelements starp kronšteinu OCS-

00040 un pārveidojamā jumta riteni. Tā stingrā 

alumīnija konstrukcija nodrošina jumta stabilitāti un 

drošumu.



NP Nosaukums Apraksts Attēls

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-01115 1,15 7,92

COV-01200 2,0 13,40

COV-01400 4,0 26,80

COV-01600 6,0 40,20

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-03307 3,07x0,40 8,90

COV-03305 3,00x0,40 8,82

COV-03257 2,57x0,40 7,87

COV-03250 2,50x0,40 7,79

COV-03207 2,07x0,40 7,60

COV-03196 1,90x0,40 6,80

COV-03165 1,60x0,40 5,90

COV-03157 1,57x0,40 5,80

COV-03125 1,20x0,40 5,13

COV-03105 1,20x0,40 5,13

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-04307 3,07x0,60 12,20

COV-04305 3,00x0,60 11,35

COV-04257 2,57x0,60 10,70

COV-04250 2,50x0,60 9,79

COV-04207 2,07x0,60 9,15

COV-04190 1,90x0,60 8,28

COV-04165 1,60x0,60 7,36

COV-04157 1,57x0,60 7,30

COV-04120 1,20x0,60 6,22

COV-04105 1,00x0,60 5,40

COV-1xxx sērijas siju papildelements, kas nostiprināts 

jumta augšdaļā, veidojot jumta izliekuma slīpumu 22ᵒ 

leņķī. Tas tiek uzstādīts ar siju savienotājiem (COV-

1007 un COV-1017) un savienotāju aizsargu MZ014.

Alumīnija augšējā 

sija 22ᵒ DB500
4

Šis elements kalpo, lai nostādītu un noturētu jumta 

konstrukcijas sijas pareizā vietā. Pie tam elements 

dod jumtam sākotnējo izturību. Alumīnija rāmis ir 

aprīkotas ar četrām cinkotām tērauda galviņām ar 

ķīļiem galos. Tas tiek uzstādīts, ievietojot galviņas siju 

plātņu attiecīgajās vietās, ieliekot ķīļus un pagriežot 

tos. Dažādi šķērsstieņu garumi ļauj tās izmantot 

risinājumos, kas pielāgoti klienta vajadzībām, un 

pievienot tās diagonālajiem stiprinājumiem.

Alumīnija dubultais 

šķērsstienis DB500
2

1
Alumīnija sija 

DB500

Tabula
COVEX DB500 sistēmas elementi

Šis elements kalpo, lai nostādītu sijas pareizā vietā. 

Turklāt šķērsstienis ar virsu saglabā pārklājumu 

konstrukcijas izliekumam jumta slīpnē, tā novēršot 

ūdens vai sniega uzkrājošo kabatu veidošanos. Virsas 

ir aprīkotas ar plastmasas aizbāžņiem, kas sargā 

pārklājumu no bojājumiem.

Alumīnija dubultais 

šķērsstienis ar 

virsu DB500

3

Jumta konstrukcijas pamatelements. Precīzi 

saskaņots siju komplekts, uzstādāms ar diviem siju 

savienotājiem (COV-1007 un COV-1017) un 

savienotāju aizsargu MZ 014, veido vienotu jumta 

siju 18m garumā. Sijas konstrukcija ir izgatavota no 

augstas stiprības īpaša alumīnija profila, pielāgota 

diagonālo stiprinājumu uzstādīšanai, šķērsstieņiem 

un citiem papildu elementiem, un kedera pārklāja 

uzstādīšanai.



Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-01005 0,97x0,5 9,23

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-01006 0,85x0,50 7,03

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-01017 0,40 0,70

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-01007 0,40 0,80

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-00009 0,73 6,008
Augšējais balsts 

22° DB500

Augšējais balsts tiek izmantots jumta konstrukcijas 

pastiprināšanai, kad mēs vēlamies sasniegt zāles 

izmērus līdz 18m. Siju stiprināšanu var izmantot, lai 

palielinātu jumta izmērus. Augšējais balsts tiek 

izmantots kopā ar COV-1xxx sērijas sijām.

6
Siju savienotājs 

DB500 (profilēts)

Šis elements ir izgatavots no biezsienu alumīnija 

caurules ar atverēm, kuras atļauj tajās ievietot 

aizsargus OSC-0001.

7
Siju savienotājs 

DB500 (caurule)

Šis elements ir izgatavots no biezsienu alumīnija 

caurules ar atverēm, kuras atļauj tajās ievietot 

aizsargus OSC-0001.

5
Alumīnija karnīzes 

sijas DB500

Karnīzes sijas tiek uzstādītas jumta galos, kad jumts ir 

uzstādīts uz sastatnēm un pilda karnīzes lomu. Tās 

izvēršas tālāk par sastatnēm, kas novērš lietus 

iekļūšanu zem jumta konstrukcijas. Karnīzes sijas 

regulē brīvu ūdens noplūdi no jumta.

COV-1xxx sērijas siju papildelements, kas nostiprināts 

jumta augšdaļā, veidojot jumta izliekuma slīpumu 22ᵒ 

leņķī. Tas tiek uzstādīts ar siju savienotājiem (COV-

1007 un COV-1017) un savienotāju aizsargu MZ014.

Alumīnija augšējā 

sija 22ᵒ DB500
4



Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-00015 0,77 10,40

COV-00016 0,77 10,40

Kods Izmērs (m) Svars (kg)

COV-08115 1,15 4,00

COV-08120 1,20 4,30

COV-08160 1,60 5,70

COV-08190 1,90 6,80

COV-08207 2,07 7,50

COV-08250 2,50 8,90

COV-08257 2,57 9,10

COV-08300 3,00 10,70

COV-08307 3,07 10,90

10

Pārklāja 

nostiepšanas 

caurule

Tas kalpo, lai nostieptu pārklāju pār jumta 

konstrukciju.

9
Jumta balsts 22° 

DB750

Elementu izmanto jumta slīpņu veidošanai virs 

sastatņu konstrukcijas. Attālums starp vertikālajām 

caurulēm ir pielāgots jebkurām sastatnēm. Slīpņu 

montāža uz balsta novērš nelielas montāžas kļūdas 

līdz 300 mm. Slīpne ir nostiprināta ar M12 skrūvēm 

un īpašiem turētājiem.

COVEX sistēmas jumti



1

Sakārtojiet vienas 

sijas daļas uz līdzenas 

virsmas.

2

Sastipriniet 

izmantojamās daļas 

ar savienotājiem OCS-

0001 un savienotāju 

aizsargiem MZ 014 

OCS-0005.

3 Savienošanas detaļas.



4
Divas siju sekcijas ir 

savienotas.

5
Visas daļas ir 

pievienotas sijai.

6
Savienojiet nākamo 

siju.



7
Pievienojiet dubultos 

šķērsstieņus.

8 Šķērsstieņi pievienoti

9

Paceliet nākošo siju 

un savienojiet ar 

dubultajiem 

šķērsstieņiem.



10 Stiprinājuma detaļas.

11

Ievietojiet dubulto 

šķērsstieņi ar virsu 

jumta slīpuma 

augšgalā.

12
Piestipriniet pārējos 

šķērsstieņus.



13
Piestipriniet 

diagonālās sijas.

14 Stiprinājuma detaļas.

15

Nostipriniet jumta 

balstus sastatņu 

augšā



16
Nostipriniet balstus ar 

skrūvēm.

17

Noņemiet metāla 

plāksnes. kas 

nostiprina jumta 

slīpni.

18
Pakariet jumta slīpni 

aiz sijām…



19
...un nostādiet uz 

balstiem

20

Nodrošiniet jumta 

slīpni ar metāla 

plāksnēm un 

skrūvēm.

21
Paceliet nākamo 

jumta slīpni…



22
...un nostādiet to uz 

balstiem.

23
Piestipriniet atlikušos 

šķērsstieņus.

24

Novietojiet kedera 

pārklāju tam 

paredzētajā vietā.



25

Noņemiet rullīti no 

nostiprināšanas sijas 

…

26
...ievietojiet cauruli 

pārklāja kabatiņā…

27
...un uzlieciet rullīti 

atpakaļ.



28
Rullītim jāpaliek uz 

sijas galvenās renītes.

29

Nostipriniet 

montējamās līnijas uz 

sijas…

30 ...vai tikai vienu līniju.



31

Pirms pārklāja 

novietošanas 

sākšanas 

pārliecinieties, ka 

rullītis ir nostiprināts.

32 Uzstādiet pārklāju…

33
...caur jumta slīpnes 

virsu…



34
...līdz otras puses 

karnīzei.

35

Tāpat rīkojieties ar 

pārējām jumta 

slīpnēm.

36

Karnīžu sijām jātiek 

uzstādītām montāžas 

beigās



37
Ievietojiet pārklāju 

siju spraugās

38
Nostipriniet sijas ar 

tapām

39

Ievietojiet 

cauruļveida 

savienotāju karnīzes 

sijas augšdaļā un 

nostipriniet to.



40

Ievietojiet pārklāja 

nostiepšanas cauruli 

pārklāja kabatiņā un 

nostipriniet to ar 

savienojumu

41
Uzstādīšana ir 

pabeigta.

42 Tas ir tik vienkārši…



43

Sākotnējie aprēķini 

liecina, ka diagrammā 

attēlotajā 

konfigurācijā ir 

iespējams sasniegt 

izmēru līdz 30 m. Tas 

ir, pieņemot, ka 

sniega slodze ir 0,75 

kN/m2, vēja slodze - 

0,64 kN/m2 (32m/s).

44

Abām jumta virsmām 

jābūt nostiprinātām 

ar diagonālām sijām. 

Diagonālās sijas 

jāievieto katrā 

piektajā jumta slīpnē 

un visā karnīzes daļā.



45

Lai palielinātu 

izmērus, var pielietot 

pastiprinošās sijas…

46
...vai lietot šādu 

risinājumu…

47 ...vai šādu.


