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GRUNDKOMPONENTERNA
I CLICKFIT EVO
1.MONTAGEFÄSTE KORRUGERAT TAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 montagefäste
Enkel montering ovanifrån
Steglöst ställbar på höjden
Jämn kraftfördelning
Självinriktande klickanslutning, enklare och snabbare
Montagesskena monteras endast vertikalt
Inbyggd kabelhantering
Kan användas på både nya och befintliga byggnader
För liggande placering av solpaneler
Korrugerad plåt av typ 177/51 som uppfyller tillämpliga krav enligt
NEN EN 494, stöds av montagefästet

2. MONTAGESKENA
• 30% starkare
• 30% lättare
• Lämplig för en större spännvidd på taket

3.UNIVERSELL MODULKLÄMMA
•
•
•
•
•

Universell modulklämma: lämplig för alla inramade solpaneler
Ska användas som mittklämma eller ändklämma i kombination med ändstycke
Som standard monterad
Integrerad utjämning av solpanelerna
Finns i grått och svart

4.ÄNDSTYCKE
• Ändstycket stöttar modulklämman
• För ett estetiskt slutförande
• Finns i grått och svart
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KORRUGERAT TAK

ENKEL INSTALLATION PÅ TAKET
ClickFit EVO korrugerat tak: enkelt och snabbt

ClickFit EVO korrugerat tak är speciellt utvecklat för tillämpning av det kända ClickFit EVO-systemet på tak av
korrugerad plåt som till exempel ofta används inom jordbrukssektorn. Systemet är överskådligt och består av
endast 4 komponenter. Monteringssystemet kan användas på såväl befintliga tak som nybyggen. Tack vare de unika
egenskaperna monteras systemet mycket snabbt och enkelt.

Pålitligt

ClickFit EVO-montagefästet ser till att taket är 100% vattentätt även efter montering. Montagefästet sätts fast på
takplåtskruvarna i balken. Monteagefästet passar precis på takets vågform och stöds av dalarna. Det ger en uniform
kraftfördelning och minimal tryckbelastning, och bidrar till systemets robusthet. ClickFit EVO för tak av korrugerad
plåt är grundligt testat och levereras med 20 års garanti. Dat säkerställer systemets kvalitet och ger den säkerhet som
krävs.

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN

FÖRDELAR FÖR KUNDEN

✔ 4 komponenter

✔ Ytterst stark bas för solpaneler

✔ 1 verktyg

✔ 100 % vattentätt

✔ Enkel montering på nya och befintliga tak

✔ Säkert och pålitligt

✔ Säkert och pålitligt

✔ 20 års produktgaranti

✔ 20 års produktgaranti

✔ Taket förblir intakt
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Montagefästet

Det montagefästet är
steglöst ställbart på
höjden.

2

Sätta fast med
befintliga
takplåtskruvar
Montagefästet har en
utskärning. Med den
kan montagefästet
enkelt sättas fast på
takplåtskruvarna.

3

Unik klickanslutning

Det montagefästet
har en självjusterande
klickanslutning. Därför
kan montageskenan
alltid monteras enkelt
ovanifrån.

4

Inbyggd kabelhantering

Kablar och kontakter kan
alltid sättas fast
snyggt och säkert i både
montagefästet och
kabelklämman. Även
optimizern klickas enkelt
fast i kabelklämman.

5

Alltid rätt
dimensionering
Den universella
modulklämman
lämpar sig för alla
inramade solpaneler
och kan användas
som mittklämma och
– i kombination med
ändstycke eller
ändklämstöd – även
som ändklämma

TAKFÄSTE

MONTAGESKENA

ClickFit EVO – Montagefäste för korrugerat tak
1008090

MODULKLÄMMA OCH ÄNDFÄSTE

ClickFit EVO – Montageskena
Montageskena 1106mm
1008121
Montageskena 2174mm
1008122
Montageskena 3242mm
1008123
Montageskena 3500mm
1008007
Montageskena 4310mm
1008124
Montageskena 5378mm
1008125
Montageskena 6446mm
1008126

FÄST ANORDNINGAR

ClickFit EVO – Modulklämma av universaltyp, grå
1008020

Självborrande skruv 5.5x48mm T30
1008095

ClickFit EVO – Modulklämma av universaltyp, svart
1008020-B
ClickFit EVO – Ändstycke montageskena, grå
1008060
ClickFit EVO – Ändstycke montageskena, svart
1008060-B
ClickFit EVO – Ändstycke utan ändklämstöd, grå
1008066
ClickFit EVO – Ändstycke utan ändklämstöd, svart
1008066-B

TILLBEHÖR

ClickFit EVO – Ändklämstöd, grå
1008065

ClickFit EVO – Kopplingsdel montageskena
1008061

ClickFit EVO – Ändklämstöd, svart
1008065-B

ClickFit EVO – Kabelklämma montageskena optimizer ready
1008062

Kalkylator

Garanti

I den Esdec-kalkylatorn kan du hantera och beräkna alla dina
projekt, för både sadeltak och platta tak. En plattform med alla
montagesystem från Esdec, för den tillförlitligaste beräkningen av
dina projekt.

ClickFit EVO uppfyller tillämpliga krav och standarder. ClickFit EVO
levereras med en unik garanti på upp till 20 år. Det säkerställer
systemets kvalitet.

•
•
•

•
•
•

Spara tid: hantera alla dina projekt på en plattform
En kalkylator för projekt på sadeltak och platta tak
Alla beräkningar baseras på omfattande tester och de senaste
säkerhetsstandarderna

till esdec.com/en/calculator/

Användning av högkvalitativa hightech-material
Grundligt testat
Upp till 20 års garanti

20 ÅR
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SNABBT
PÅLITLIGT
INNOVATIVT

KLICKA MED ESDEC
Esdec utvecklar, tillverkar och levererar
sedan 2004 professionella montagesystem
för solpaneler på tak. ClickFit och FlatFix är
inspirerade av installatören som ofta installerar
solpaneler. Snabb, enkel och pålitlig installation
med innovativa, högkvalitativa och hållbara
montagesystem: Esdec gör det möjligt.

Esdec
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
Nederländerna
+31 850 702 000
info@esdec.com
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