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SNABB OCH 
PÅLITLIG   
INSTALLATION PÅ 
PLÅTTAK

SNABBT
TILLFÖRLITLIGT

INNOVATIVT

DET SÄGER BARA KLICK MED 
ESDEC  
Esdec har utvecklat, tillverkat och levererat 
professionella takmontagesystem för solpaneler 
sedan 2004. Inspirationen för ClickFit och 
FlatFix kommer från montörer som regelbundet 
installerar solpaneler. Enkel, snabb och pålitlig 
installation med högkvalitativa och hållbara 
montagesystem: Esdec gör det möjligt.

Esdec
Londenstraat 16

7418 EE Deventer 

Nederländerna

+31 850 702 000

info@esdec.com
PLÅT TAK

• Låg monteringsprofil ”grundläggande”
• Placeras nära taket
• Systemet innehåller fyra komponenter
 
        Lämplig för korrugerade plåttak i kombination med en extra 

adapterprofil

1.1 GRUNDLÄGGANDE MONTERING

• Hög montageprofil ”klar för optimerare”
• För installation av stor optimerare
• Systemet innehåller fyra komponenter

         Lämplig för korrugerade plåttak i kombination med en extra 
adapterprofil

1.2 INSTALLATION MED OPTIMERARE     

• Självborrande skruvar kräver ingen förborrning
• Montering med ett enda verktyg
• Skruv med flera huvud T30 och SW10
• Du kan också installera montageprofilerna genom att använda 
  popnitar efter förborrning med 6,5 mm.

2. SJÄLVBORRANDE SKRUVAR

• Universell modulklämma: lämplig för alla inramade solpaneler
• Kan användas som mittklämma och ändklämma (i kombination 

med stödet för ändklämmor)
• Förmonterad som standard
• Inkluderar potensialutjämning   
• Tillgängligt i grått och svart

3. UNIVERSELL MODULKLÄMMA

• Stödet för ändklämmor förbättrar ändklämmornas funktion
• Tillgängligt i grått och svart

4. STÖD FÖR ÄNDKLÄMMOR 
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Välj mellan fyra 
montageprofiler

Det finns fyra olika 
typer av profil:

• Låg montageprofil 
(grundläggande): 
porträtt eller 
liggande
• Hög montageprofil 
”klar för 
optimerare”:   
porträtt eller 
liggande

Universell 
modulklämma

Den universella 
modulklämman 
är lämplig för 
alla inramade 
solpaneler.
Kan användas som 
mitten klämma 
eller ändklämma 
(i kombination 
med stödet för 
ändklämmor)

Montera 
optimerare

Den höga 
montageprofilen 
”klar för optimerare” 
har tillräckligt med 
utrymme för alla 
tillgängliga stora 
optimerare.

Lämplig för 
korrugerat plåttak

I kombination med 
adapterprofilen är 
montageprofilerna 
för installation 
med landskaps 
orientering
Även lämpliga för 
korrugerade plåttak.   
När du använder 
montageprofiler för 
porträtt orientering 
behöver du inte 
adapterprofilen.

Montera profiler med 
gummitätningar

Korta 
montageprofiler 
inklusive EPDM-
gummitätning.

1 2 3 4 5

MYCKET ENKELT ATT MONTERA  
ClickFit EVO för plåttak: universellt, snabbt och flexibelt
ClickFit  EVO för plåttak är särskilt utvecklad för installation av solpaneler.  Systemet är tydligt och enkelt och består 
av bara fyra komponenter.  ClickFit  EVO för plåttak är lämpligt för alla vanliga solpaneler och alla typer av plåttak. 
Systemet är mycket flexibelt och kan monteras snabbt tack vare de unika universella egenskaperna.

Kompakta montageprofiler inklusive adapterprofil
De kompakta montageprofilerna i ClickFit  EVO för plåttak har redan stansade hål och redan limmade EPDM-
gummitätningar, så att du slipper en stor del av förberedelserna.  Profilen ”klar för optimerare” (landskap) har en 
skåra som gör det enkelt att rikta in den mot taket. Detta gör att du slipper utföra korrigeringar under installationen.  
Du kan välja mellan låga och höga montageprofiler:

• De låga ”grundläggande” montageprofilerna gör det möjligt att placera solpanelerna nära taket.
• Med den höga profilen ”klar för optimerare” finns det tillräckligt med ledigt utrymme för att få plats med alla 

tillgängliga stora optimerare som ska monteras under panelerna.

För trapets och korrugerade plåttak
ClickFit  EVO montageprofiler för plåttak är lämpliga för alla typer av trapets och korrugerade plåttak (för installation 
med landskap orientering i kombination med adapterprofilen).  Du fäster montageprofilerna direkt på trapets eller 
korrugerade plåttaket, vertikalt för installation med landskaps orientering och horisontellt för installation med 
porträtt orientering.

Lämplig för montering av optimerare
Den höga montageprofilen ”klar för optimerare” är lämplig för montering av stora optimerare under panelerna.

Lätt system som förhindrar läckage
EPDM-gummitätningar på profilerna garanterar att installationen är vattentät. Du monterar profilerna med de 
självgängande skruvarna utan förborrning. Du kan också installera montageprofilerna genom att använda popnitar 
efter förborrning med 6,5 mm.

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN FÖRDELAR FÖR SLUTANVÄNDAREN

PLÅT TAK

GRUNDLÄGGANDE MONTAGEPROFIL 
PLACERAS NÄRA TAKET

MONTAGEPROFILEN ”KLAR FÖR OPTIMERARE” 
FÖR INSTALLATION AV STOR OPTIMERARE

✔ Välj mellan låga eller höga montageprofiler

✔ Inget behov av att borra i taket längre

✔ Endast fyra komponenter

✔ Lätt och hållbart

✔ Ett verktyg

✔ Optimerarklämma med kabelhantering kan användas

✔ Tillval: adapterprofil för korrugerat plåttak

✔ Upp till 20 års garanti

 

✔ Integrerad vattenbarriär

✔ Mycket stabil bas för solpaneler

✔ Ingen onödig borrning

✔ Säker och pålitlig

✔ Upp till 20 års garanti

MONTAGEPROFIL & FÄSTEN

ClickFit EVO – Monageprofil för plåttak, ”grundläggande”, 
landskap
1008048 

ClickFit EVO – Montageprofil för plåttak, ”grundläggande”, 
porträtt
1008049

ClickFit EVO – Montageprofil för plåttak, ”klar för 
optimerare”
1008050

ClickFit EVO – Montageprofil för plåttak, ”klar för optime-
rare”
1008051

ClickFit EVO – Självborrande Torx-skruv 6,0 x 25 mm 
SW10 / T30
1008085

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.

• 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

Gå till eu.esdec.com/sv/kalkylator

Kalkylator

ClickFit EVO – Modulklämma, universell, grå
1008020

ClickFit EVO – Modulklämma, universell, svart
1008020-B 
 
ClickFit EVO – Stöd för ändklämma, grå
1008065

ClickFit EVO – Stöd för ändklämma, svart 
1008065-B  

ClickFit EVO uppfyller kraven i gällande förordningar och standarder. 
ClickFit EVO medföljs av en unik garanti som varar i upp till 20 år. 
Detta garanterar systemets kvalitet.

• Vi använder högkvalitativa, hållbara material.
• Omfattande testning
• Upp till 20 års garanti

20 ÅRS

Garanti 

MODULKLÄMMA OCH STÖD FÖR ÄNDKLÄMMA

TILLBEHÖR

ClickFit EVO – Kabelklämma för montageskena ”klar för 
optimerare”
1008062

ClickFit EVO – EPDM-adapterprofil för korrugerat plåttak 
”grundläggande”, landskap
1008081

EPDM-adapterprofil korrugerat plåttak ”klar för optimer-
are”, landskap
1008082
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Bara fyra 
komponenter

Bara fyra 
komponenter krävs 
för att installera 
ClickFit EVO på 
plåttak. 
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I CLICKFIT EVO FÖR PLÅTTAK
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SNABB OCH 
PÅLITLIG   
INSTALLATION PÅ 
PLÅTTAK

SNABBT
TILLFÖRLITLIGT

INNOVATIVT

DET SÄGER BARA KLICK MED 
ESDEC  
Esdec har utvecklat, tillverkat och levererat 
professionella takmontagesystem för solpaneler 
sedan 2004. Inspirationen för ClickFit och 
FlatFix kommer från montörer som regelbundet 
installerar solpaneler. Enkel, snabb och pålitlig 
installation med högkvalitativa och hållbara 
montagesystem: Esdec gör det möjligt.

Esdec
Londenstraat 16

7418 EE Deventer 

Nederländerna

+31 850 702 000

info@esdec.com
PLÅT TAK

• Låg monteringsprofil ”grundläggande”
• Placeras nära taket
• Systemet innehåller fyra komponenter
 
        Lämplig för korrugerade plåttak i kombination med en extra 

adapterprofil

1.1 GRUNDLÄGGANDE MONTERING

• Hög montageprofil ”klar för optimerare”
• För installation av stor optimerare
• Systemet innehåller fyra komponenter

         Lämplig för korrugerade plåttak i kombination med en extra 
adapterprofil

1.2 INSTALLATION MED OPTIMERARE     

• Självborrande skruvar kräver ingen förborrning
• Montering med ett enda verktyg
• Skruv med flera huvud T30 och SW10
• Du kan också installera montageprofilerna genom att använda 
  popnitar efter förborrning med 6,5 mm.

2. SJÄLVBORRANDE SKRUVAR

• Universell modulklämma: lämplig för alla inramade solpaneler
• Kan användas som mittklämma och ändklämma (i kombination 

med stödet för ändklämmor)
• Förmonterad som standard
• Inkluderar potensialutjämning   
• Tillgängligt i grått och svart

3. UNIVERSELL MODULKLÄMMA

• Stödet för ändklämmor förbättrar ändklämmornas funktion
• Tillgängligt i grått och svart

4. STÖD FÖR ÄNDKLÄMMOR 

ELLER

G
RU

N
D

LÄ
G

G
AN

D
E

”K
LA

R 
FÖ

R 
O

PT
IM

ER
AR

E”

Potrträtt Landskap

Potrträtt Landskap

2

1

1

2

13
07

20
21


