
DE 4 KOMPONENTERNA I
CLICKFIT EVO STÅENDE FALSTAK

TILLFÖRLITLIGT 
OCH SNABB
INSTALLATION 
PÅ LUTANDE TAK

• Förmonterad falsklämma
• Högkvalitetsklämma; medföljer S-5!
• Säkras på plats genom att dra åt en Torx-skruv
• Roterbar clickfit-koppling; självinriktande
• För både landskaps- och porträttorientering

1. FALSKLÄMMA

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

2. MONTAGESKENA

• 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

3. UNIVERSELL MODULKLÄMMA 

• Ändstycket stöttar modulklämman
• För ett estetiskt slutförande
• Finns i grått och svart

4. ÄNDSTYCKE
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MODULKLÄMMA OCH ÄNDFÄSTE

ClickFit EVO Modulklämma av universaltyp, grå
1008020

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

ClickFit EVO Ändklämstöd, grå
1008065

ClickFit EVO Ändklämstöd, svart
1008065-B

TAKFÄSTE

ClickFit EVO Rundad falsklämma 23mm
1008031 

ClickFit EVO Klämma för dubbelvikt fals 9mm
1008033 

ClickFit EVO Klämma för enkelvikt fals 14mm
1008035

MONTAGESKENA

ClickFit EVO Montageskena
Montageskena 1188mm 1008131
Montageskena 2338mm    1008132 
Montageskena 3488mm 1008133
Montageskena 4638mm  1008134   
Montageskena 5770mm 1008135  
Montageskena 6923mm  1008136 [DTO]

ENKEL INSTALLATION PÅ TAKET

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

KalkylatorMonterad klämma

Installera snabbt 
och enkelt med 
den förmonterade 
klämman som 
är föravpassad 
med ClickFit EVO 
klicksystem och 
Torx-skruv.

Inbyggd 
kabelhantering

Kablar och 
kontakter hålls 
prydligt och säkert 
på plats med 
kabelklämman. 
Du kan också 
bara klicka på 
optimeraren på 
kabelklämman.

Fixerad på plats 
med integrerad 
Torx-skruv

Klämman fästs 
på falsen genom 
att dra åt den 
integrerade 
Torx-skruven.

Unik 
klickanslutning

Klämman 
kommer med en 
självinriktande 
klickanslutning. 
Detta gör det 
enkelt att installera 
montageskenan 
ovanifrån.

Alltid rätt storlek

Den universella 
modulklämman 
passar alla 
inramade 
solpaneler och 
kan användas som 
en mellanklämma 
och - i kombination 
med ändlistens 
eller ändklämstöd 
- också som en 
ändklämma.

1 2 3 4 5

TILLBEHÖR

ClickFit EVO Kopplingsdel montageskena
1008061 

ClickFit EVO Kabelklämma montageskena optimizer ready
1008062 

ClickFit EVO Självborrande skruv
1003015 (obligatorisk för vertikal skeninstallation)

ClickFit EVO Tillbehörsset med kabelklämma
1008064

ClickFit EVO Torxbits 30
1008069

ClickFit EVO stående fals: snabbt och enkelt
ClickFit EVO för stående falstak har utvecklats särskilt för montering av det omtalade ClickFit EVO-systemet på stående 
falstak. Montagesystem består av bara 4 komponenter som med alla standardsolpaneler kan monteras på stående 
falstak med bara ett verktyg. Med ClickFit EVO kan du montera solpanelerna på taket på nolltid! Klämmorna som fixerar 
skenorna på den vikta falsen är förmonterade och färdigutrustade med den välkända ClickFit EVO klickanslutningen 
och en Torx-skruv. Detta besparar dig mycket installeringstid.

Från enkelvikta och dubbelvikta falsar till rundade falsar
ClickFit EVO systemet passar de vanligaste stående falstaken med undantag för kopparfalstak. Det finns klämmor för 
enkel- och dubbelvikta falsar, klickfalsar och rundade falsar. Välj lämplig klämma för respektive falstyp. Klämman är 
förmonterad med vår unika ClickFit EVO klickanslutning, allt som behövs är att dra åt klämman med Torx-skruven på 
falsen. Klicka sedan in skenorna i klickanslutningarna och montera solpanelerna. Falsklämmorna penetrerar inte taket 
så taket är fortsatt tätt.

Det är möjligt med både horisontella och vertikala skenor
Tack vare ClickFit EVOs roterbara klickanslutning på falsklämma, kan montagesystem användas för både porträtt- och 
landskapsorientering med en horisontell och vertikal skena. För att få maximal styvhet i systemet rekommenderar vi 
att montera skenorna horisontellt över falsarna. Ytterligare en fördel: denna orientering erbjuder mycket flexibilitet 
vid lägesbestämning av solpanelerna.  

Vårt tips: använd vår kalkylator för att skapa en beräkning för ditt projekt, det är troligt att du tack vare ClickFit 
EVO-systemets styvhet kan hoppa över några falsen och på så vis minska insköpskostnader och installationstid!

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN

 Förmonterad falsklämma

 Endast 4 komponenter på taket

 Endast ett verktyg behövs

 Snabb och enkel installation

 20 års produktgaranti

FÖRDELAR FÖR DIN KUND

 100 % vattentätt

 Taket förblir intakt

 Estetisk design, finns också i svart

 Utförligt testad produkt

 20 års produktgaranti

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

 Användning av högkvalitativa hightech-material

 Grundligt testat

 Upp till 20 års garanti

Garanti

2

3

1 4 5
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