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OS COMPONENTES BÁSICOS
DO CLICKFIT EVO

1. SUPORTE DE MONTAGEM PARA TELHADOS ONDULADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suporte de montagem
Montagem fácil a partir do topo
Altura ajustável
Distribuição uniforme da força
Ligação por clique autoalinhante: mais fácil e mais rápida
O perfil de montagem só pode ser colocado verticalmente
Gestão de cabos integrada
Aplicável tanto para construções novas como para as já existentes
Para painéis fotovoltaicos em posição horizontal
Somente para as coberturas onduladas do tipo 177/51 que
cumprem com as especificações em vigor indicadas na norma NEN
EN 494

2. PERFIL DE MONTAGEM
• 30% mais resistente
• 30% mais leve
• Adequado para vãos de telhado maiores

3. GRAMPO MODULAR UNIVERSAL
• Grampo modular universal: adequado para qualquer painel fotovoltaico
emoldurado
• Para ser usado como grampo central ou terminal em combinação com a
tampa da extremidade
• Montagem padrão
• Inclui a equalização dos painéis fotovoltaicos
• Disponível em cinza e em preto

4. TAMPA DA EXTREMIDADE
• A tampa da extremidade suporta o grampo modular
• Para um acabamento estético
• Disponível em cinza e em preto
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FACILIDADE DE INSTALAÇÃO NO TELHADOS
ONDULADOS
ClickFit EVO para telhados ondulados: fácil e rápido

O sistema ClickFit EVO para telhados ondulados foi especialmente desenvolvido para a aplicação do conhecido sistema
ClickFit EVO em telhados ondulados, como são normalmente encontrados no setor agrícola. O sistema é evidente e
consiste em apenas 4 componentes. O sistema de montagem pode ser utilizado em telhados existentes, bem como
em telhados novos. Graças às suas propriedades únicas, o sistema é muito rápido e fácil de montar.

Fiável

O suporte de montagem EVO ClickFit garante que o telhado seja 100% estanque após a instalação. O suporte de
montagem é fixado no telhado por meio dos parafusos existentes no telhado. O suporte de montagem encaixa-se
precisamente na ondulação do telhado e assenta-se na parte baixa. Isto assegura uma distribuição uniforme das
forças e uma carga mínima de pressão, além de contribuir para a robustez do sistema. O ClickFit EVO para telhados
ondulados foi extensivamente testado e vem com uma garantia de 20 anos. Isto garante a qualidade do sistema e
proporciona a segurança necessária.

VANTAGENS PARA O INSTALADOR

VANTAGENS PARA O SEU CLIENTE

✔ 4 componentes

✔ Base sólida para painéis solares

✔ 1 ferramenta

✔ 100% estanque

✔ Montagem simples em telhados novos e já existentes

✔ Seguro e fiável

✔ Seguro e fiável

✔ 20 anos de garantia do produto

✔ 20 anos de garantia do produto

✔ O telhado permanece intacto
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Suporte de montagem

O suporte de montagem é
ajustável em altura.
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Fixação com
parafusos existentes
do telhado ondulado
O suporte de montagem
é fornecido com um
encaixe. Isto facilita a
fixação do suporte de
montagem aos parafusos
do telhado ondulado.
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Exclusiva ligação por
clique
O suporte de montagem
tem uma ligação por
clique autoalinhante.
Isto torna a calha de
montagem sempre fácil de
ser montada de cima para
baixo.
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Gestão de cabos
integrada
Os cabos e fichas podem
sempre ser fixados de forma
ordenada e segura tanto no
suporte de montagem como
no clip de gestão de cabos.
O otimizador também pode
ser facilmente colocado
sobre o clip de gestão de
cabos.
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Dimensionamento
sempre correto
O grampo modular
universal é adequado
para todos os
painéis fotovoltaicos
emoldurados e pode
ser utilizado como
grampo intermediário
e, em combinação com
a tampa ou o suporte
do grampo terminal,
também como grampo
terminal.

FIXADOR DE TELHADO
ClickFit EVO – Suporte de montagem para telhados
ondulados
1008090

GRAMPO MODULAR & FIXAÇÃO TERMINAL
ClickFit EVO – Grampo modular universal cinza
1008020

CALHA DE MONTAGEM
ClickFit EVO – Calha de montagem
Calha de montagem 1106mm
1008121
Calha de montagem 2174mm
1008122
Calha de montagem 3242mm
1008123
Calha de montagem 3500mm
1008007
Calha de montagem 4310mm
1008124
Calha de montagem 5378mm
1008125
Calha de montagem 6446mm
1008126

MEIOS DE FIXAÇÃO
Parafuso autoperfurante 5.5x48mm T30
1008095

ClickFit EVO - Grampo modular universal preto
1008020-B
ClickFit EVO – Tampa da extremidade cinza para calha de
montagem
1008060
ClickFit EVO - Tampa da extremidade preta para calha de
montagem
1008060-B
ClickFit EVO - Tampa da extremidade cinza sem suporte de
grampo terminal
1008066
ClickFit EVO - Tampa da extremidade preta sem suporte de
grampo terminal
1008066-B
ClickFit EVO – Suporte de grampo terminal cinza
1008065
ClickFit EVO - Suporte de grampo terminal preto
1008065-B

ACESSÓRIOS
ClickFit EVO - Peça de acoplamento para calha de montagem
1008061
ClickFit EVO – Clip gestão de cabos/otimizador para calha de
montagem
1008062

Calculadora

Garantia

Com a calculadora Esdec pode gerir e calcular todos os seus projetos, para telhados planos e inclinados. Uma plataforma com todos
os sistemas de montagem da Esdec para o cálculo mais fiável do
seu projeto.

ClickFit EVO está em total conformidade com os requisitos e normas
aplicáveis. ClickFit EVO vem com uma garantia única de 20 anos.
Isto garante a qualidade do sistema.

•
•
•

Poupe tempo: faça a gestão de todos os seus projetos numa
única plataforma
Uma calculadora para projetos em telhados planos e inclinados
Todos os cálculos são baseados em múltiplos testes e nos
padrões de segurança mais recentes

Visite o site eu.esdec.com/pt-pt/calculadora

• Utilização de materiais de alta tecnologia e de alta qualidade
• Extensivamente testado
• 20 anos de garantia

20 ANOS
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RÁPIDO
FIÁVEL
INOVADOR

LIGUE-SE À ESDEC COM UM CLIQUE
A Esdec desenvolve, produz e fornece sistemas
profissionais de montagem para painéis
fotovoltaicos em telhados desde 2004. O ClickFit
e o FlatFix foram inspirados pelo instalador que
monta regularmente painéis fotovoltaicos. Uma
instalação fácil, rápida e fiável com sistemas
de montagem inovadores, de alta qualidade e
duráveis: é isso que a Esdec torna possível!
De instaladores para instaladores!

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