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KLÄMS ELLER SKRUVAS

DE FYRA GRUNDLÄGGANDE
KOMPONENTERNA I CLICKFIT EVO
1. UNIVERSELL KROK / TAKSTOLSKROK
Snabb och flexibel installation utan skruvar med ClickFit EVO universell
takkrok. Föredrar du att skruva fast kroken i takstolen? Använd ClickFit
EVO takstolskrok. Universella takkroken och tegelkroken kan kombineras
i samma takkonstruktion.
•
•
•
•
•
•
•

Universell takkrok för alla kombinationer av tegel/läkt
Enkel montageprocess som börjar ovanifrån
Steglös justering av höjd och bredd
Bättre punktlastfördelning, lägre risk att tegel går sönder och läcker
Självjusterande klickkoppling: enklare och snabbare
Kan användas för horisontell och vertikal montering
Integrerad kabelhantering

2. MONTAGESKENA
• 30% starkare
• 30% lättare
• Lämplig för större takytor

3. UNIVERSELL MODULKLÄMMA
• Universell modulklämma: lämplig för alla inramade solpaneler
• Kan användas som mittklämma eller ändklämma i kombination med
ändhylsan
• Montering av standardtyp
• Inklusive potensialutjämning för solpanelerna
• Tillgängligt i grått och svart

4. ÄNDHYLSA
• Ändhylsan håller modulklämman på plats
• Förlängd ändhylsa för en snygg finish
• Tillgängligt i grått och svart
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MONTERING HAR ALDRIG VARIT ENKLARE
Solpaneler är populära. Den sammanlagda kapaciteten i Europa växer och denna tillväxt kommer att fortsätta under
de kommande åren. Detta innebär att det finns en större chans att du behöver klättra upp på taket för att installera
paneler. Om du installerar solpaneler regelbundet är det en bra idé att ha åtkomst till ett universellt monteringssystem
som gör att du kan utföra ditt arbete på ett enkelt och pålitligt sätt.

ClickFit EVO; universellt och snabbt

Esdec utvecklade ClickFit EVO särskilt för professionella solpanelsmontörer. Montagesystemet består av fyra
komponenter som kan användas för att montera alla vanliga solpaneler på alla typer av tegeltak. Tack vare dess unika
egenskaper kan detta montagesystem användas för att montera solpaneler dubbelt så snabbt.

Du väljer montagemetod; hakar eller skruvar

Med ClickFit EVO:s krok- och klickteknik kan du installera solpaneler på tegeltak på ett enkelt, snabbt och säkert sätt.
Den universella takkroken i ClickFit EVO-systemet gör att du inte behöver borra hål i takkonstruktionen, vilket innebär
att slutanvändarens takkonstruktion förblir intakt. Den universellt justerbara takkroken passar alla kombinationer av
tegel/läkt, och den smarta vattenbarriären förhindrar läckage.
Föredrar du att skruva fast paneler i takstolen? Använd ClickFit EVO takstolskrok. Detta system består av en krok med
en skruvplatta som har många hål som kan skruvas fast i en takstol. Denna platta gör att takstolskroken kan placeras
och fästas på ett flexibelt sätt. Du kan även kombinera ClickFit EVO universell takkrok och takstolskroken i samma
projekt.

Flexibel och enkel montageprocess

Du behöver bara ett verktyg när du arbetar med ClickFit EVO. Inga andra verktyg krävs för att använda den nyskapande
hak- och klicktekniken. Tack vare montagesystemets smarta design kan du placera panelerna med både landskaps och
porträtt orientering.

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN

FÖRDELAR FÖR SLUTANVÄNDAREN

✔

Upp till 40 % snabbare installation

✔

Stabil bas för solpaneler

✔

Endast fyra komponenter

✔

Taket förblir intakt

✔

Lätt och hållbart

✔

Pålitligt

✔

Endast ett verktyg krävs

✔

Upp till 20 års garanti

✔

Upp till 20 års garanti
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Universellt justerbart

Vår universella
takkrok är belagd med
Magnelis® och kan
justeras steglöst på
höjden och bredden,
vilket betyder att den
kan användas för alla
kombinationer av
tegelpannor och takläkt.
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Tillval med skruvar
tillgängligt
ClickFit EVO takstolskrok
har en skruvplatta.
Plattan gör det
möjligt att skruva fast
takstolskroken i taket på
ett flexibelt sätt.

3

Helt ny
4 Integrerad
klickkopplingsmekanism
kabelhantering
ClickFit EVO universell
takkrok är utrustad
med en självinriktande
klickkopplingsmekanism,
vilket gör det enklare att
installera montagesskenan
ovanifrån

Kablar och kontakter kan
förvaras på ett städat och
säkert sätt i takkroken
och i kabelklämman.
Optimeraren kan också
enkelt snäppas fast vid
kabelklämman.

5

Alltid rätt storlek
Den universella
modulklämman är
lämplig för alla typer
av inramade solpaneler
och kan användas
både som mittklämma
och som ändklämma
(i kombination med
ändhylsan).

TAKFÄSTEN

MONTAGESKENA

ClickFit EVO universell takkrok
1008040

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

ClickFit EVO takstolskrok
1008045

MODULKLÄMMA & ÄNDHYLSA

TILLBEHÖR

ClickFit EVO modulklämma, universell, grå
1008020

ClickFit EVO koppling för montageskena
1008061

ClickFit EVO modulklämma, universell, svart
1008020-B

ClickFit EVO Kabelklämma för montageskena ”klar för optimerare”
1008062

ClickFit EVO ändhylsa för montageskena, grå
1008060

ClickFit EVO distans för takkrok
1008063

ClickFit EVO ändhylsa för montageskena, svart
1008060-B

ClickFit EVO Tillbehörsset med kabelklämma
1008064

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 alla krav och standarder som gäller för
närvarande. ClickFit EVO medföljs av en unik garanti som varar
i 20 år och som garanterar 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

Vi använder de bästa högteknologiska materialen
Omfattande testning
BDA/KIWA-certifierad
20 års garanti

Gå till eu.esdec.com/sv/kalkylator

20 års
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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
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