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AS VANTAGENS
DO FLATFIX WAVE PLUS

RÁPIDO E FÁCIL
•

•
•

Instalação rápida e fácil:
• Unidades base pré-montadas, desdobráveis
• Não necessita ferramentas
• Quantidade mínima de componentes
• Máxima eficiência
Gestão de cabos integrada
Fácil de desmontar para a manutenção dos módulos

MÁXIMA EFICIÊNCIA
•
•
•
•
•
•
•

Ideal para projetos em coberturas comericiais de grande
escala
Adequado para painéis fotovoltaicos grandes de nova
geração
Disposição dupla (este-oeste)
Áreas grandes de painel (40x40)
Adequado para painéis de até 1149 mm de largura
Espaço entre filas 2300 mm (DR1) / 2460 mm (DR2)
Ângulo de inclinação de 10°

FIÁVEL
•
•
•
•
•
•

Instalação simples de unidades pré-montadas sem
parafusos
Design aerodinâmico
Sistema robusto graças aos conectores verticais e
horizontais
O melhor suporte do módulo possível: 2 unidades
base por painel
Testado para padrões internacionais
20 anos de garantia

SEGURANÇA
•
•
•
•
•
•

Suportes de telhado com conectores móveis
O sistema desacoplado termicamente evita danos no
material do telhado
Ligação integrada
Carga pontual baixa
Painel fixado no comprimento do módulo de acordo
com as especificações do fornecedor do módulo,
minimizando os riscos de danos no módulo
Cumpre os mais rígidos requisitos contra corrosão
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WAVE

PLUS

COM AS FUNCIONALIDADES MAIS EXIGENTES
PARA FIABILIDADE À PROVA DE FUTURO
Instalação rápida livre de erros

O FlatFix Wave Plus pode ser instalado de uma forma super rápida graças ao número limitado dos passos de montagem.
Alinhe e estenda as unidades base pré-montadas, encaixe o elemento de base alta e os estabilizadores no lugar e
monte o painel fotovoltaico sem utilizar parafusos ou ferramentas, só com a fixação exclusiva do painel. A instalação
completa, incluindo o bloqueio do painel solar, pode ser realizada sem qualquer ferramenta. Os estabilizadores
dispõem de espaço para a gestão de cabos.

Máxima eficiência no telhado

Máxima eficiência no telhado é um dos princípios fundamentais do FlatFix Wave Plus. A disposição dupla do FlatFix
Wave Plus assegura o rendimento de energia mais equilibrado ao longo do dia e torna possível maximizar a utilização
da superfície do telhado da forma mais eficiente possível. Esta configuração é concebida para projetos de grande
escala, nos quais também podem ser utilizados painéis solares grandes de última geração. Graças à rigidez do sistema,
é possível instalar facilmente campos até 40 x 40 metros.

Seguro e fiável

Cada painel é apoiado de forma ótima sobre duas unidades base. E como os painéis são fixados no lado comprido,
como requerido pela maioria dos fabricantes de painéis, minimiza-se o risco de danos nos painéis. O sistema
patenteado FlatFix Wave Plus foi amplamente testado e cumpre com os mais rígidos requisitos contra corrosão.
FlatFix Wave Plus é uma solução de montagem de alta qualidade. Cumpre os padrões internacionais mais estritos e é
fornecido com uma garantia de 20 anos.

VANTAGENS PARA O INSTALADOR
✔

Instalação super rápida livre de erros

✔

Não necessita de ferramentas

✔

Fácil de montar

✔

Gestão de cabos integrada

BENEFÍCIOS PARA O PROPRIETÁRIO
✔

Máxima eficiência para projetos em coberturas
comerciais

✔

Cumpre com os mais avançados requisitos
de segurança

✔

Uso de materiais de alta qualidade

✔

20 anos de garantia
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2 unidades por painel
Nesta configuração,
cada painel é apoiado
sobre 2 unidades.
Extremamente
adequado para painéis
fotovoltaicos grandes
de última geração.

2

Sistema de fixação
exclusivo patenteado
Montagem fácil e
segura do painel
com um mecanismo
de fixação exclusivo
patenteado Não
necessita parafusos.

3

Não necessita
ferramentas
A instalação não
necessita de
ferramentas: As
unidades base são
fáceis de desdobrar e
interconectar.

4

Gestão de cabos
integrada
Alimentação e
armazenamento rápido
e fácil para cabos com
o bastidor e a calha
de cabos integrados
localizados nos
estabilizadores.

5

Ligação integrada
A ligação está
integrada no
mecanismo de
fixação da base alta.
Uma borda fresada,
gravada na camada
de anodização do
painel, une o painel à
estrutura de suporte
de aço.

UNIDADE BASE
FlatFix Wave Unidade dupla 4P
1009100 Máx. largura do painel: 990 - 1070mm (DR1)
1009150 Máx. largura do painel: 1070 - 1149mm (DR2)

FlatFix Wave Unidade dupla 2P
1009102 Máx. largura do painel: 990 - 1070mm (DR1)
1009152 Máx. largura do painel: 1070 - 1149mm (DR2)

FlatFix Wave Unidade base dupla 4P
1009101 Máx. largura do painel: 990 - 1070mm (DR1)
1009151 Máx. largura do painel: 1070 - 1149mm (DR2)

COMPONENTES DO SISTEMA
FlatFix Wave Pino conector (conjunto de 3 peças)
1009122
FlatFix Wave suporte de cabo
1009124

FlatFix Wave Estabilizador
1009110 2900mm
1009111 3530mm
1009114 4000mm

FlatFix Wave Kit de defletores de vento
1009103 Máx. largura do painel: 990 - 1070mm

ACESSÓRIOS
FlatFix Wave Placa base (adicional)
1009120

FlatFix Wave Barra de medição
1009140

FlatFix Wave União do estabilizador
1009121

FlatFix Wave Desbloqueador de módulo
1009142

FlatFix Wave Conector de lastro
1009123

Suporte do projeto

Garantia

Ampla documentação técnica de projeto
• Plano dos lastros
• Segurança eletrotécnica (conector terra e ligação)
• Carga do telhado (neve e ponto de carga)

• Cumpre com os mais avançados requisitos de segurança
• Cumpre com as especificações dos fornecedores de painéis
• Cumpre com os mais rígidos requisitos contra corrosão
• Amplamente testado
• 20 anos de garantia

Suporte logístico
• Fornecimento com base no projeto
• Fornecimento rápido
Conselho técnico
• Treino de instalação no local
• Design do projeto e cálculo do lastro

20 ANOS
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RÁPIDO
FIÁVEL
INOVADOR

A Esdec desenvolve, produz e fornece
sistemas profissionais de montagem para
painéis solares em telhados desde 2004.
O ClickFit e o FlatFix foram inspirados pelo
instalador que monta regularmente painéis
solares. Uma instalação fácil, rápida e fiável
com sistemas de montagem inovadores, de
alta qualidade e resistentes: a Esdec torna
isto possível.

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