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ANSVARSFRISKRIVNING
Denna monteringsmanual måste förvaras på ett säkert ställe för framtida användning!
Gällande garantins varaktighet och villkor rekommenderar vi att du
kontaktar leverantören. Vi hänvisar till våra allmänna villkor för försäljning och leverans, som kan fås på begäran. Tillverkaren frånsäger
sig allt ansvar för material- eller personskador till följd av underlåtenhet att följa denna manual för montering och att iaktta normala
försiktighetsåtgärder under transport, montering och användning av
montagesystemet FlatFix Wave.

På grund av vårt kontinuerliga förbättringsarbete kan produkten skilja
sig i vissa detaljer från vad som beskrivs i denna manual. Instruktionerna är därför endast avsedda som en vägledning för installationen av
den produkt som beskrivs i denna manual.
Denna manual har sammanställts med största möjliga omsorg, men
tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella fel i manualen, eller
för eventuella konsekvenser av dessa. Alla rättigheter reserveras och
ingen del av denna manual får återges i något format.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INSTALLATION
Allmänt

Kantområde

Takets stabilitet och skick

Ballast

Underlåtenhet att följa instruktionerna i detta dokument kan leda till
att alla anspråk gällande garanti och produktansvar upphävs. Uppgifterna, kommentarerna och åsikterna i detta dokument är bindande,
och ska kontrolleras för att se att de är fullständiga och av senaste
version. Esdec BV förbehåller sig rätten att ändra i detta dokument
utan föregående meddelande.
Taket måste vara i bra skick och tillräckligt starkt för att bära solpanelernas vikt inklusive extramaterial, vind och snöbelastningar. Kontrollera takets stabilitet och justera vid behov taket/strukturen. Om du är
osäker, ring en byggnadsingenjör. Se till att takets maxbelastning inte
överskrids, varken på delar av taket eller på taket som helhet.

Säkerhetsanvisningar

• Installationen av montagesystemet FlatFix Wave måste standardmässigt
utföras av behörig teknisk personal (minst 2 behöriga personer).
• Om några delar läggs till eller utelämnas kan detta påverka funktionen
negativt, och vi avråder bestämt från detta!
• Innan solpanelerna installeras måste taket vara rent, torrt, plant och fritt
från alger etc.
• Undvik att utföra monteringen i kraftig vind och om takytan är våt och hal.
• Använd alltid fallskydd vid arbete på taket och vid behov även skyddsnät
och kantskydd.
• Använd skor med förstärkt tå och stadiga halkfria sulor.
• Använd alltid lämpliga skyddskläder under arbetet.
• När materialet (solpaneler etc.) flyttas, använd alltid en lyftanordning/
lyftinstallation.
• Stegar måste ställas på en stark, stabil yta.
• Ställ alltid stegen i en vinkel på cirka 75º och så att den skjuter ut cirka 1
meter över takkanten.
• Säkra om möjligt stegen upptill med ett rep eller spännband.
• Följ om möjligt anvisningarna i manualen ”Säkert arbete på tak”.
• OBS: Vid montering av standardenheten och startenheten se till att
händer och/eller fingrar inte fastnar i området runt de gångjärnsledade
delarna!

Användningsområde för FlatFix Wave

• Lämplig för alla vindzoner, terrängkategorier och byggnadshöjder,
förutsatt att det maximala vindtrycket inte överstiger solpanelernas
specificerade maxvärden.
• För takhöjder över 12 m, kontakta leverantören.
• Takmaterial: Betong, bitumen, EPDM, PVC och TPO. För andra
takbeläggningar, kontakta leverantören.
• Takets lutning: Upp till 5º räknas som ett platt tak. Om lutningen på
ditt tak är över 5°, kontakta leverantören.
• Maximal fältstorlek: 40 x 40 m.
• För paneler med en bredd mellan 990 mm och 1070 mm ska
DR1-moduler användas.
• För paneler med en bredd mellan 1070 mm och 1150 mm ska
DR2-moduler användas.
• I alla fall måste panelramen motsvara de specifikationer som visas på
nästa sida.

Avståndet från solpanelerna till takkanten måste vara cirka 1/5 av
byggnadens höjd, och minst 30 cm, då detta område utsätts för mycket turbulenta vindströmmar.
I detta område får inga solpaneler installeras, vare sig hela eller delar
av. Vad som ska räknas som kantområde fås från kalkylatorn för
FlatFix Wave.
Om taket är högre än 12 meter rekommenderar vi att du ber leverantören om hjälp med att fastställa rätt ballast.

Standarder, förordningar och regler

Vid installation av monteringssystemet är det viktigt att följa monteringsmanualen och gällande standarder för att förhindra olyckor.
I synnerhet ska följande standarder, förordningar och regler observeras:
• Plan- och byggförordningen 2012 (förordningar för konstruktion,
användning och rivning av byggnader)
• NEN 7250:2014 - Strukturella aspekter för solenergisystem
• NEN-EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
• NEN-EN 1991-1-3 - Allmänna laster - Snölast
• NEN-EN 1991-1-4 - Allmänna laster - Vindlast
• NEN 1010:2015 - Elinstallationer för lågspänning (IEC 60364)
• NEN-EN-IEC 62305 - Åskskydd
• Lagar och bestämmelser för arbetsplatssäkerhet - arbetssäkerhet
och arbetsförhållanden
• NEN 3140 - säker drift av lågspänningsinstallationer
• Checklista för arbetssäkerhet
• Direktiv om byggnadsställningar och arbetsplatssäkerhet,
A-stegar/--ställningar

Borttagning och demontering

Vid kassering av produkten ska detta göras i enlighet med gällande
lagar och förordningar. När produktens livslängd är slut är allt material
återvinningsbart.
Basplattorna av plast fästs på enheterna och vindskydden med ett
klicksystem.

Garanti

Garanti ges enligt garantivillkoren från Esdec BV. Dessa finns på webbplatsen www.esdec.com

Ansvarighet

Tillverkaren avsäger sig ansvar för skador eller skador orsakade av
underlåtenhet att (strikt) följa säkerhetsanvisningarna och instruktionerna i denna manual, eller av försummelse under installationen av den
produkt och de tillbehör som anges i detta dokument.
* Vi reserverar oss för skrivfel
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1 MATERIALFÖRTECKNING

											

PANELRAMEN
2
Y
X
min

max

X

1,2 mm

2 mm

Y

14 mm

35 mm

BALLAST		
4b
4a

5
9

105

4 kg

1
80

6L

105

210

7

6R
8

ENHETER						

VINDSKYDD					

1a. FlatFix Wave Startmodul dubbel 4P DR1
1009101
1b. FlatFix Wave Startmodul dubbel 4P DR2
1009151

2a. FlatFix Wave Dubbelmodul 4P DR1
1009100

6 (L)

2b. FlatFix Wave Dubbelmodul 4P DR2
1009150

3a. FlatFix Wave Dubbelmodul 2P DR1
1009102
3b. FlatFix Wave Dubbelmodul 2P DR2
1009152

7

6 (R)
8
6. FlatFix Wave Vindskydd
DR1-sats ( = vindskydd L och R)
1009103

7. FlatFix Wave – Anslutningsstift (Sats
om 3)
1009122
8. Flatfix Wave Basplatta
1009120

DR1 (Dual range 1): panelbredd 990 mm till 1070 mm
DR2 (Dual range 2): panelbredd 1070 mm till 1150 mm

STABILISATORER					
4a. FlatFix Wave Stabilisator 2900
1009110
4b. FlatFix Wave Stabilisator 3530
1009111
4c. FlatFix Wave Stabilisator 4000
1009114
4d. FlatFix Wave Stabilisator 4350
1009115
5. FlatFix Wave Kabelfäste
1009124

TILLBEHÖR					
8. Flatfix Wave Basplatta
1009120

9. FlatFix Wave Ballastfäste
1009123

VERKTYG OCH UTRUSTNING											
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2 FÖRBEREDELSER FÖR MONTERING										
1 FÖRBEREDELSE AV TAKET OCH INRIKTNING (FÄLTEN)

min. 30 cm
min. 30 cm

min. 30 cm

min. 30 cm

OBS: Kontrollera att taket är i bra skick! Om du är osäker,
kontakta din takspecialist.
OBS: Följ installationsritningen och se till att fälten är väl
samordnade.

2 MÄTNING OCH UPPMÄRKNING (AV FÄLT)

4
5
3

min. 30 cm

4

5

4

Beräkna hur mycket utrymme som behövs baserat på panelens
dimensioner.
1. Se till att det finns minst 30 cm fritt utrymme runt panelfältet.
2. Rita fältkonturer med räta vinklar med 3-4-5-regeln. Använd en
krita eller ett märksnöre för detta. Märk också varje panel med
en kort rand.
3. Märk upp panelkanterna.
4. Markera med krita den plats på taket där startenheterna ska
placeras.
OBS: Avståndet mellan solpanelerna och takkanten ska vara
ungefär 1/5 av byggnadens höjd. Rätt avstånd framgår av
installationsritningen som beräknas med Esdec-kalkylatorn.

3

Tips: Kontrollera mätningen med 3-4-5-regeln.

3 PLACERA UT DUBBELSTARTENHETEN										
1 PLACERA DUBBELSTARTENHETEN DIREKT PÅ DESS
RÄTTA PLATS PÅ TAKET

							
2 VIK UPP DUBBELSTARTENHETENS ÖVRE DEL TILLS
DEN ÄR HELT PLAN OCH KLICKAR I LÄGE		
Klick!

Tips: Lyft dubbelstartenheten en aning vid kopplingen. Dess
egna tyngd gör att den klickar i läge ordentligt.
OBS: Se till att dina händer/fingrar inte fastnar i området
runt de gångjärnsledade delarna!

Klick!

3 PLACERA DE HÖGA BASERNA (2x) I STÅENDE
POSITION SÅ ATT DE KLICKAR I LÄGE

Klick!

Klick!

Klick!

Se bilaga A för förklaring om hur man monterar ytterligare
basplattor på enheten.
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4 POSITIONERA DUBBELSTARTENHETERNA									
1 POSITIONERA DEN 2:A DUBBELSTARTENHETEN
Se bilaga B för förklaring om hur mätstaven används.
A

(panel)

B

L

A

Placera den första dubbelstartenheten vid kanten av panelfältet, med centrumavståndet A. För att göra detta använder
du mätstickan på olika ställen på dubbelstartenheten.

A

2 POSITIONERA ÖVRIGA DUBBELSTARTENHETER
B

A

A
A

B

B
A

B
A
Kontrollera att dubbelstartenheterna är inriktade med varandra.

Tips: Använd ballast för de enheter som riktats in så att de inte
flyttar på sig.
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5 PLACERA UT DUBBELMODULER											
1 FÖRBERED IHOPKOPPLING
Klick!

Tryck ned kopplingen tills den klickar i läge.

2 KOPPLA IHOP DUBBELMODULER MED DUBBELSTARTENHETERNA
				

Klick!
Klick!

1. Skjut in flänsarna på dubbelmodulens koppling i spåren på
dubbelstartenheten i en vinkel på 45 grader.
2. Dra tillbaka kammarna så att kopplingen låses i läge ordentligt.
3. Vrid försiktigt dubbelstartenheten nedåt tills den är helt plan och
klickar i läge.

3 ÖPPNA DUBBELSTARTENHETENS ÖVRE DEL TILLS
DEN ÄR HELT PLAN OCH KLICKAR I LÄGE
Klick!

Tips: Lyft dubbelmodulen en aning vid kopplingen. Dess
egna tyngd gör att den klickar i läge ordentligt.
OBS: Se till att dina händer/fingrar inte fastnar i området
runt de gångjärnsledade delarna.

4 PLACERA DE HÖGA BASERNA (2x) I STÅENDE
POSITION SÅ ATT DE KLICKAR I LÄGE

Klick!
Klick!

Klick!

															

05

6 MONTERING AV STABILISATORER OCH KABELFÄSTEN							
1 POSITIONERA STABILISATORER I KOPPLING		

=

=

=
=

OBS: Följ installationsritningen för positionering av stabilisatorerna. Placera stabilisatorn i mitten, i linje med de 4 höga
baselementen vars ändar skjuter ut lika långt.

2 MONTERA STABILISATORER PÅ HÖG BAS

Klick!

Klick!

Placera stabilisatorerna i vinkel mot den höga basens kant och vrid
dem tillbaka till basen tills de klickar.
Tips: Du kan underlätta monteringen genom att klicka 2 stabilisatorer (fram och bak) i läge samtidigt.
OBS: Rikta in den första stabilisatorn noggrant och rikta
sedan in de andra stabilisatorerna.

3 MONTERA KABELFÄSTEN PÅ STABILISATORERNA
Klick!

Placera kabelhållarens 2 ändar i stabilisatorns urtag och vrid
kabelhållaren 90 grader nedåt.
OBS: Placera kabelfästena i utrymmet mellan två stabilisatorer. För fler specifikationer, se bilaga C.
OBS: Kontrollera att kabelfästena är riktade mot baksidan på
stabilisatorn.
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7 PLACERA BALLASTEN													
1 PLACERA BALLASTEN (ALLMÄNT)
OBS: Ballastens positioner fås från installationsritningen. Ballastpositionerna fastställs med kalkylatorn. Placera ballasten
vid de platser som indikeras av kalkylatorn.

2 PLACERA STANDARDBALLAST (3x4 kg)

Placera standardballasten (3x4 kg) i enheterna på den höga basen.
Placera första ballaststenen mot kanten.

3 PLACERA TILLVALSBALLAST (5x4 kg)

Fäll ballastfästet i vinkel
i enheten på den höga
basen.

Fäll tillbaka ballastfästet i modulen.

4
Klick!

Skjut fästet mot den höga basen
och klicka sedan fast fästet i
långsidan!

Placera ballasten (3x4 kg)
i ballastspåret och den andra
ballasten (2x4 kg) i modulen.

4 PLACERA BALLASTEN I POSITION PÅ BALLASTFÄSTET VID EN STABILIDASATORS POSITION

OBS: Om det finns en trådkorg finns endast plats
för 2 stenar i stället för 3 stenar i ballastområdet.
Placera i så fall den tredje stenen i enheten på
andra sidan av den höga basen.

															

07

8 MONTERING AV SOLPANELER OCH KABLAR 									
1 POSITIONERA OCH KLÄM FAST SOLPANELEN PÅ DE
HÖGA BASELEMENTEN

1. Placera den första solpanelen på 2 höga baselement. Se till att
panelen centreras ordentligt. Luta panelen så att panelens
underkant ligger jäms med de höga baselementen.
2. Skjut in panelkanten under klämmorna på de höga
baselementen så långt det går.

2 KLÄM FAST SOLPANELEN PÅ FRAMSIDAN

Klick!

Skjut klämmorna till 2 panellås över kanten på frontpanelen tills
panelen sitter fast ordentligt.

3 PLACERA KABLAR ELLER MC4-KONTAKT
1. Placera solpanelens kablar eller MC4-kontakt i stabilisatorernas
ränna vid platsen för de höga baselementen.
2. För in kablarna eller MC4-kontakten i kabelstöden.
3. Spänn fast kablarna eller MC4-kontakten på stabilisatorerna med
buntband.

Kablar

MC4kontakt

12 mm
12 mm

4. Anslut kabelkontakterna till den första och andra solpanelen till
varandra.
5. Montera den andra solpanelen.
6. Upprepa stegen ovan tills hela raderna monterats.
Kabelhanteringen beskrivs i bilaga C.
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9 MONTERA VINDSKYDD L PÅ FÄLTET										
L

R

1 MONTERA BASPLATTORNA UNDER VINDSKYDD L

Klick!

1. Skjut basplattorna över flänsen på vindskydd L.
2. Klicka fast vindskyddet på basplattorna.

2 MONTERA 2 ANSLUTNINGSSTIFT PÅ VINDSKYDD L

3 MONTERA VINDSKYDD L PÅ ENHETEN MED
ANSLUTNINGSSTIFT

1. Haka i det yttre anslutningsstiftet i hålet på enheten.
2. Haka i fäststiftet i mitten i hålet på den höga basen.
3. Förkorta anslutningsstiftet genom att pressa ihop fjädrarna.

4 DR1: SKJUT VINDSKYDD L MOT PANELENS RAM OCH
BÖJ FLÄNSEN UNDER RAMEN

1. Skjut vindskydd L mot panelens ram på sidan av fältet genom
att sätta i anslutningsstiftet.
2. Böj in flänsarna under panelens ram för hand.
3. Kontrollera att vindskydd L sitter fast ordentligt på panelramen.
OBS: Vindskydden är universella, beroende på
panelstorleken kan panelen skjuta ut i förhållande
till vindskydden.
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10 MONTERA VINDSKYDD R PÅ FÄLTET										
1 MONTERA BASPLATTANT UNDER VINDSKYDD R		

1. Skjut basplattan över flänsen på vindskydd R.
2. Klicka fast vindskyddet på basplattan.

2 KOPPLA IHOP VINDSKYDD R MED VINDSKYDD L

3 DR1: MONTERA VINDSKYDD R PÅ FÄLTET

1. Haka i fäststiftet i hålet på enheten.
2. Skjut vindskydd R mot fältet genom att föra in anslutningsstiftet.
3. Böj in flänsarna under panelens ram för hand.
4. Kontrollera att vindskydd R är väl inpassat på panelramen.
OBS: Vindskydden är universella, beroende på
panelstorleken kan panelen skjuta ut i förhållande
till vindskydden.

4 MONTERA ÖVRIGA VINDSKYDD L OCH R PÅ RESTEN
AV FÄLTET
Montera övriga vindskydd L och R på resten av fältet.
(Upprepa stegen i avsnitt 9 och 10).

5 PANELFÄLTET ÄR NU KLART!
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BILAGA A - EXTRA BASPLATTA											
1 MONTERA DEN EXTRA BASPLATTAN PÅ ENHETEN

Placera basplattan i rätt position under enheten. För basplattans
hake genom hålet i enheten.
Vrid basplattan 90 grader tills det kopplas i läge.

Klick!
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BILAGA B - MANUAL FÖR MÄTSTICKA										
1 STÄLLA IN MÄTSTICKAN

L

L
L

Ta storleken L från solpanelen. Ställ in storlek L på mätstickan

(= 1:a greppet till 2:a greppet). Använd B-märket på
handtaget som referens.

A

Ställ in storlek A med ett måttband.(= 1:a greppet till 2:a

greppet).

A

A = rekommenderat avstånd mellan panelerna
A

A
L

Vrid mätstickan så att handtagen är vända nedåt.

4

Placera enheterna på rätt avstånd
från varandra. Rikta in enheterna.
Använd flera mätstickor för detta.
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BILAGA C - KABELHANTERING											
1 TABELL

Öppet utrymme
≤ 350mm

Öppet utrymme
> 350mm

Radavslut utan stabilisator

Radavslut med
stabilisator

1 kabelfäste

2 kabelfästen

3 kabelfästen

0 kabelfästen

1 i mitten

2x 10 cm i förhållande till
ändarna

1x 10 cm i förhållande till änden
2x 5 cm i förhållande till den höga
basen

15 meter

Buntband

Buntband

Buntband

2 buntband (detalj)
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BILAGA C - KABELHANTERING											
1 TIPS: MONTERA EN STOR TRÅDKORG PÅ SIDAN AV
(START)ENHETERNA

1. Vik ut flänsarna på sidan av enheterna.
2. För trådrännans övre stång över dessa flänsar.
3. Vik flänsarna längre runt stången så att den innesluts. Se till att
trådkorgen inte går upp över enheterna.

2 TIPS: MONTERA EN LITEN TRÅDKORG PÅ (START)ENHETERNAS HÖGA BASELEMENT

1. Vik ut flänsarna på de höga baselementen.
2. För trådkorgens övre stång över dessa flänsar.
3. Vik flänsarna längre runt stången så att den innesluts.

3 KOPPLINGAR OCH KABLAR SOM SKA FÄSTAS I
STABILISATORN OCH PÅ KABELSTÖDEN

1. Anslut MC4-kontakterna.
2. Placera MC4-kontakten med kablarna i stabilisatorernas
kanalsektion och i kabelstödens öppningar.
3. Gör fast MC4-kontakten och kablarna med buntband genom
hålen i stabilisatorerna.
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BILAGA D - JORDNING, BINDNING OCH ÅSKSKYDD								
1 FLÖDESSCHEMA FÖR ALTERNATIV
Titta

[SKANNA QR-KOD]

Riskanalys i
enlighet med
SS -EN-IEC 62305-2

Krävs åskskydd?

nej

ja

Finns åskskydd?

nej

Installera tillsammans med
åskskyddsspecialist
åskskyddssystem med
den åskskyddsklass som krävs.

ja

Installation inom
50 cm från
åskskydd?

nej

Ta hjälp av åskspecialist för
att skapa ett säkert område
för solpaneler med hjälp
av åskledare.

ja

Foga samman med
åskskyddssystem med
den åskskyddsklass som
krävs i samarbete med
åskskyddsspecialist

Överspänningsskydd i
enlighet med SS-EN 62305

Fortsätt med installationen
i enlighet med EN 62305
(SS EN IEC 62305)

Leverans och
Oplevering- en för
inspektionsrapport
controlerapport PV
solpanelsinstallationer
installatiesNetherlands
Techniek
Technology
Nederland
en Holland
and Holland
SolarSolar

LPS = åskskyddssystem
LPL = åskskyddsklass

Esdecs checklista för
Esdec oplever- en/of
leverans och/eller
inspectiechecklist
inspektion
[SCAN QR]
[SKANNA QR-KOD]

Leverans
URL för QR-KOD: https://eu.esdec.com/nl/advies-en-voorwaarden/
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BILAGA D - JORDNING, BINDNING OCH ÅSKSKYDD								
2 METOD FÖR JORDNING/BINDNING
Tack vare den integrerade bindningen mellan komponenter krävs ingen ytterligare bindning mellan metalldelarna.
1. Tänderna upptill på de höga baselementen griper in i kanten på solpanelernas ram.
2. Tänderna nedtill på de höga baselementen griper in i solpanelens modulram.
3. Om panellåset dras åt helt garanteras korrekt kontakt mellan panelramen och den höga basen.

Jordning
Integrerad bindning

INSTALLATION AV JORDLEDARE
•
•
•
•
•

Jordledaren (≥Ø 4 mm2) löper parallellt med plus- och minusledarna och är ansluten till en separat jordningspunkt för inverteraren.
Anslut minst en skena i varje fält till en jordskena.
Varje enskilt solpanelsfält har sin egen jordledare.
Jordkabeln kan förses med en kabelögla och skruvas fast på skenan med tandade fjäderbrickor.
Korrekt montering: skyddad mot korrosion och ordentligt monterad.
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BILAGA D - JORDNING, BINDNING OCH ÅSKSKYDD								
3 ÅSKSKYDD: ÅSKSKYDD
Riktlinjer för åskskydd.
TA HJÄLP AV EN ÅSKSKYDDSSPECIALIST FÖR ATT ANALYSERA DITT PROJEKT.
Önskad användning: Användning av åskdetekteringssystem (med åskledare)
•

Fastställ det säkra separationsavståndet (S) i enlighet med SE-EN-IEC 62305 (minst 0,5 meter).

•

Försök upprätthålla avståndet mellan solpanelssystemet och åskskyddssystemet.

•

På så sätt kan du hålla solpanelssystemet åtskilt från åskskyddssystemet för att förhindra att ström från blixtnedslag tränger in.
Om detta inte är möjligt, anslut solpanelssystemet till åskskyddssystemet enligt gällande åskskyddsklass;

•

Se tabell 1, använd anslutningar på minst 16 mm2.

•

Kontrollera om det behövs ytterligare överspänningsskydd typ 1 och/eller typ 2.

•

Se till att även kabelstödssystemen är jordade och anslutna till åskskyddssystemet. OBS: Kabelstödsystem av metall tillhör även de solpanelssystemet.

•

Se till att jordkabeln dras parallellt med likströmskablarna.

I VILKET FALL: TA I FÖRVÄG HJÄLP AV EN ÅSKSKYDDSSPECIALIST FÖR ATT ANALYSERA DITT PROJEKT OCH FÖREBYGG OÖNSKADE SÄKERHETSPROBLEM. ESDEC KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANVÄNDNINGEN AV OCH/ELLER KOMBINATIONEN AV
ÅSKSKYDD PÅ TAKET. TA HJÄLP AV EN SPECIALIST OCH SÄKERSTÄLL ATT INSTALLATIONEN GÖRS SÄKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA DELAR AV
SS-EN-IEC 62305.

tabell 1

Mesh-storlek (partikelstorlek)

LPL

Anslut solpanelssystemet till ..

5x5 meter

I

5 meter

10x10 meter

II

10 meter

15x15 meter

III

15 meter

20x20 meter

IV

20 meter

S

LPS = åskskyddssystem
LPL = åskskyddsklass
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BILAGA E – DEMONTERING AV PANELER										
1 DEMONTERA PANELERNA

Klick!

1.Placera upplåsningsverktyget på
låsarmen.

4

4. Lyft panelen några cm och tryck
panelen bakåt, ut ur de höga baselementen.

2. Vrid försiktigt upplåsningsverktyget
nedåt så att panelens spärrhake kan
skjutas bakåt.

3. Skjut panelen hela vägen
bakåt i panelens riktning. Detta
frigör panelens undersida.

5

5. Du kan nu lyfta upp hela
panelen.
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SNABB
TILLFÖRLITLIG
INNOVATIV

KLICKA MED ESDEC
Esdec har utvecklat, producerat och levererat
professionella takmontagesystem för solpaneler
sedan 2004. ClickFit och FlatFix är inspirerade
av installatörer som regelbundet installerar solpaneler. Snabb, enkel och tillförlitlig installation
med innovativa och hållbara montagesystem av
högsta kvalitet. Esdec gör det möjligt.

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