PANNEN DAK

MONTEREN WAS NOG NOOIT ZÓ MAKKELIJK
Zonnepanelen zijn populair. Het opgesteld vermogen in Nederland is groeiende en die groei houdt de komende
jaren aan. Dat maakt de kans groot dat je vaker het dak op moet om te installeren. Wanneer je met enige regelmaat
zonnepanelen plaatst, is het prettig om te beschikken over een universeel montagesysteem waarmee je de klus
eenvoudig en betrouwbaar kunt klaren.

ClickFit EVO; universeel en snel

Esdec ontwikkelde ClickFit EVO speciaal voor de professionele solarinstallateur. Het montagesysteem bestaat
uit 4 componenten waarmee je alle gangbare zonnepanelen op elk pannendak kunt monteren. Door de unieke
eigenschappen is het mogelijk om dit montagesysteem twee keer zo snel te plaatsen.

Bevestiging naar keuze; haken of schroeven

Met de haak- en kliktechniek van ClickFit EVO installeer je gemakkelijk, snel en veilig zonnepanelen op een pannendak.
0HW GHb &OLFN)LWb (92b 'DNKDDNb KRHI MH QLHW PHHU WH ERUHQb LQ GH GDNFRQVWUXFWLH HQ EOLMIW GH GDNFRQVWUXFWLH YDQ GH
eindgebruiker volledig intact. De universeel verstelbare dakhaak past op alle dakpan/panlat-combinaties en de
doordachte waterkering gaat lekkage op een slimme manier tegen.
:LOMHWRFKOLHYHUVFKURHYHQ"*HEUXLNGDQGHb&OLFN)LWb(926SDQWKDDNb'H]HbJHEUXLNWHHQKDDNbPHWEUHGHUHERYHQSODDW
GLH MH RS HHQ VSDQW WHXJHO RI GDNEHVFKRW VFKURHIW +LHUGRRU EHQ MH IOH[LEHO LQ KHW SODDWVHQ HQ VFKURHYHQb YDQ GH
spanthaak. Je kunt de Clickfit EVO Dakhaak en Spanthaak ook samen binnen één project gebruiken.

Flexibel en eenvoudig monteren

Ga je aan de slag met Clickfit EVO, dan heb je aan één stuk gereedschap genoeg. De revolutionaire haak- en kliktechniek
maakt andere gereedschappen overbodig. Dankzij het slimme ontwerp van dit innovatieve montagesysteem kun je de
panelen zowel horizontaal als verticaal plaatsen.

DE VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR

DE VOORDELEN VOOR DE EINDGEBRUIKER



Tot 40% snellere montage



IJzersterke basis voor zonnepanelen



Slechts 4 componenten



Het dak blijft intact



Licht en sterk



Betrouwbaar



1 stuk gereedschap



Tot 20 jaar garantie



Tot 20 jaar garantie
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Universeel verstelbaar
De universele Magnelis®
dakhaak is traploos
in hoogte én breedte
verstelbaar en dus
te gebruiken bij alle
mogelijke dakpan/panlat
combinaties.
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Schroefoptie mogelijk
De universele spanthaak
is voorzien van een
schroefplaat. Hierdoor
kan de spanthaak
flexibel worden
vastgeschroefd aan het
dak.
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Compleet vernieuwde
klikverbinding
De universele dakhaak
is voorzien van
een zelfuitlijnende
klikverbinding. Hierdoor
is de montagerail altijd
eenvoudig van bovenaf
te monteren.
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Geïntegreerd
kabelmanagement

5

Bekabeling en stekkers
kunnen altijd netjes en
veilig worden opgebonden
in zowel de dakhaak als
de kabelclip. Ook de
optimizer kan eenvoudig
aan de kabelclip worden
geklikt.






Altijd de juiste
maatvoering
De universele module
klem is geschikt
voor alle geframede
zonnepanelen en
te gebruiken als
middenklem en – in
combinatie met de
eindkap – ook als
eindklem.

