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DE BASIS COMPONENTEN
VAN CLICKFIT EVO
1. GOLFPLAAT MONTAGEBEUGEL
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1 universele montagebeugel
Eenvoudige montage van bovenaf
Traploos in hoogte verstelbaar
Uniforme krachtverdeling
Zelf uitlijnende klikverbinding; makkelijker en sneller
Montagerail enkel verticaal te plaatsen
Geïntegreerd kabelmanagement
Toepasbaar voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw
Voor landscape positionering zonnepanelen
Golfplaten van het golftype 177/51 die voldoen aan de geldende
eisen als vermeld in NEN EN 494, worden door de montagebeugel
ondersteund

2. MONTAGERAIL
• 30% sterker
• 30% lichter
• Geschikt voor grotere overspanning op het dak

3. MODULE KLEM UNIVERSEEL
•
•
•
•
•

Universele module klem: geschikt voor elk geframed zonnepaneel
Te gebruiken als middenklem en eindklem in combinatie met eindkap
Standaard geassembleerd
Inclusief vereffening van de zonnepanelen
Verkrijgbaar in grijs en zwart

4. EINDKAP
• De eindkap ondersteunt de moduleklem
• Voor een esthetische afwerking
• Verkrijgbaar in grijs en zwart

www.esdec.com

GOLFPLAAT DAK

INSTALLATIEGEMAK OP HET DAK
ClickFit EVO Golfplaatdak: universeel, gemakkelijk & snel

ClickFit EVO Golfplaatdak is speciaal ontwikkeld voor toepassing van het bekende ClickFit EVO systeem op golfplaatdaken
zoals die bijvoorbeeld veelduidig in de agrarische sector te vinden zijn. Het systeem is overzichtelijk en bestaat uit
slechts 6 componenten. Het montagesysteem is toepasbaar op zowel bestaande daken als nieuw te realiseren daken.
Dankzij de unieke universele eigenschappen is het systeem zeer snel en gemakkelijk te monteren.

Betrouwbaar

De ClickFit EVO montagebeugel zorgt ervoor dat het dak ook na montage 100% waterdicht is. De montagebeugel
wordt bevestigd aan de dakplaatschroeven in de gording. De montagebeugel past precies op de golf van het dak en
steunt af in de dalen. Dit zorgt voor een uniforme krachtverdeling en een minimale drukbelasting en draagt bij aan de
robuustheid van het systeem. ClickFit EVO voor golfplaatdak is uitvoerig getest en wordt geleverd met 20 jaar garantie.
Hiermee is de kwaliteit van het systeem gewaarborgd en biedt het de zekerheid die nodig is.

DE VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR

DE VOORDELEN VOOR UW KLANT

✔ 6 componenten

✔ IJzersterke basis voor zonnepanelen

✔ 1 gereedschap

✔ 100% waterdicht

✔ Eenvoudige monteren op nieuwe & bestaande daken

✔ Veilig en betrouwbaar

✔ Veilig en betrouwbaar

✔ 20 jaar product garantie

✔ 20 jaar product garantie

✔ Het dak blijft intact
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Universeel verstelbaar

De universele
montagebeugel is
traploos in hoogte
verstelbaar.

2

Bevestigen
met bestaande
golfplaatschroeven
De montagebeugel
is voorzien van een
uitsparing. Hierdoor
kan de montagebeugel
eenvoudig bevestigd
worden aan de
golfplaatschroeven.
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Unieke klikverbinding

De universele
montagebeugel is
voorzien van een
zelfuitlijnende
klikverbinding. Hierdoor
is de montagerail altijd
eenvoudig van bovenaf
te monteren.

4

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

5

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 of
eindklemsteun – ook
als eindklem.

DAKBEVESTIGER
ClickFit EVO - Golfplaat Montagebeugel
1008090

MODULEKLEM & EINDBEVESTIGING
ClickFit EVO - Module Klem Universeel grijs
1008020
ClickFit EVO - Module klem Universeel zwart
1008020-B
ClickFit EVO - Montagerail Eindkap grijs
1008060
ClickFit EVO - Montagerail Eindkap zwart
1008060-B

MONTAGERAIL
ClickFit EVO - Montagerail
Montagerail 1060mm
Montagerail 2065mm
Montagerail 3080mm
Montagerail 4095mm
Montagerail 5110mm
Montagerail 6130mm
Montagerail 3500mm

1008001
1008002
1008103
1008104
1008105
1008106
1008007

BEVESTIGINGSMIDDELEN
Zelfborende schroef 6,3x42mm S10/T30
1008095

ClickFit EVO - Eindkap zonder eindklemsteun grijs
1008066
ClickFit EVO - Eindkap zonder eindklemsteun zwart
1008066-B
ClickFit EVO - Eindklemsteun grijs
1008065
ClickFit EVO - Eindklemsteun zwart
1008065-B

ACCESSOIRES
ClickFit EVO - Montagerail Koppelstuk
1008061
ClickFit EVO - Montagerail Kabelclip optimizer ready
1008062

Calculator

Garantie

De nieuwe ClickFit EVO calculator is eenvoudig en snel in gebruik.
Het overzichtelijke dashboard maakt het gemakkelijk om opgeslagen en/of afgeronde projecten terug te vinden. Is de daksituatie
bekend, dan genereert de calculator automatisch voorstellen op
basis van de situatie en de meest gebruikte panelen. De calculator is
geoptimaliseerd voor Google Maps.

ClickFit EVO voldoet volledig aan de geldende eisen en normen.
ClickFit EVO wordt geleverd met een unieke garantie tot 20 jaar.
Hiermee is de kwaliteit van het systeem gewaarborgd.

• Simpel en snel in gebruik
• Toont al je projecten in een oogopslag
• Genereert automatisch voorstellen op basis van daksituatie
en meest gebruikte panelen
• Inclusief auto-fill optie
• Google Maps geoptimaliseerd

• Gebruik van hoogwaardige hightech materialen
• Uitvoerig getest
• Tot 20 jaar garantie

20 JAAR

Ga naar esdec.com/calculator
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MAAK DE KLIK MET ESDEC
Esdec ontwikkelt, produceert en levert sinds
2004 professionele montagesystemen voor
zonnepanelen op daken. ClickFit en FlatFix zijn
geïnspireerd door de installateur die regelmatig
zonnepanelen plaatst. Gemakkelijk, snel en
betrouwbaar installeren met innovatieve,
hoogwaardige en duurzame montagesystemen;
dat maakt Esdec mogelijk.

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