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SYSTEEM COMPONENTEN

1

Brede schroefplaat voor
flexibiliteit in montage

2

Schroefverbinding in hoogte
verstelbaar (37 – 62 mm)

3

Schroefverbinding in hoogte
verstelbaar (68 – 98 mm)

ClickFit EVO Spanthaak
Daar waar de originele ClickFit EVO dakhaak niet kan worden aangebracht,
biedt de ClickFit EVO Spanthaak uitkomst. De nieuwste ClickFit EVOtoevoeging gebruikt een haak, met bredere bovenplaat, die op een
spant, teugel of dakbeschot kan worden geschroefd. Door de bredere
bovenplaat bent u flexibel in het plaatsen en schroeven van de spanthaak.
De ClickFit EVO Spanthaak is zowel installatievriendelijk, betrouwbaar als
multifunctioneel bij onvoorziene uitlijning.
Met de ClickFit EVO Spanthaak biedt Esdec een extra montageoptie, waarmee
u nog steeds gebruik kunt maken van het ClickFit EVO montagesysteem voor
pannendaken. Zo kunt u ook bij schroeven het gemak ervaren van de klikbare
montagerails, een installatie met één stuk gereedschap en het geïntegreerde
kabelmanagement. Net als de universele ClickFit EVO dakhaak, is de ClickFit
EVO Spanthaak vervaardigd uit het Magnelis® staal, wat bekend staat om zijn
uitstekende corrosieweerstand en zelfherstellende eigenschappen.
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4

Roteerbare klikbeugel voor
montagerail
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DE 4 BASIS COMPONENTEN
VAN CLICKFIT EVO

1. DAKHAAK/SPANTHAAK UNIVERSEEL
• Universele Magnelis dak- of spanthaak voor alle dakpan/panlat
combinaties
• De spanthaak is in combinatie met de dakhaak te gebruiken in één
dakopstelling
• Eenvoudige montage van bovenaf
• Traploos in hoogte- en breedte verstelbaar
• Betere puntlast verdeling, verminderde kans op panbreuk en lekkage
• Zelf-uitlijnende klikverbinding; makkelijker en sneller
• Te gebruiken voor zowel horizontale als verticale montage
• Geïntegreerd kabelmanagement

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 aarding van de zonnepanelen
Verkrijgbaar in grijs en zwart

4. EINDKAP
• Verlengde eindkap voor esthetische afwerking
• Verkrijgbaar in grijs en zwart
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