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PODSTAWOWE CZĘŚCI 
SYSTEMU CLICKFIT EVO

www.esdec.com

NIEZAWODNA 
I SZYBKA  
INSTALACJA  NA DACHU 
Z PŁYTY FALISTEJ

•	 1	uniwersalny	wspornik	montażowy
•	 Łatwy	montaż	od	góry
•	 Bezstopniowa	regulacja	wysokości
•	 Równomierny	rozkład	nacisku
•	 Samoregulujący	się	zatrzask	“na	klik”;	prostszy	i	szybszy
•	 Szyna	montażowa	instalowana	wyłącznie	pionowo
•	 Zintegrowany	system	układania	okablowania
•	 Ma	zastosowanie	zarówno	w	nowym	budownictwie,	jak	i	w	
	 istniejących	już	konstrukcjach
•	 Przeznaczony	do	umieszczenia	poziomych	paneli	fotowoltaicznych
•	 Wspornik	nadaje	się	do	płyt	falistych	o	profilu	177/51	spełniających	
	 obowiązujące	wymagania	określone	w	NEN	EN	494

1. WSPORNIK MONTAŻOWY 

• 30% wytrzymalsza
•	 30%	lżejsza
•	 Przystosowana	do	większych	przęseł	dachowych

2. SZYNA MONTAŻOWA

•	 Uniwersalny	moduł	zaciskowy:	przystosowany	do	każdego	oramowanego	
	 panelu	fotowoltaicznego
•	 Do	użytku	jako	zacisk	środkowy	i	zacisk	końcowy	w	połączeniu	z	zaślepką
•	 Zamontowany	przy	dostawie
•	 Obejmuje	neutralizację	paneli	fotowoltaicznych
•	 Dostępny	w	kolorze	szarym	i	czarnym

3. UNIWERSALNY MODUŁ ZACISKOWY 

•	 Zaślepka	wspiera	moduł	zaciskowy
•	 Stanowi	estetyczne	wykończenie
•	 Dostępna	w	kolorze	szarym	i	czarnym

4. ZAŚLEPKA

SZYBKO 
NIEZAWODNIE 

INNOWACYJNIE

TWÓJ “KLIK” Z ESDEC  
Esdec	od	2004	r.	opracowuje,	produkuje	i	
dostarcza	profesjonalne	systemy	montażowe	do	
dachowych	paneli	fotowoltaicznych.	ClickFit	oraz	
FlatFix	to	systemy	zainspirowane	doświadczeniem	
montera	regularnie	układającego	takie	
panele.	Łatwa,	szybka	i	niezawodna	instalacja	
innowacyjnych,	trwałych	systemów	montażowych	
wysokiej	klasy	–	Esdec	sprawia,	że	jest	to	możliwe.

Esdec
Londenstraat	16

7418	EE	Deventer 

Holandia

+31	850	702	000

info@esdec.com

30072020
DACH Z PŁYTY FALISTEJ
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ZŁĄCZA

Śruba samowiercąca 5,5x48 mm T30
1008095

ZAPIĘCIE DACHOWE

ClickFit EVO – Wspornik montażowy
1008090

SZYNA MONTAŻOWA
ClickFit EVO – Szyna montażowa
Szyna montażowa 1060mm  1008001
Szyna montażowa 2065mm 1008002
Szyna montażowa 3080mm 1008103
Szyna montażowa 4095mm 1008104
Szyna montażowa 5110mm  1008105
Szyna montażowa 6130mm 1008106
Szyna montażowa 3500mm 1008007

ŁATWA INSTALACJA NA DACHU
Nowy kalkulator ClickFit EVO jest szybki i prosty w obsłudze. 
Przejrzysty pulpit umożliwia łatwe odnalezienie zapisanych oraz 
zakończonych projektów. Jeśli dane dachu są znane, kalkulator 
automatycznie wygeneruje propozycje na podstawie właściwości 
dachu i najczęściej używanych paneli. Kalkulator jest kompatybilny z 
Google Maps.

• Szybkość i prostota obsługi
• W okamgnieniu pokazuje wszystkie Twoje projekty
• Automatycznie generuje propozycje na podstawie 
 danych dachu i najczęściej używanych paneli 
• Z opcją autouzupełniania
• Kompatybilny z Google Maps

Dostępny na: esdec.com/calculator

Kalkulator
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Uniwersalny montaż

Uniwersalny wspornik 
montażowy zapewnia 
bezstopniową regulację 
wysokości.

Zintegrowany system 
układania okablowania

Kable oraz wtyczki możesz 
schludnie i bezpiecznie 
umieścić zarówno we 
wsporniku montażowym, 
jak i zacisku kablowym. 
Optymalizator można równie 
łatwo przytwierdzić do 
zacisku kablowego.

Umocowanie do 
istniejących śrub w 
płytach dachowych

Wspornik montażowy 
posiada otwór 
umożliwiający jego proste 
umocowanie do śrub płyt 
dachowych.

Unikalny zatrzask “na 
klik”

Uniwersalny wspornik 
montażowy wyposażony 
jest w samoregulujący się 
zatrzask “na klik”. Dzięki 
temu szynę montażową 
można zawsze łatwo 
zamontować od góry.   

Zawsze odpowiedni 
wymiar

Uniwersalny moduł 
zaciskowy nadaje się do 
wszystkich oramowanych 
paneli fotowoltaicznych 
i może być używany jako 
zacisk środkowy oraz – w 
połączeniu z zaślepką lub 
wspornikiem końcowym 
zaciskowym – również 
jako zacisk końcowy.

1 2 3 4 5

AKCESORIA

ClickFit EVO – Złączka do szyny montażowej
1008061 

ClickFit EVO – Zacisk kablowy do szyny montażowej 
(przystosowany do optymalizatora) – 1008062 

ClickFit EVO dla Dachów z Płyty Falistej – uniwersalny, łatwy i szybki
ClickFit EVO dla Dachów z Płyty Falistej został opracowany specjalnie w celu dopasowania znanego systemu ClickFit 
EVO do dachów płytowych występujących tak powszechnie choćby w sektorze rolnym. System jest prosty i składa się 
zaledwie z 4 elementów.
Może być zainstalowany zarówno na istniejących konstrukcjach dachowych, jak również na dachach nowobudowanych. 
Dzięki jego uniwersalnym właściwościom system można zamontować w sposób bardzo szybki i łatwy.
 
Niezawodność
Wspornik montażowy ClickFit EVO zapewnia pełną wodoszczelność dachu również po zamontowaniu. Wspornik 
przytwierdza się do śrub płyt dachowych umieszczonych w płatwie. Pasuje on idealnie do falistości dachu i opiera 
się o jej obniżenia. Sprawia to, że nacisk jest równomiernie rozłożony z minimalnym obciążeniem dla dachu, co 
przekłada się na wysoką wytrzymałość systemu. ClickFit EVO dla dachów z płyty falistej został poddany drobiazgowym 
testom i podlega 20-letniej gwarancji. Pozwala to utrzymać jakość działania systemu, zapewniając jego niezbędną 
niezawodność.

ZALETY DLA MONTERÓW

✔ 4 elementy

✔ 1 narzędzie

✔ Prosty montaż na nowych i istniejących dachach

✔ Bezpieczeństwo i niezawodność

✔ 20 lat gwarancji na produkt

ZALETY DLA PAŃSTWA KLIENTÓW

ClickFit EVO spełnia wszelkie obowiązujące wymagania i normy. 
System ClickFit EVO dostarczany jest wraz z wyjątkową gwarancją na 
okres do 20 lat. Pozwala to utrzymać jakość działania systemu.

• Wysokiej klasy, zaawansowane technicznie materiały 
• System poddany drobiazgowym testom
• Do 20 lat gwarancji

20 LAT

Gwarancja

5

DACH Z PŁYTY FALISTEJ

ClickFit EVO – Moduł zaciskowy uniwersalny szary
1008020

ClickFit EVO – Moduł zaciskowy uniwersalny czarny
1008020-B

ClickFit EVO – Zaślepka do szyny montażowej szara
1008060

ClickFit EVO – Zaślepka do szyny montażowej czarna
1008060-B

ClickFit EVO – Zaślepka bez  wspornika końcowego 
zaciskowego szara – 1008066

ClickFit EVO – Zaślepka bez wspornika końcowego 
zaciskowego czarna – 1008066-B

ClickFit EVO – Wspornik końcowy zaciskowy szary
1008065

ClickFit EVO – Wspornik końcowy zaciskowy czarny
1008065-B

MODUŁ ZACISKOWY & MOCOWANIE

✔ Solidna podstawa pod panele fotowoltaiczne

✔ 100% wodoszczelności

✔ Bezpieczeństwo i niezawodność

✔ 20 lat gwarancji na produkt

✔ Dach pozostaje nienaruszony
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System ClickFit EVO dostarczany jest wraz z wyjątkową gwarancją na 
okres do 20 lat. Pozwala to utrzymać jakość działania systemu.

• Wysokiej klasy, zaawansowane technicznie materiały 
• System poddany drobiazgowym testom
• Do 20 lat gwarancji

20 LAT

Gwarancja
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ClickFit EVO – Moduł zaciskowy uniwersalny szary
1008020

ClickFit EVO – Moduł zaciskowy uniwersalny czarny
1008020-B

ClickFit EVO – Zaślepka do szyny montażowej szara
1008060

ClickFit EVO – Zaślepka do szyny montażowej czarna
1008060-B

ClickFit EVO – Zaślepka bez  wspornika końcowego 
zaciskowego szara – 1008066

ClickFit EVO – Zaślepka bez wspornika końcowego 
zaciskowego czarna – 1008066-B

ClickFit EVO – Wspornik końcowy zaciskowy szary
1008065

ClickFit EVO – Wspornik końcowy zaciskowy czarny
1008065-B

MODUŁ ZACISKOWY & MOCOWANIE

✔ Solidna podstawa pod panele fotowoltaiczne

✔ 100% wodoszczelności

✔ Bezpieczeństwo i niezawodność

✔ 20 lat gwarancji na produkt

✔ Dach pozostaje nienaruszony



www.esdec.comwww.esdec.com

PODSTAWOWE CZĘŚCI 
SYSTEMU CLICKFIT EVO

www.esdec.com

NIEZAWODNA 
I SZYBKA  
INSTALACJA  NA DACHU 
Z PŁYTY FALISTEJ

•	 1	uniwersalny	wspornik	montażowy
•	 Łatwy	montaż	od	góry
•	 Bezstopniowa	regulacja	wysokości
•	 Równomierny	rozkład	nacisku
•	 Samoregulujący	się	zatrzask	“na	klik”;	prostszy	i	szybszy
•	 Szyna	montażowa	instalowana	wyłącznie	pionowo
•	 Zintegrowany	system	układania	okablowania
•	 Ma	zastosowanie	zarówno	w	nowym	budownictwie,	jak	i	w	
	 istniejących	już	konstrukcjach
•	 Przeznaczony	do	umieszczenia	poziomych	paneli	fotowoltaicznych
•	 Wspornik	nadaje	się	do	płyt	falistych	o	profilu	177/51	spełniających	
	 obowiązujące	wymagania	określone	w	NEN	EN	494

1. WSPORNIK MONTAŻOWY 

• 30% wytrzymalsza
•	 30%	lżejsza
•	 Przystosowana	do	większych	przęseł	dachowych

2. SZYNA MONTAŻOWA

•	 Uniwersalny	moduł	zaciskowy:	przystosowany	do	każdego	oramowanego	
	 panelu	fotowoltaicznego
•	 Do	użytku	jako	zacisk	środkowy	i	zacisk	końcowy	w	połączeniu	z	zaślepką
•	 Zamontowany	przy	dostawie
•	 Obejmuje	neutralizację	paneli	fotowoltaicznych
•	 Dostępny	w	kolorze	szarym	i	czarnym

3. UNIWERSALNY MODUŁ ZACISKOWY 

•	 Zaślepka	wspiera	moduł	zaciskowy
•	 Stanowi	estetyczne	wykończenie
•	 Dostępna	w	kolorze	szarym	i	czarnym

4. ZAŚLEPKA

SZYBKO 
NIEZAWODNIE 

INNOWACYJNIE

TWÓJ “KLIK” Z ESDEC  
Esdec	od	2004	r.	opracowuje,	produkuje	i	
dostarcza	profesjonalne	systemy	montażowe	do	
dachowych	paneli	fotowoltaicznych.	ClickFit	oraz	
FlatFix	to	systemy	zainspirowane	doświadczeniem	
montera	regularnie	układającego	takie	
panele.	Łatwa,	szybka	i	niezawodna	instalacja	
innowacyjnych,	trwałych	systemów	montażowych	
wysokiej	klasy	–	Esdec	sprawia,	że	jest	to	możliwe.

Esdec
Londenstraat	16

7418	EE	Deventer 

Holandia

+31	850	702	000

info@esdec.com

30072020
DACH Z PŁYTY FALISTEJ


