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4 PODSTAWOWE ELEMENTY CLICKFIT EVO 
DO DACHÓW STALOWYCH
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NIEZAWODNA 
I SZYBKA  
INSTALACJI NA 
DACHACH STALOWYCH

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 STALOWY

• Niski profil montażowy Basic 
• Pozycjonowanie na krótkiej odległości od dachu 
• System zawiera 4 elementy 

	 Nadaje	się	do	dachu	z	blachy	falistej	w	połączeniu	z	dodatkowym	
	 adapterem	

1.1 MONTAŻ BASIC

• Wysoki profil montażowy Optimizer Ready
• Przy montażu dużego optymalizatora
• System składa sie z 4 elementów 

	 Nadaje	się	do	dachu	z	blachy	falistej	w	połączeniu	z	dodatkowym	
	 adapterem

1.2 MONTAŻ Z OPTYMALIZATOREM

• Samogwintujący wkręt do blachy eliminuje konieczność 
 wiercenia
• Montaż z użyciem jednego narzędzia

2. SAMOGWINTUJĄCY WKRĘT DO 
 BLACHY

• Uniwersalny zacisk modułowy: doskonały do wszystkich paneli 
 fotowoltaicznych w ramach
• Do stosowania jako zacisk pośredni i zacisk końcowy w 
 połączeniu ze wspornikiem zacisku
• Standardowo w formie zmontowanej
• Wraz z uziemieniem paneli fotowoltaicznych
• Dostępny w kolorze szarym i czarnym

3. UNIWERSALNY ZACISK 
MODUŁOWY

• Wspornik zacisku końcowego dla optymalnego działania 
 zacisku 
• Dostępny w kolorze szarym i czarnym 

4. WSPORNIK ZACISKU KOŃCOWEGO
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Wybór spośród 4 
profili montażowych

Dostępne są 4 
rodzaje profili:

• Niski profil 
montażowy (Basic): 
ustawienie pionowe 
lub poziome
• Wysoki profil 
montażowy 
(Optimizer Ready): 
ustawienie pionowe 
lub poziome

Uniwersalny zacisk 
modułowy

Uniwersalny 
zacisk modułowy 
nadaje się do 
wszystkich paneli 
fotowoltaicznych 
w ramach. Do 
stosowania jako 
zacisk pośredni 
i zacisk końcowy 
(w połączeniu 
ze wspornikiem 
zacisku).

Montaż 
optymalizatora

Wysoki profil 
montażowy 
Optimizer 
Ready zapewnia 
wystarczającą 
przestrzeń na 
wszystkie dostępne 
duże optymalizatory.

Do dachów z blachy 
falistej

W połączeniu z 
adapterem profile 
montażowe 
do ustawienia 
poziomego nadają 
się również do 
dachów z blachy 
falistej.

Profile montażowe 
z gumą 

Krótkie profile 
montażowe z 
warstwą gumy 
EPDM.

1 2 3 4 5

WYGODNY MONTAŻ
ClickFit EVO do dachów stalowych: uniwersalny, szybki i elastyczny
System ClickFit EVO do dachów stalowych został opracowany z myślą o instalatorach systemów solarnych. Jest 
bardzo przejrzysty i składa się z zaledwie czterech elementów. ClickFit EVO do dachów stalowych nadaje się do 
wszystkich standardowych paneli fotowoltaicznych i każdego typu dachu stalowego. Dzięki unikalnym uniwersalnym 
właściwościom system jest bardzo elastyczny i szybki w montażu.

Kompaktowe profile montażowe z adapterem
Kompaktowe profile montażowe ClickFit EVO mają wstępnie wybite otwory i naklejoną gumę EPDM. Dzięki temu 
zaoszczędzisz sporo przygotowań. Profil Optimizer Ready (do ustawienia poziomego) ma wycięcie, które pomoże w 
szybkim wyrównaniu na powierzchni dachu. Eliminuje to konieczność wprowadzania korekt podczas instalacji. 
Możesz wybrać niski lub wysoki profil montażowy:

• Niski profil montażowy Basic pozwala na pozycjonowanie na krótkiej odległości od dachu. 
• Przy wysokim profilu montażowym Optimizer Ready pozostaje dużo wolnej przestrzeni na montaż wszystkich 

dostępnych dużych optymalizatorów pod panelami.

Do dachów z blachy trapezowej i falistej
Profile montażowe ClickFit EVO do dachów stalowych nadają się do wszystkich dachów z blachy trapezowej i falistej 
(przy ustawieniu poziomym w połączeniu z adapterem). Profile montażowe mocuje się bezpośrednio na dachu z blachy 
trapezowej lub falistej, pionowo przy ustawieniu poziomym i poziomo przy ustawieniu pionowym.

Dostosowany do montażu optymalizatora 
Wysoki profil montażowy Optimizer Ready nadaje się do montażu dużych optymalizatorów pod panelami.

Lekki system zapobiega przeciekom
Gumki z EPDM na profilach gwarantują wodoszczelność. Montaż profili odbywa się przy pomocy samogwintujących 
wkrętów, bez wstępnego wiercenia. Dzięki temu konstrukcja dachu pozostaje nienaruszona. Ponadto taki system 
montażu jest wielokrotnie lżejszy od wersji z szynami.

KORZYŚCI DLA INSTALATORA KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

DACH STALOWY

PROFIL MONTAŻOWY BASIC
POZYCJONOWANIE  NA KRÓTKIEJ ODLEGŁOŚCI OD DACHU

PROFIL MONTAŻOWY OPTIMIZER READY 
DO MONTAŻU DUŻEGO OPTYMALIZATORA

✔ Wybór spośród niskich i wysokich profili montażowych  

✔ Bez konieczności wiercenia w dachu

✔ Tylko 4 elementy

✔ Lekkość i wytrzymałość

✔ Wystarczy jedno narzędzie

✔ Możliwość zastosowania zacisku optymalizatora z 
 systemem prowadzenia przewodów 

✔ Opcjonalnie: adapter do dachu z blachy falistej 

✔ Do 20 lat gwarancji

✔ Zintegrowana ochrona przed wodą

✔ Solidna podstawa dla paneli fotowoltaicznych

✔ Bez zbędnego wiercenia

✔ Bezpieczny i niezawodny

✔ Do 20 lat gwarancji

PROFIL MONTAŻOWY I MOCOWANIE 

ClickFit EVO - Profil montażowy do dachów stalowych 
Basic ustawienie poziome - 1008048 

ClickFit EVO - Profil montażowy do dachów stalowych 
Basic ustawienie pionowe - 1008049

ClickFit EVO - Profil montażowy do dachów stalowych 
Optimizer Ready ustawienie poziome
1008050

ClickFit EVO - Profil montażowy do dachów stalowych 
Optimizer Ready ustawienie pionowe
1008051

ClickFit EVO - Wkręt samogwintujący Torx 6,0x25 mm 
1008080

Kalkulator ClickFit EVO jest prosty i szybki w użyciu. Na przejrzystym 
pulpicie nawigacyjnym z łatwością odnajdziesz zapisane i ukończone 
projekty. Znasz parametry dachu? Kalkulator automatycznie wygen-
eruje propozycje dostosowane do sytuacji i najczęściej stosowanych 
paneli.

• Prosty i szybki w użyciu
• Wszystkie projekty w jednym miejscu
• Automatyczne propozycje w oparciu o parametry dachu i 
najczęściej stosowane panele
• Z opcją autouzupełniania 
• Zintegrowany z Google Maps

Przejdź do esdec.com/calculator

Kalkulator

ClickFit EVO - Uniwersalny szary zacisk modułowy 
1008020

ClickFit EVO - Uniwersalny czarny zacisk modułowy
1008020-B 
 
ClickFit EVO - Szary wspornik zacisku końcowego
1008065

ClickFit EVO - Czarny wspornik zacisku końcowego
1008065-B  

ClickFit EVO całkowicie spełnia obowiązujące wymagania i normy. 
System objęty jest unikalną gwarancją nawet do 20 lat. To pewność 
najwyższej jakości.

• Trwałe materiały wysokiej jakości
• Dokładnie przetestowany
• Do 20 lat gwarancji

20 LAT

Gwarancja

ZACISK MODUŁOWY I WSPORNIK 
ZACISKU KOŃCOWEGO

AKCESORIA

ClickFit EVO - Zacisk kablowy do szyny montażowej Opti-
mizer Ready - 1008062

ClickFit EVO - Profil EPDM do dachów z blachy falistej 
Basic ustawienie poziome
1008081

ClickFit EVO - Profil EPDM do dachów z blachy falistej 
Optimizer ready ustawienie poziome
1008082

1

2 3

4

5

6

Tylko 4 elementy

Podczas instalacji 
ClickFit EVO do 
dachów stalowych 
potrzebujesz 
zaledwie czterech 
elementów.

6
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montażu jest wielokrotnie lżejszy od wersji z szynami.

KORZYŚCI DLA INSTALATORA KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

DACH STALOWY

PROFIL MONTAŻOWY BASIC
POZYCJONOWANIE  NA KRÓTKIEJ ODLEGŁOŚCI OD DACHU

PROFIL MONTAŻOWY OPTIMIZER READY 
DO MONTAŻU DUŻEGO OPTYMALIZATORA

✔ Wybór spośród niskich i wysokich profili montażowych  

✔ Bez konieczności wiercenia w dachu

✔ Tylko 4 elementy

✔ Lekkość i wytrzymałość

✔ Wystarczy jedno narzędzie

✔ Możliwość zastosowania zacisku optymalizatora z 
 systemem prowadzenia przewodów 

✔ Opcjonalnie: adapter do dachu z blachy falistej 

✔ Do 20 lat gwarancji

✔ Zintegrowana ochrona przed wodą

✔ Solidna podstawa dla paneli fotowoltaicznych

✔ Bez zbędnego wiercenia

✔ Bezpieczny i niezawodny

✔ Do 20 lat gwarancji

PROFIL MONTAŻOWY I MOCOWANIE 

ClickFit EVO - Profil montażowy do dachów stalowych 
Basic ustawienie poziome - 1008048 

ClickFit EVO - Profil montażowy do dachów stalowych 
Basic ustawienie pionowe - 1008049

ClickFit EVO - Profil montażowy do dachów stalowych 
Optimizer Ready ustawienie poziome
1008050

ClickFit EVO - Profil montażowy do dachów stalowych 
Optimizer Ready ustawienie pionowe
1008051

ClickFit EVO - Wkręt samogwintujący Torx 6,0x25 mm 
1008080

Kalkulator ClickFit EVO jest prosty i szybki w użyciu. Na przejrzystym 
pulpicie nawigacyjnym z łatwością odnajdziesz zapisane i ukończone 
projekty. Znasz parametry dachu? Kalkulator automatycznie wygen-
eruje propozycje dostosowane do sytuacji i najczęściej stosowanych 
paneli.

• Prosty i szybki w użyciu
• Wszystkie projekty w jednym miejscu
• Automatyczne propozycje w oparciu o parametry dachu i 
najczęściej stosowane panele
• Z opcją autouzupełniania 
• Zintegrowany z Google Maps

Przejdź do esdec.com/calculator

Kalkulator

ClickFit EVO - Uniwersalny szary zacisk modułowy 
1008020

ClickFit EVO - Uniwersalny czarny zacisk modułowy
1008020-B 
 
ClickFit EVO - Szary wspornik zacisku końcowego
1008065

ClickFit EVO - Czarny wspornik zacisku końcowego
1008065-B  

ClickFit EVO całkowicie spełnia obowiązujące wymagania i normy. 
System objęty jest unikalną gwarancją nawet do 20 lat. To pewność 
najwyższej jakości.

• Trwałe materiały wysokiej jakości
• Dokładnie przetestowany
• Do 20 lat gwarancji

20 LAT

Gwarancja

ZACISK MODUŁOWY I WSPORNIK 
ZACISKU KOŃCOWEGO

AKCESORIA

ClickFit EVO - Zacisk kablowy do szyny montażowej Opti-
mizer Ready - 1008062

ClickFit EVO - Profil EPDM do dachów z blachy falistej 
Basic ustawienie poziome
1008081

ClickFit EVO - Profil EPDM do dachów z blachy falistej 
Optimizer ready ustawienie poziome
1008082

1

2 3

4

5

6

Tylko 4 elementy

Podczas instalacji 
ClickFit EVO do 
dachów stalowych 
potrzebujesz 
zaledwie czterech 
elementów.
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4 PODSTAWOWE ELEMENTY CLICKFIT EVO 
DO DACHÓW STALOWYCH

www.esdec.com

NIEZAWODNA 
I SZYBKA  
INSTALACJI NA 
DACHACH STALOWYCH

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 STALOWY

• Niski profil montażowy Basic 
• Pozycjonowanie na krótkiej odległości od dachu 
• System zawiera 4 elementy 

	 Nadaje	się	do	dachu	z	blachy	falistej	w	połączeniu	z	dodatkowym	
	 adapterem	

1.1 MONTAŻ BASIC

• Wysoki profil montażowy Optimizer Ready
• Przy montażu dużego optymalizatora
• System składa sie z 4 elementów 

	 Nadaje	się	do	dachu	z	blachy	falistej	w	połączeniu	z	dodatkowym	
	 adapterem

1.2 MONTAŻ Z OPTYMALIZATOREM

• Samogwintujący wkręt do blachy eliminuje konieczność 
 wiercenia
• Montaż z użyciem jednego narzędzia

2. SAMOGWINTUJĄCY WKRĘT DO 
 BLACHY

• Uniwersalny zacisk modułowy: doskonały do wszystkich paneli 
 fotowoltaicznych w ramach
• Do stosowania jako zacisk pośredni i zacisk końcowy w 
 połączeniu ze wspornikiem zacisku
• Standardowo w formie zmontowanej
• Wraz z uziemieniem paneli fotowoltaicznych
• Dostępny w kolorze szarym i czarnym

3. UNIWERSALNY ZACISK 
MODUŁOWY

• Wspornik zacisku końcowego dla optymalnego działania 
 zacisku 
• Dostępny w kolorze szarym i czarnym 

4. WSPORNIK ZACISKU KOŃCOWEGO
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Ustawienie pionowe Ustawienie poziome

Ustawienie pionowe Ustawienie poziome
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SZYBKO 
NIEZAWODNIE 

INNOWACYJNIE


