Schletter

ProLine
De montage
is nu nog sneller
en eenvoudiger

Dakhaken
Naadklemmen
ClampFit Pro
FixGrid Pro
SingleFix

Moduleklemmen
Moduledraagrails
Accessoires

FixGrid Pro Oost-West

FixGrid Pro Zuid

FixGrid Pro
Optimalisatie en vermindering van ballast door verbeterde aerodynamica
Planning en montage: flexibel en tijdbesparend
Dit vergemakkelijkt de montage en bedrading van de modules
Compatibel met moduleklemmen uit de ProLine-serie
Uitgebreide montagevarianten kunnen met slechts een paar
onderdelen worden gerealiseerd
Module support Pro maakt flexibele aanpassing aan de
gewenste hellingshoek mogelijk
Montage van de Pro-hoogteprofielen zonder gereedschap
Modules kunnen dwars en rechtop worden gemonteerd
Het klemmen van de module kan worden uitgevoerd
aan de korte of de lange zijde van het moduleframe

ProLine – Dakhaken
Verlengstukken “Max” voor ProLine-dakhaken zorgen voor
een betere afstelling en stabiliteit
Hogere belastingscapaciteit door nieuwe profielgeometrieën
Bevestiging met slechts één houtschroef - de Torx T40
Door de ribbels wordt de dakhaak beter vastgezet
Snelle en flexibele montage door inklikken
Geen druk op de dakpan
Dankzij de nieuwe multi-adapter met Torx T40 kunnen alle
Schletter-dakhaken worden gemonteerd met de klassieke
Schletter-profielen en de nieuwe ProLine-profielen

ProLine – Moduleklemmen
Midden- en eindklemmen om moduleframes tussen 30 - 47 mm te monteren
Montage met Torx T40
Volledig voorgemonteerd voor snelle installatie
Ingebouwde aardingsfunctie
Verkrijgbaar in zowel helder als zwart geanodiseerd aluminium
Geoptimaliseerde verpakkingseenheden
Compatibel met alle ProLine-profielen

ProLine – Moduledraagrails
Aluminium NL AW-6063 T66
Verminderd materiaal met een verbeterde stabiliteit
Standaard profiellengtes: 3300 mm, 4400 mm, 5500 mm, 6000 mm
Compatibel met moduleklemmen en dwarsbalkverbindingen van de ProLine-serie

ProLine – ClampFit Pro en SingleFix
Voor montage op trapeziumvormige plaatdaken
ClampFit Pro: Flexibele afstelmogelijkheden dankzij gekoppelde assen
ClampFit Pro: Compatibel met moduleklemmen uit de ProLine-serie
SingleFix: Compatibel met de ProLine-serie en het klassieke Schletterzonnepaneelmontagesystemen

ProLine – Zadelklemmen
Voor montage op staande naaddaken
Snelle en directe bevestiging
Voor een breed scala aan daken met plaatmetalen naden
Compatibel met moduleklemmen en dwarsbalkverbindingen
van de ProLine-serie

ProLine – Accessoires
ProConnector - zelfvergrendelende inschuifconnector zonder gereedschap
RapidPro L-adapter met Torx T40 kan worden geïnstalleerd met ProLine-rails of met
klassieke Schletter-rails
RapidCon90-kruisverbinding kan bovenop worden geïnstalleerd met ProLine-rails of
klassieke Schletter-rails op alle rails van de ProLine-serie
RapidPro-kruisverbinding met Torx T40 kan met ProLine-rails worden
geïnstalleerd op alle klassieke Schletter-rails
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Medewerkers van Schletter helpen u graag met
uitgebreid en deskundig advies over het plannen
van uw systeem, en begeleiden u bij eventuele
vragen over logistiek- of orderverwerking.

