CLAMPFIT
PRODUKTBLAD

CLAMPFIT
HET VOOR DE KOSTEN GEOPTIMALISEERDE TRAPEZOIDDALE
BEVESTIGINGSSYSTEEM VOOR STALEN EN ALUMINIUM PLATEN VANAF 0,5 MM

Altijd makkelijker, altijd goedkoper, universeel, sneller te monteren en, indien
mogelijk, zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk in de Planning, bestelling en
opslag - dit zijn de eigenschappen en voordelen die tegenwoordig nieuwe
montagesystemen of systeemonderdelen zouden moeten hebben.
De nieuwe Uitvoering van de trapeziumvormige plaatbevestiging ClampFit de consequente doorontwikkeling van ClampFit-H - is voor de horizontale
montage van modules op trapeziumvormige plaatstalen daken
ontworpen en voldoet aan al deze eisen op een voorbeeldige manier.
Tegelijkertijd is het een aanvulling op het vorige universele Schletterbevestigingsprogramma en is er slechts één artikel op voorraad.
Ook te combineren met de universele Rapid16 moduleklemmen.
• Universeel toepasbaar
• Voor alle gangbare
trapeziumplaten
• Snelle montage
• Lage systeemprijs
• 10 jaar garantie

Hoewel de eerder haalbare € / kWp systeemprijzen met dit bevestigingssysteem opnieuw worden
onderboden, voldoet het ClampFit-systeem ook aan de strenge Schletter-kwaliteitsrichtlijnen: Door de
bevestiging in de zijflank wordt een optimale krachtinbreng bereikt. Dus zelfs zeer dunne trapeziumplaten
worden op bepaalde punten niet overbelast. Ook het losraken van de schroeven door thermische uitzetting
en belastingveranderingen is in deze bevestigingsgeometrie betrouwbaar uitgesloten.
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8-45°

>22mm
Trapeziumplaten met een minimale hoogte
van de zijflanken: 22mm

Helling van de zijflanken van 8 tot 45 °

ARTIKELNUMMER
130004-100		
131121-001		
131101-001		
131121-002		
131101-002		
131101-003		

ClampFit
Middelklem Rapid¹6 30 - 40 mm
Eindklem Rapid¹6 30 - 40 mm
Middenklem Rapid¹6 40 - 50 mm
Eindklem Rapid¹6 40 - 50 mm
Eindklem Rapid16 H 30 - 40 mm

In ons componentenoverzicht vindt u moduleklemmen in zwart geanodiseerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		

Systeemcomponenten: aluminium; Schroeven: RVS; Afdichting: EPDM

PLANNINGSHULP

Configuratie en constructieve dimensionering met behulp van de Schletter-configurator

			

Statische berekening volgens de huidige landspecifieke normen; in
Duitsland DIN EN 1991 (EC1). Afhankelijk van het systeem 4
bevestigingspunten per module. Bij hoge wind- of sneeuwbelasting of
bij grote modules kan het nodig zijn om meer bevestigingspunten te
gebruiken. Let in ieder geval op de informatie over statica!
De algemene statische systemen bevatten geen bewijs van de
houdkracht van het dak op de onderconstructie!

Meer informatie op www.schletter-group.com
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