Všechny výšky modulů, všechny funkce, jedna svorka!

JEDNA ZA
VŠECHNY!

RS1
www.ultimate-clamp.com

RS1

Bezkonkurenční svorka s dvojí funkcí pro rámované fotovoltaické moduly

Díky této inovační univerzální součástce se váš fotovoltaický projekt stane
dětskou hrou. RS1 můžete používat jako prostřední nebo koncovou svorku. Je
výškově nastavitelná a může se používat k upnutí všech rámovaných modulů o
výšce od 30 do 50 mm. Otočením hlavy volíte způsob použití mezi prostřední a
koncovou svorkou. Montáž a vyrovnání můžete provést jednou rukou. A protože
potřebujete jen jednu svorku, šetříte náklady na skladování a administrativu!
RS1 šetří čas a garantuje úspory v celém vašem procesu tvorby hodnot.
Inovační technologie
• Jedna svorka – dvě funkce (prostřední nebo koncová svorka)
• Výškově nastavitelná (30–50 mm)
Univerzálně použitelná
• Vždy vhodná svorka po ruce
• Jedna svorka pro všechny fotovoltaické projekty
• Pro téměř všechny běžné rámované fotovoltaické moduly
• Kompatibilní se všemi montážními systémy Renusol
Zaklapnout, umístit, utáhnout – hotovo!
• Pro změnu funkce otočte hlavu o 90°
• Jednoduchá úprava funkce na střeše

Budete-li mít zájem o další informace,
ochotně vám je poskytneme:
Vnitřní distribuční služba
Telefon: +49 221 788707-19
Fax:
+49 221 788707-97
E-mail: sales-support@renusol.com
Aplikační technika
Telefon: +49 221 788707-29
Fax:
+49 221 788707-98
E-mail: technical-support@renusol.com
Marketing
Telefon: +49 221 788707-54
Fax:
+49 221 788707-99
E-mail: marketing@renusol.com
Renusol GmbH
Piccoloministraße 2
51063 Kolín nad Rýnem
Německo
Telefon: +49 221 788707-0
Fax:
+49 221 788707-99
E-mail: info@renusol.com
www.renusol.com

• Montáž a vyrovnání na liště jednou rukou
Optimalizovaná logistika a skladování
• Vždy vhodná součást na skladě
• Kompatibilita s 99 % fotovoltaických modulů
• Je zapotřebí méně skladového místa – úspory ve skladovém hospodářství

www.pv-configurator.com
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Pro změnu z koncové na prostřední svorku stačí jednoduše otočit hlavu o 90°
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RS1 se skládá jen z tří částí:

30mm

Možnost výškového nastavení – hodí se pro fotovoltaické moduly o výšce od 30 do 50 mm

A Hlava svorky
B Šroub
C Patka
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