Alle modulhøjder, alle funktioner, én klemme!

EN
FOR ALLE!

RS1
www.ultimate-clamp.com

RS1

Den ultimative klemme med dobbelt funktion til indrammede PV-moduler

Denne innovative allrounder gør dit PV-projekt nemt og ligetil. RS1 kan bruges
som mellem- eller som slutklemme. Klemmen kan justeres i højden og kan
bruges til at fastgøre alle indrammede moduler med en højde fra 30 til 50 mm.
Klemmen kan anvendes enten som mellemklemme eller som slutklemme ved at
dreje topstykket. Montering og justering kan udføres med én hånd. Og da du kun
har brug for én klemme, sparer du omkostninger til lager og administration! RS1
sparer tid og garanterer besparelser over hele værdikæden.
Innovativ teknologi
• Én klemme – to funktioner (mellem- eller slutklemme)
• Kan justeres i højden (30-50 mm)
Kan anvendes overalt
• Du har altid den rigtige klemme ved hånden
• Én klemme til alle PV-projekter
• Til næsten alle gængse og indrammede PV-moduler
• Er kompatibel med alle Renusol montagesystemer
Tryk på plads, positioner, spænd til – færdig!
• Drej topstykket 90° for at ændre funktionen
• Klemmens funktion er nem at tilpasse på taget
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• Montage og justering på skinnen med én hånd
Optimeret logistik og lagerstyring
• Du har altid den rigtige komponent på lager
• 99 % PV-modulkompatibilitet
• Der er brug for mindre lagerplads, hvilket giver besparelser i lagerstyringen

www.pv-configurator.com
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90°
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Drej ganske enkelt topstykket 90° for at skifte mellem slut- og mellemklemme

50mm

C
RS1 består af kun tre dele:

30mm

Kan justeres i højden – egnet til PV-moduler med en højde fra 30 til 50 mm

A Klemmens topstykke
B Skrue
C Fod
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