Alle modulehoogtes, alle functies, één klem.

ALLESIN-ÉÉN!

RS1
www.ultimate-clamp.com

RS1

De ultimatieve multifunctionele klem voor omrande zonnepanelen

Met deze innovatieve allrounder wordt de montage van uw
zonnepaneelsysteem kinderlijk eenvoudig. U kunt de RS1 gebruiken als
tussenklem of als eindklem. Hij is in hoogte verstelbaar en kan worden gebruikt
voor de bevestiging van alle omrande zonnepanelen met een hoogte van 30 tot
50 mm. Door de kop te draaien kiest u voor gebruik als tussen- of als eindklem.
Montage en uitlijning kunt u met één hand uitvoeren. En omdat u maar één
soort klem nodig hebt, bespaart u opslag- en administratiekosten. De RS1
bespaart tijd en garandeert besparingen over uw gehele verwerkingsketen.
Innovatieve technologie
• Eén klem – twee functies (tussen- of eindklem)
• In hoogte verstelbaar (30–50 mm)
Universeel toepasbaar
• Altijd de passende klem bij de hand
• Eén klem voor alle fotovoltaïsche projecten
• Voor bijna alle gangbare omrande zonnepanelen
• Compatibel met alle Renusol montagesystemen
Vastklikken, uitrichten, aandraaien – klaar!
• Draai de kop 90° om de functie te wijzigen.
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• Eenvoudige aanpassing van de functie op het dak
• Montage en uitlijning op de rail met één hand
Verbeterde logistiek en voorraadbeheer
• Altijd de passende onderdelen op voorraad
• 99% compatibel met alle zonnepanelen

www.pv-configurator.com

• Minder opslagruimte nodig – besparingen in het voorraadbeheer
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Draai de kop gewoon 90° om te wisselen tussen eind- en tussenklem.

50mm

C
De RS1 bestaat uit slechts drie onderdelen:

30mm

In hoogte verstelbaar – geschikt voor zonnepanelen met een hoogte van 30 tot 50 mm

A klemkop
B schroef
C poot
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