Dowolna wysokość modułu, wszystkie funkcje, jeden uchwyt!

JEDEN DO
WSZYSTKICH!

RS1
www.ultimate-clamp.com

RS1

Optymalny dwufunkcyjny uchwyt zaciskowy do modułów fotowoltaicznych z ramą
Dzięki jego innowacyjności i wielofunkcyjności montaż każdej instalacji
fotowoltaicznej staje się dziecinnie prosty. Uchwyt RS1 może być stosowany
jako zacisk środkowy lub krańcowy. Posiada regulację pionową i umożliwia
mocowanie wszystkich modułów o wysokości od 30 do 50 mm wyposażonych
w ramę. Przekręcając głowicę uchwytu, można zmieniać jego zastosowanie
jako zacisk środkowy lub krańcowy. Montaż i ustawienie można wykonać jedną
ręką. A ponieważ wystarczy używać tylko jednego rodzaju zacisku, oszczędzamy
miejsce w magazynie i koszty administracyjne! Uchwyt RS1 to nie tylko
oszczędność czasu – to również oszczędności na wszystkich etapach procesu
wytwarzania.
Innowacyjna technologia
• Jeden uchwyt – dwie funkcje (zacisk środkowy lub krańcowy)
• Regulacja pionowa (30–50 mm)
Uniwersalne zastosowanie
• Właściwy uchwyt zawsze pod ręką

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji:
Wewnętrzny Dział Dystrybucji
Telefon: +49 221 788707-19
Faks: +49 221 788707-97
E-mail: sales-support@renusol.com
Dział Doradztwa Technicznego
Telefon: +49 221 788707-29
Faks: +49 221 788707-98
E-mail: technical-support@renusol.com
Dział Marketingu
Telefon: +49 221 788707-54
Faks: +49 221 788707-99
E-mail: marketing@renusol.com
Renusol GmbH
Piccoloministraße 2
51063 Köln
Niemcy

• Jeden uchwyt zaciskowy do wszystkich instalacji fotowoltaicznych <Textrahmen>
• Do montażu niemal wszystkich standardowych modułów fotowoltaicznych z
ramą
• Dostosowany do wszystkich systemów montażowych Renusol

Telefon: +49 221 788707-0
Faks: +49 221 788707-99
E-mail: info@renusol.com

Wystarczy założyć, ustawić i dokręcić – gotowe!

www.renusol.com

• Zmiana funkcji przez przekręcenie głowicy o 90°
• Możliwość łatwego dostosowania funkcji na dachu
• Montaż i ustawienie na szynie jedną ręką
Zoptymalizowany proces logistyki i zarządzania magazynem
• Stały zapas odpowiednich komponentów w magazynie
• Kompatybilność z 99% modułów fotowoltaicznych
• Mniej zajmowanego miejsca w magazynie – oszczędne zarządzanie stanem
magazynowym

www.pv-configurator.com
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W celu zmiany funkcji z zacisku krańcowego na środkowy wystarczy przekręcić głowicę
o 90°
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Regulacja pionowa – możliwość zastosowania do modułów fotowoltaicznych o wysokości
od 30 do 50 mm
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Uchwyt zaciskowy RS1 składa się tylko z
trzech części:
A Głowicy
B Śruby
C Stopki
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