Alla modulhöjder, alla funktioner, en klämma!

EN ENDA
KLÄMMA!

RS1
www.ultimate-clamp.com

RS1

Den perfekta klämman med dubbelfunktion för inramde solcellsmoduler

Denna innovativa allrounder gör solcellsprojektet till en barnlek. RS1 kan
användas som mittklämma eller som ändklämma. Den är höjdinställbar och
kan användas för att fixera alla inramade moduler som är mellan 30 och 50
mm tjocka. Genom att vrida huvudet väljer du om det ska vara en mitt- eller
ändklämma. Du kan montera och rikta den med bara en hand. Och eftersom du
bara behöver en sorts klämma, sparar du lager- och administrationskostnader!
RS1 sparar tid och garanterar insparningar längs hela värdekedjan.
Innovativ teknologi
• En klämma – två funktioner (mitt- eller ändklämma)
• Höjdinställbar (30–50 mm)
Universellt användbar
• Alltid rätt klämma till hands
• En klämma för alla solcellsprojekt
• För nästan alla vanliga inramde solcellsmoduler
• Kompatibel med alla montagesystem från Renusol
Klicka fast, justera, dra åt – färdigt!
• Vrid huvudet ca grader för att ändra funktionen
• Enkel anpassning av funktionen uppe på taket
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• Montering och anpassning på skenan med bara en hand
Optimerad logistik och lagerhantering
• Alltid de rätta komponenterna på lager
• 99 % kompabilitet med solcellsmodulerna
• Kräver mindre lagerplats – sparar lagerkostnader

www.pv-configurator.co.uk
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Vrid bara huvudet 90 grader för att byta mellan änd- och mittklämma
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RS1 består endast av tre delar:

30mm

Höjdinställbar – passar för solcellsmoduler som är mellan 30 och 50 mm tjocka
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