En överblick ...

ESDEC

Produktfördelar
ESDEC utvecklar, tillverkar och levererar innovativa och
snabbt monterade system för installation av solcellsmoduler på platta och lutande tak. Företaget grundades 2004 av
installatörer i Nederländerna och är idag ett världsledande
företag för montagesystem och förankringslösningar på
tak. ESDEC, som har sitt huvudkontor i nederländska Deventer, fokusserar på produkternas tillförlitlighet under alla
väderförhållanden och på hållbarhet från tillverkningen till
leveransen.
ESDEC har en omfattande internationell erfarenhet och
investerar kontinuerligt i innovation, forskning och utveckling. I dag håller ESDEC:s produkter miljontals solcellsmoduler säkert på sina platser i Europa, Nordamerika och
Asien.

● Lutande tak system

– ClickFit EVO Plåttak: universellt och lätt
system för trapetsformade och korrugerade
plåttak
– ClickFit EVO Tegeltak: variabel anslutning
med praktiska upphängningskrokar och
klicksystem eller skruvmontering i takbjälklaget
● Platta tak system
– FlatFix Wave Plus för kommersiella taksystem:
unika, uppvikbara konstruktioner och
förmonterade basenheter för öst-västlig
upphöjd montering med kabelhantering och
olika alternativ för ballastering.
– FlatFix Fusion för mindre och medelstora
platta tak: mångsidigt modulärt klicksystem
(sydlig upphöjd montering) för kundspecifisk
konfiguration.

Säkra garantier

● 20 års garanti efter installationen
● Takets tätskikt garanteras (termisk frikoppling)
● Testat över hela världen: Säkert i storm, brand,
regn, snö och blixtnedslag

Snabb och enkel montering

● Universell modulklämma för varje inramad
solcellsmodul kan användas som en mitteneller ändklämma i kombination med stödet för
ändklämmor.
● Klickanslutning på den universella takkroken för
snabbare anslutning av monteringsskenan
● Färre komponenter, installation utan verktyg eller
montering med max. ett verktyg
● FlatFix Wave Plus: Tack vare den unika
designen behöver man inte längre borra och
såga
● Innovativa möjligheter för smidig kabelhantering
● Integrerad potentialutjämning för platta
taksystem

Smart support

● Individuell support på plats vid större projekt
● Gratis ESDEC-kalkylator för omfattande
planering och kalkyl för projekt på lutande eller
platta tak
● Utbildning och training på plats, online eller på
det egna utbildningscentret
● Teknisk kundsupport vid produkt och
installationsproblem.
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