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Hvad er solcelleteknologi?
Ved solcelleteknologi forstår man i daglig tale omdannelsen af solenergi til anvendelig energi. Da
der via solen på kun 2 minutter kommer lige så meget energi på jorden, som hele menneskeheden
bruger på en dag, hører solcelleteknologien til de vigtigste vedvarende energier. Med en antagelig
brændetid på ca. 5 milliarder år vil solen være en praktisk talt uudtømmelig energikilde. Tapning af
denne energikilde alene lader sig kun indskrænke af geografiske og vejrmæssige forhold.
Anvendelsen af solen som energikilde går langt tilbage. De gamle ægyptere udnyttede den passive
solenergi i deres arkitektur. Den aktive udnyttelse kan dog tilskrives nyere tid. I 1839 opdagede
Henri Becquerel den såkaldte fotoeffekt, og han skaffede hermed den tilgrundliggende forudsætning
for nutidens solceller. Under tilførsel af lys og varme frigives positive og negative ladningsbærere i
solcellen (fotoeffekt).

Solenergi
Solenergi betegner omdannelsen af sollyset til direkte produktiv varme. Den kan således anvendes til
produktion af varmt vand og i forbindelse med opvarmning.

Nettoordningen
Private hustande er i Danmark omfattet af den såkaldte nettoafregningsordning, hvorved boliger
og institutioner er fritaget for at betale afgift for elektricitet, der produceres af solcelleanlæg. Nettoafregningsordningen sikrer, at private husstande kan anvende elnettet til ‘parkering’ af den producerede elektricitet, der ikke er behov for i hustanden på det aktuelle tidspunkt. Dette forekommer typisk
i sommerhalvåret. Den opsparede elektricitet kan så anvendes i vinterhalvåret, hvor solcelleanlægget
ikke producerer så meget elektricitet. Dette system kræver blot en elmåler, der kan løbe både forlæns
og baglæns.

Sne- og vindlast
Ved beregning af bæreevnen for befæstelsessystemer skal der blandt andet tages højde for de forventede belastninger fra vind- og snelast. Efter Eurocode 1 er der bl.a. 5 terrænkategorier for vindlast, der
skal tages højde for (tabel 1). For at undgå evt. skader på grund af vind- og snelast skal hvert anlæg
dimensioneres efter forholdene.
Tabel 1
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Terrænkategori

Definition

0

(Hav)

Hav eller kystområder eksponeret direkte til åbent hav

I

(Fladt)

Søer eller flade og vandrette områder næsten uden vegetation og uden forhindringer

II

(Land)

Områder med lav vegetation, som græs og isolerede forhindringer (træer,
bygninger) med afstande på mindst 20 forhindringshøjder

III

(Forstad)

Områder med vegetationsdække eller bygninger med isolerede forhindringer
med afstande på maksimalt 20 forhindringshøjder (som landsbyer, forstæder eller
permanent skov)

IV

(By)

Områder hvor mindst 15 % af arealet er dækket med bygninger med gennemsnitshøjde over 15 m

Sats på maksimal
sikkerhed og kvalitet
Befæstelsessystemet til solceller fra Würth
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Befæstelsessystemet til solceller

Systemoversigt skråt tag
2

3

1
6

5

Tagsten
4

1

 ammemontageR
clips – ende

Til indrammede moduler 30-50 mm
Art.nr. 0865 799 913

4

Tagkrog aluminium

Regulerbar på 3 måder
Art.nr. 0865 994 81

4
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 ammemontageR
clips – midt

Til indrammede moduler 33-51 mm
Art.nr. 0865 799 900

5

 ontageskinne
M
47 x 37 eller 60 x 37

I længder fra 600-6000 mm
Art.gr. 0865 747 ...
Art.gr. 0865 760 ...

3

Teleskopstykke

Til nøjagtig montage uden tilskæring
47 x 37 mm skinne
Art.nr. 0865 747 900
60 x 37 mm skinne
Art.nr. 0865 760 900

6

Forbindeled

Mellemstykke til montageskinner
Art.nr. 0865 747 910
Art.nr. 0865 760 910
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1

2

5
3

4

Eternittag

1

Rammemontageclips – ende

Til indrammede moduler 30-50 mm
Art.nr. 0865 799 913
Til moduler uden ramme 6,8 mm
Art.nr. 0865 799 952

4

Ansatsskrue WSF

Til træ- og stålåse
Art.gr. 0201 ...

2

 ammemontageR
clips – midt

Til indrammede moduler 33-51 mm
Art.nr. 0865 799 900
Til moduler uden ramme 6,8 mm
Art.nr. 0865 799 942

5

3

 ontageskinne
M
47 x 37 eller 60 x 37

I længder fra 600-6000 mm
Art.gr. 0865 747 …
Art.gr. 0865 760 …

Adaptervinkel

Til gevind M10 og M12
Art.gr. 0865 999 1...

Montageskrue
Art.gr. 0865 81 …
Art.gr. 0865 91 …
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Systemoversigt Trekant montagerammer
4

5

1
3

2

8
3

Rækkeforbindelse med

7

6

9

baseskinner løbende på langs

1

Afstivningskryds

Til afstivning af trekant montageramme
Art.nr. 0865 700 111

4

Krydsmontageclips

Til befæstelse af trekant montageramme
og skinner
Art.nr. 0865 799 930

7
	Hammerhovedbolt
M8 x 45 og
flangemøtrik M8

Til befæstelse af
afstivningskryds
Art.nr. 0865 68 45
Art.nr. 0387 000 08

6
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2
	Rammemontageclips – midt

3
	Montageskinne
60 x 37 eller 70 x 44

Til indrammede moduler 33-51 mm
Art.nr. 0865 799 900

Til befæstelse af modulet
Art.gr. 0865 760 …
Til befæstelse af trekant montageramme
Art.gr. 0865 770 …

5

Trekant montageramme

Regulerbar i 5°trin
Art.gr. 0865 700 10 …

8

Adaptervinkel

Til gevind M10 og M12
Art.gr. 0865 999 1...

6
	Rammemontageclips – ende

Til indrammede moduler 30-50 mm
Art.nr. 0865 799 913

9

Ansatsskrue WSF

Til træ- og stålåse
Art.gr. 0201 ...

Montageskrue
Art.gr. 0865 81 …, Art.gr. 0865 91 …
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2

1
4

8

5

5

6

Enkeltrækker med

7

tværløbende baseskinner

1
	Rammemontageclips – ende

2
	Rammemontageclips – midt

Til indrammede moduler 30-50 mm
Art.nr. 0865 799 913

Til indrammede moduler 33-51 mm
Art.nr. 0865 799 900

4

Afstivningskryds

Til afstivning af trekant montageramme
Art.nr. 0865 700 111

7

Ansatsskrue WSF

Til træ- og stålåse
Art.gr. 0201 ...

5
	Montageskinne
60 x 37 eller 70 x 44

Til befæstelse af modulet
Art.gr. 0865 760 …
Til befæstelse af trekant montageramme
Art.gr. 0865 770 …

8

3

Trekant montageramme

Regulerbar i 5° trin
Art.gr. 0865 700 10 …

6

Adaptervinkel

Til gevind M10 og M12
Art.gr. 0865 999 1...

Krydsmontageclips

Til befæstelse af trekant montageramme og skinner
Art.nr. 0865 799 930

Montageskrue
Art.gr. 0865 81 …, Art.gr. 0865 91 …
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Fordelene i korte træk

Fordelene i korte træk
Hurtig montage
Pga. den skræddersyede levering af alle systemkomponenter
samt det innovative klik-on system formindskes monteringstiden
betydeligt.

Maksimal fleksibilitet
Mellem- og endeclips samt tagkroge, der er justerbare i højden,
tillader en høj fleksibilitet ved montagen på alle gængse modulog tagtyper.

Lang levetid
Alle systemdele er fremstillet i førsteklasses aluminium eller
rustfrit stål A2, så der er garanti for en meget høj korrosionsbestandighed.

Optimale tilpasningsevner
Gennem anvendelsen af teleskopstykket monteres solcellerne
nøjagtigt ned til mindste millimeter. Den tidsrøvende tilskæring
af montageskinner bortfalder fuldstændig.

Maksimal sikkerhed
Befæstelsessystemet opfylder kravene efter Eurocode 1.

Service
Ved spørgsmål angående vores befæstelsessystem til solceller eller vores
software til beregning af befæstelse til solceller står vi gerne til rådighed på
tlf. 79 32 32 32 eller e-mail: sol@wuerth.dk
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Software til beregning af
befæstelse til solceller
Udførlig dokumentation
•O
 mfattende dokumentation med statikanbefaling, stykliste
og monteringsoversigt
• Komplet statisk design af solcellebefæstelsen efter Eurocode 1
• Overskuelig kundedatabank til enkel dokumentation af de
enkelte byggeforetagender
Mange anvendelsesområder
• Beregning af anlæg til skråt og fladt tag
• Egnet til ZEBRA® - og standardsystemer
Overskuelig fremstilling
• Enkelte projekter gennemgås skridt for skridt
• Interaktiv 2D-fremstilling
Teknisk software tilgængelig på www.wuerth.dk/sol

Prøvekuffert ZEBRA® solcellebefæstelsessystem
Optimal til præsentation af alle vigtige systemdele
Indhold:
1 x tagkrog aluminium
1 x rammemontageclips ende + midt
1 x laminat rammemontageclips mellem- og endeclips LocTec®
1 x montageskinne 47 x 37, forbindeled, teleskopstykke
2 x krydsmontageclips
1 x ansatsskrue WSF, type A og BZ
1 x adaptervinkel
1 x montagevinkel til ståltag
1 x blikskinne samt tilhørende produkter
Art.nr. 0988 865
Prøvekuffert

www.wuerth.dk/sol

Husk at opdatere din beregningssoftware!

Bemærk
Montøren af et solcelleanlæg skal inden montagen sikre, at tagets konstruktion samt bygningsstatikken lever op til de yderligere optrædende
belastninger. Hvert solcelleanlæg skal monteres på grundlag af beregningerne fra Würths software til beregning af befæstelse til solceller
samt forklaringerne i den aktuelle monteringsvejledning og desuden kontrolleres af en statiker/ingeniør.
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Befæstelse på tag

BEFÆSTELSE PÅ TAG
Tagkroge aluminium

Art.nr. 0865 994 8

Justerbar på tre måder
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
→ Lav vægt
Fleksibel pga. indstillelighed i højden og sideværts
• Variabel højde i taglægteområdet
• Sideværts indstilling i taglægteområdet
• Højdeindstilling i skinneområdet op til 20 mm

Art.nr. 0865 994 81

Rifling ved bøjlen
→ Sikrer optimal profiltilslutning til skinner
Præsamlet
→M
 ontageskinne kan befæstes på tagkrogen uden forarbejde
Maksimale belastningsværdier*
• Tryk parallelt på tagfladen:
0,7 kN
• Tryk lodret på tagfladen:
1,5 kN
• Træk lodret på tagfladen:
-1,5 kN

Art.nr. 0865 994 82

* uden afstivning på tagstenene

Bemærk:
Tagkrog art.nr. 0865 994 8
Til befæstelse af tagkrogen på spærene anbefaler vi altid tre træskruer DIN 571 6 x 100 mm, rustfrit stål A2 (art.nr. 0193 6 100)
eller alternativt tre træskruer med panhoved ASSY® hhv. 6 x 80 mm
og 6 x 100 mm, rustfrit stål A2 (art.gr. 0180 460 …). Kant- og
indbyrdes afstand efter gældende regler skal overholdes.
Tagkrog art.nr. 0865 994 81
og art.nr. 0865 994 82
Til befæstelse af tagkrogen på spærene anbefaler vi altid to træskruer med panhoved ASSY® hhv. 8 x 100 mm og 8 x 120 mm,
rustfrit stål A2 (art.gr. 0166 208…). Kant- og indbyrdes afstand
efter gældende regler skal overholdes.

[1] Hammerhovedbolte M8 x 25, rustfrit stål A2
[2] Flangemøtrik M8, rustfrit stål A4
[3] DIN 934 M8 (SW 13), rustfrit stål A2

[4]	Lignende DIN 6921 M10 x 20 (SW 13),
rustfrit stål A2
[5] DIN 562 M 10, rustfrit stål A2

Ved befæstelse af alle tagkroge skal gældende regler altid overholdes.
Længde fodplade i mm

Indstilling
lodret i mm

Ændringshøjde i
tagkonstruktionsområdet i mm

Huldiameter i
fodplade i mm

Påkrævede antal træskruer pr. tagkrog

Art.nr.

Stk.

100

65

45-60

7

3

0865 994 8

20

110

75

40-51

9

2

0865 994 81

20

180

145

40-51

9

2

0865 994 82

20
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Tagkrog, Vario
Specielt til befæstelse af lodret løbende montageskinner.
Aluminium
Fleksibel da den kan indstilles i højden og sideværts
• Variabel bro i taglægteområdet: 40-51 mm
• Sideværts indstilling i taglægteområdet: 75 mm
• Højdeindstilling i skinneområdet: op til 20 mm
Rifling ved bøjlen
→ Sikrer optimal profiltilslutning til skinner
Præsamlet
→ Montageskinne 47 x 37 og 60 x 37 kan befæstes på tagkroge uden
forarbejde
Maksimale belastningsværdier*
• Tryk parallelt på tagfladen:
0,7 kN
• Tryk lodret på tagfladen:
1,5 kN
• Træk lodret på tagfladen:
–1,5 kN

Bemærk:

* Uden afstivning på tagstenene

Ø forboring i mm

Art.nr.

Stk.

9

0865 994 851

20

Til befæstelse af tagkrogen på spærene anbefaler vi altid ASSY
Plus-træskruer med panhoved, ASSY 8 x 100 mm, rustfrit stål (Art.
nr. 0166 208 100)

Tagkrog, tunglast
Aluminiumstøbning (kokillestøbning)
Særdeles høj belastningsværdi
→ Specielt til høj sne- og vindbelastning
Rifling ved bøjlen
→ Sikrer optimal profiltilslutning til skinner
Højdeudligning op til 30 mm
→ Tagujævnheder kan problemfrit udlignes med montageskinnen
Præsamlet
→ Montageskinne 47 x 37 og 60 x 37 kan befæstes på tagkroge uden
forarbejde
[1] Hammerhovedbolt, M8 x 25, rustfrit stål A2

Maksimale belastningsværdier
• Tryk parallelt på tagfladen:
2,35 kN
• Tryk lodret på tagfladen:
2,05 kN
• Træk lodret på tagfladen:
–2,05 kN

[2] Flangemøtrik, M8 (SW 13), rustfrit stål A2

Bemærk:

Ø forboring i mm

Art.nr.

Stk.

11

0865 997 81

20

Til befæstelse af tagkrogen på spærene anbefaler vi altid 2 ASSY
3.0 SK-træskruer, 8 x 100 mm, rustfrit stål A2 (Art.nr. 0181 808
100). Ved befæstelse af alle tagkroge skal gældende regler altid
overholdes.
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Monteringsvinkel til ståltag
Aluminium
Med højdeudligning
→M
 ontagevinklen kan udligne ujævnheder
op til 20 mm
Med påklæbede EPDM-tætningsstrimler
på vinklens underside
→ Optimal beskyttelse mod fugtighed
Præsamlet
→M
 ontageskinne kan befæstes på montagevinklen uden forarbejde

[1] Hammerhovedbolt M8 x 25, rustfrit stål A2
[2] Flangemøtrik M8 form M, rustfrit stål A4

Ikke egnet til bygninger med fladt tag.
Anvendelig til maks. 20° taghældning.

Huldiameter i fodplade i mm

Art.nr.

5

0865 998 8

[3] Sekskantmøtrik DIN 934, rustfrit stål A2

Bemærk:

Stk.
20

Under forarbejdet skal den tilstrækkelige befæstelse af pladen på
underkonstruktionen og pladens maks. bæreevne kontrolleres. Der
skal især for sandwichelementers vedkommende indhentes en frigivelse fra producenten. Den mindste godstykkelse for stålpladen
skal være min. 0,6 mm. Vi anbefaler altid 2 ZEBRA®-blindnitter,
rustfrit stål A2/A2 4,8 x 10/12/15 (art.gr. 0913 48…)
til befæstelse.

Blikskinne
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Til direkte befæstelse på trapezplader
→ Enkel og tidsbesparende montage
Ikke egnet til bygninger med fladt tag.

Tilhørende produkt
EPDM-tætningsbånd
Klæber på den ene side, 3 x 30 mm, rulle á 10 m
Art.nr. 0875 850 330
10 stk.

Bemærk:

Længde i mm

Art.nr.

395

0865 725 040

4

6000

0865 725 600

4
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Stk.

Under forarbejdet skal den tilstrækkelige befæstelse af pladen på
underkonstruktionen og pladens maks. bæreevne kontrolleres. Der
skal især for sandwichelementers vedkommende indhentes en frigivelse fra producenten. Den mindste godstykkelse for stålpladen
skal være min. 0,6 mm. Vi anbefaler altid 2 ZEBRA®-blindnitter,
rustfrit stål A2/A2 4,8 x 10/12/15 (art.gr. 0913 48…)
til befæstelse.

Befæstelse på tag

Adaptervinkel

Art.gr. 0865 999 1...

Til befæstelse af montageskinnen på montageskruer, ansatsskruer WSF
og standard tagkroge.
Med højdeudligning
→ Adaptervinklen kan udligne ujævnheder op til 20 mm
Rifling på vinklen
→S
 ikrer optimal profiltilslutning til skinne

Art.nr. 0865 999 8

Præsamlet
→ Montageskinne kan befæstes på adaptervinklen uden forarbejde

HuldiaAdapter til
meter i
fodplade
i mm

Art.nr.

Stk.

9

Standard tagkrog med
langt hul 9 mm

0865 999 8

20

11

Gevind M10

0865 999 10

20

13

Gevind M12

0865 999 12

20

[1] Vinkel, aluminium
[2] Flangemøtrik M8, form M, rustfrit stål A4
[3] Sekskantmøtrik DIN 934 M8, rustfrit stål A2

[4] Hammerhovedbolt M8 x 25, rustfrit stål A2
[5]	Linsehovedskrue ISO 7380 M8 x 20 (IS 5),
rustfrit stål A2

Bemærk:
På side 39-42 er der en oversigt over vores montageskruer og ansatsskruer WSF, der kan anvendes sammen med adaptervinklen.

Tagkrog skifer
Rustfrit stål A2
Højdeudligning op til 25 mm
→ Tagujævnheder kan problemfrit udlignes med montageskinnen
Præsamlet
→ 	Montageskinne 47 x 37 og 60 x 37 kan uden forarbejde monteres på
tagkrogen
Rifling ved vinklen
→ Sikrer optimal profiltilslutning til skinner
Maksimale belastningsværdier*
• Tryk parallelt på tagfladen:
0,59 kN
• Tryk lodret på tagfladen:
1,05 kN
• Træk lodret på tagfladen:
–1,05 kN
[1] Hammerhovedbolt, M8 x 25, rustfrit stål A2

[2] Flangemøtrik, M8 (SW 13), rustfrit stål A2

* Med understøttelse på tagstenene

Bemærk:
Ø forboring i mm

Art.nr.

Stk.

7

0865 996 82

20

Til befæstelse af tagkrogene på spærene anbefaler vi altid 2
ASSY 3.0-træskruer undersænket, 6 x 100 mm, rustfrit stål A2
(Art. nr. 0180 160 100)
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Montageskinner

Montageskinner
Montageskinne 47 x 37
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Skinnebefæstelse på siderne
→ E nkel og tidsbesparende montage
35

47

Rifling på siderne
→ Sikrer optimal profiltilslutning til montagevinklen
Maks. inertimoment lx:
Maks. inertimoment ly:
Maks. modstandsmoment Wx:
Maks. modstandsmoment Wy:

7,709 cm4
4,264 cm4
3,155 cm3
2,256 cm³

Tilhørende produkt
Endekappe 47 x 37
Art.nr. 0865 747 915
20 stk.

Længde i mm

Art.nr.

Stk.

600

0865 747 060

4

1200

0865 747 120

4

1800

0865 747 180

4

2400

0865 747 240

4

3000

0865 747 300

4

6000

0865 747 600

4

L x B x H i mm

Art.nr.

195 x 24 x 35

0865 747 910

Forbindeled 47 x 37
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Mellemstykke til montageskinne
→H
 urtig montage, da det ikke er nødvendigt
med yderligere sammenskruninger
Maks. inertimoment lx:
Maks. inertimoment ly:
Maks. modstandsmoment Wx:
Maks. modstandsmoment Wy:

7,007 cm4
2,884 cm4
3,959 cm3
2,403 cm³

Stk.
10

Teleskopstykke 47 x 37
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Muliggør nøjagtig montering af solcellerne ned
til mindste millimeter
→S
 kinnerne skal ikke tilskæres
Maks. inertimoment lx:
Maks. inertimoment ly:
Maks. modstandsmoment Wx:
Maks. modstandsmoment Wy:

14

7,007 cm4
2,884 cm4
3,959 cm3
2,403 cm³

Befæstelse til solceller

L x B x H i mm

Anvendelig
teleskoplængde
i mm

Art.nr.

750 x 24 x 35

50-600

0865 747 900

Stk.

4
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Montageskinne 60 x 37
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Skinnebefæstelse på siderne
→ Enkel og tidsbesparende montage
Rifling på siderne
→ Sikrer optimal profiltilslutning til montagevinklen
Maks. inertimoment lx:
Maks. inertimoment ly:
Maks. modstandsmoment Wx:
Maks. modstandsmoment Wy:

14,622 cm4
4,999 cm4
4,815 cm³
2,562 cm³

Længde i mm

Art.nr.

600

0865 760 060

Stk.
4

1200

0865 760 120

4

1800

0865 760 180

4

2400

0865 760 240

4

3000

0865 760 300

4

6000

0865 760 600

4

L x B x H i mm

Art.nr.

195 x 24 x 48

0865 760 910

Forbindeled 60 x 37
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Mellemstykke til montageskinne
→H
 urtig montage, da det ikke er nødvendigt med
yderligere sammenskruninger
Maks. inertimoment lx:
Maks. inertimoment ly:
Maks. modstandsmoment Wx:
Maks. modstandsmoment Wy:

13,084 cm4
4,211 cm4
5,395 cm³
3,524 cm³
Stk.
10

Teleskopstykke 60 x 37
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Muliggør nøjagtig montering af solcellerne
ned til mindste millimeter
→ Skinnerne skal ikke tilskæres
Maks. inertimoment lx:
Maks. inertimoment ly:
Maks. modstandsmoment Wx:
Maks. modstandsmoment Wy:

13,084 cm4
4,211 cm4
5,395 cm³
3,524 cm³
LxBxH
i mm

Anvendelig teleskoplængde i mm

750 x 24 x 48 50-600

Art.nr.

Stk.

0865 760 900

Befæstelse til solceller
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Montageskinner

Montageskinne 70 x 44
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Mulighed for fastgørelse af skinner på begge sider
→ Høje belastninger kan uden problemer overføres til tagkonstruktionen
Rifling på siderne
→ Sikrer optimal profiltilslutning til montagevinklen
Maks. inertimoment Ix:
Maks. inertimoment Iy:
Maks. modstandsmoment Wx:
Maks. modstandsmoment Wy:

26,278 cm4
7,137 cm4
7,117 cm³
3,259 cm³

Længde i mm

Art.nr.

3000

0865 770 300

Stk.
4

6000

0865 770 600

4

L x B x H i mm

Art.nr.

195 x 24 x 57

0865 770 910

Forbindeled 70 x 44
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Mellemstykke til montageskinne
→H
 urtig montage, da det ikke er nødvendigt
med yderligere sammenskruninger
Maks. inertimoment Ix:
Maks. inertimoment Iy:
Maks. modstandsmoment Wx:
Maks. modstandsmoment Wy:

26,381 cm4
5,257 cm4
5,529 cm³
4,608 cm³

Montageskinne 120 x 90

Stk.
10

Mange tilslutningsmuligheder med
hammerhovedbolt eller ZEBRA®-klemmer

Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Mulighed for fastgørelse af skinner på begge sider
→ Høje belastninger kan uden problemer overføres til tagkonstruktionen
Rifling på siderne
→ Sikrer optimal profiltilslutning til montagevinklen
183,727 cm4
Maks. inertimoment Ix:
Maks. inertimoment Iy:
78,373 cm4
Maks. modstandsmoment Wx: 28,163 cm³
Maks. modstandsmoment Wy: 17,457 cm³

Bemærk:
Fastgørelse af montageskinne 120 x 90 skal altid ske fra begge
sider.
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Projektrelateret, leveringstid efter forespørgsel.

Længde i mm

Art.nr.

3000

0865 720 300

Stk.
4

6000

0865 720 600

2

Montageskinner

Skinneforbinder 120 x 90
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Mellemstykke til montageskinne
→H
 urtig montage, da det ikke er nødvendigt med yderligere
sammenskruninger
186,527 cm4
Maks. inertimoment Ix:
Maks. inertimoment Iy:
77,111 cm4
Maks. modstandsmoment Wx: 31,188 cm³
Maks. modstandsmoment Wy: 22,950 cm³
Projektrelateret, leveringstid efter forespørgsel.

Art.nr.

Stk.

0865 720 910

9

Krydsmontageclips
Til opbygning af en 2-lags skinnesammenslutning
Præsamlet
→ F orbindeleddet kan uden forarbejde klikkes direkte på
montageskinnen (klik-on system)
Påkrævet antal krydsskinneforbindeled pr.
krydspunkt:
• Ved montageskinne 47 x 37 =
1 stk.
• Ved montageskinne 60 x 37 =
2 stk.
• Ved montageskinne 70 x 40 =
2 stk.
• Ved montageskinne 120 x 90 =
4 stk.

[3] Firkantmøtrik DIN 562 M8, rustfrit stål A2
[4] Skinneklemme, aluminium

[1]	Linsehovedskrue ISO 7380 M8 x 30 (IS5),
rustfrit stål A2
[2] Forbindeklemme, aluminium

Passende til montageskinne

Art.nr.

47 x 37, 60 x 37, 70 x 44 og 120 x 90

0865 799 930

Stk.
20

Endekappe 47 x 37
Som afskærmning på enden af skinnen
Anvendelig på venstre og højre ende af skinnen
Aluminium
→ Uv- og temperaturbestandig
Præsamlet
→ E ndekappe kan uden forarbejde monteres på
enden af montageskinnen

[1] Hammerhovedbolt, M8 x 25, rustfrit stål A2

[2] Flangemøtrik, M8 (SW 13), rustfrit stål A2

Passende til montageskinne

Art.nr.

47 x 37

0865 747 915

Stk.

Befæstelse til solceller
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Montageskinner

Spændingsudligningsklemme

Art.nr. 0865 799 960

Til montering af rund aluminiumstråd på montageskinnen
Aluminium

Bemærk:
Til etablering af spændingsudligningen skal alle montageskinner
via spændingsudligningsklemmen forbindes strømførende med
hinanden med en rund aluminiumstråd. Yderligere påkrævet lynsikring monteres af et firma, der er autoriseret til dette!

Til aluminiumstråd Ø mm

Udførelse

Art.nr.

8 eller 10

Færdigfremstillet*

0865 799 960

Stk.
20

* Med hammerhovedbolt M8 x 30, rustfrit stål A2 og flangemøtrik M8 (SW 13), rustfrit stål A2

Kabelclips
Til enkel og hurtig befæstelse af solcellekabler
Polypropylen
→ Høj uv- og temperaturbestandighed
Solcellekabler bliver ikke presset
→ Kabelbrud undgås

Bemærk:
For at undgå at solcellekablet hænger ned, bør dette fastgøres
med en kabelclips pr. 40-50 cm.
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Påkrævet notbredde

Art.nr.

Stk.

8-13 mm

0865 799 965

100

Modulklemmer

Modulklemmer

1

Rammemontageclips – midt

3

Til indrammede solcellepaneler
Regulerbar i højden
→ To enkelte rammemontageclips dækker alle de modultyper, der findes.
Præsamlet
→ Rammemontageclips – midt kan uden forarbejde klikkes direkte på
montageskinnen

Illustration

Rammehøjde i mm

Afstand mellem
modulerne i mm

Clipslængde i
mm

2

Udførelse

Værktøj til
fastspænding

Art.nr.
0865 799 900

1

36-50

Alu blank

Unbrakonøgle, 5 mm

1

36-50

Alu blank

LocTec® Gr. 6

0865 799 901

2

36-50

Sort anodiseret

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 902

3

30-36

Alu blank

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 904

19

40

Rammemontageclips – ende

Stk.

40

1

Til indrammede solcellepaneler
Regulerbar i højden
→ E n enkelt endeclips dækker næsten alle de modultyper,
der findes.
Præsamlet
→ R ammemontageclips – ende kan uden forarbejde skubbes
direkte på montageskinnen

Illustration

2

Rammehøjde i mm

Afstand i mm

Clipslængde i
mm

Udførelse

30-50

25

35

Sort anodiseret

1
1
2

Værktøj til
fastspænding

Art.nr.

Alu blank

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 913

Alu blank

LocTec® Gr. 6

0865 799 914

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 915

Befæstelse til solceller

Stk.
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Modulklemmer

Flad montageclips – midt klik-on
Til solcellepaneler uden ramme
Kun egnet til tværgående montage!
Præsamlet
→ F lad montageclips – midt kan uden forarbejde
klikkes direkte på montageskinnen
Certificeret af First Solar, Calyxo og Q-Cells
1) Øverste klemme, aluminium
2) Nederste klemme, aluminium
3) EPDM-profil
4) Skinneklemme, aluminium
5) ISO 7380 M8 x 20, rustfrit stål A2
6) DIN 562 M8, rustfrit stål A2

Modulhøjde i
mm

Afstand mellem
modulerne i mm

Clipslængde
i mm

Passende til
montageskinne

Udførelse

Værktøj til
fastspænding

Art.nr.

Stk.

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 942

40

22

80

47 x 37, 60 x 37,
70 x 44 og
120 x 90

Alu blank

6,8

Alu blank

LocTec® Gr. 6

0865 799 943

40

Sort anodiseret

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 944

40

Laminat flad montageclips – ende klik-on
Til solcellepaneler uden ramme
Kun egnet til tværgående montage!
Præsamlet
→ E ndeclipsen kan uden forarbejde klikkes direkte på
montageskinnen
Certificeret af First Solar, Calyxo og Q-Cells
1) Øverste klemme, aluminium
2) Nederste klemme, aluminium
3) EPDM-profil
4) Skinneklemme, aluminium
5) ISO 7380 M8 x 20, rustfrit stål A2
6) DIN 562 M8, rustfrit stål A2

Modulhøjde i
mm

Afstand i mm

Clipslængde
i mm

Passende til
montageskinne

Udførelse

Værktøj til
fastspænding

Art.nr.

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 952

5

22

80

47 x 37, 60 x 37,
70 x 44 og
120 x 90

Alu blank

6,8

Alu blank

LocTec® Gr. 6

0865 799 953

5

Sort anodiseret

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 954

5
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Stk.

Modulklemmer

Låseklemme
Som sikring mod at den nederste endeclips glider af ved
lodret montage af skinnerne
Præsamlet
→ Klemmen kan uden forarbejde skubbes direkte på montageskinnen

[1]	Linsehovedet skru ISO 7380,
M8 x 20, rustfrit stål A2

Klemmeafstand i mm
20

[2] Firkantmøtrik DIN 562 M8, rustfrit stål A2
[3] Skinneklemme, aluminium

Passende til montageskinne

Udførelse

Værktøj til fastspænding Art.nr.

47 x 37, 60 x 37, 70 x 44 og
120 x 90

Alu blank

Unbrakonøgle, 5 mm

0865 799 920

20

Alu blank

LocTec Gr. 6

0865 799 921

20

®

Stk.

Sikkerhedsklemmer LocTec®
Uadskillelig beskyttelse mod tyveri til samtlige ZEBRA®-klemmer
Funktionsmåde:
Fastskruning
LocTec®-skruen skrues ganske
enkelt sammen med LocTec®sikringsbitsen. Yderligere
sikringsforanstaltninger er ikke
nødvendige.

Fordele
•	Optimal beskyttelse mod tyveri, da klemmerne kun kan løsnes vha.
mekanisk bearbejdning af skruehovedet (f.eks. boring)
•	Tidsbesparende forarbejdning, da yderligere arbejdsgange er
overflødige
•	Sikring af præcis tilspændingsmoment
•	Ingen overskydende stykker eller beskadigelser af klemmer eller moduler

Forsøg på løsning
af klemmen
Den specielle flangegeometri
gør demontering umulig.

LocTec®-sikringsbits
Gr. 6
Optag: 1/4” C 6,3
Længde: 25 mm
Art.nr. 0614 176 126
3 stk.

Befæstelse til solceller
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Fladt tag

Fladt tag
Trekant montageramme
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Regulerbar i 5°trin
Præsamlet
→ T rekant montagerammen kan uden yderligere
forarbejde fastgøres på taget.

Bemærk:

Mulige indstillingsvinkler

Forudindstillet
vinkel

Art.nr.

Stk.

10° / 15°

10°

0865 700 103

4/40

20° / 25° / 30°

20°

0865 700 104

4/40

35° / 40° / 45°

35°

0865 700 105

4/40

Befæstelse af trekant montageramme med tværløbende baseskinner vha. krydsmontageclips

Befæstelse af trekant montageramme med baseskinner, der løber på langs vha. hammerhovedbolt

Da der ved ethvert tag er individuelle enkeltheder at tage hensyn
til, skal der i planlægningsfasen gennemføres en sagkyndig
klarlægning. Fastgørelsen af ethvert hævet solcelleanlæg skal
beregnes statisk i projektet i forhold til gældende normer. Ved
ethvert solcelleanlæg skal bygningens resterende bæreevne først
vurderes af en statiker/ingeniør.

Indstilling af trekant montageramme

Befæstelse af modulskinner vha. krydsmontageclips

Forskellige monteringsmuligheder for panelerne

Indrammede paneler monteret på højkant

Indrammede paneler monteret på langs

Paneler uden ramme monteret på langs

Afstivning trekant montageramme
Til yderligere afstivning af trekant montageramme afhængig af statisk
beregning
Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Bemærk:
For hvert ben i afstivningskrydset påkræves der 2 hammerhovedbolte, M8 x 25, rustfrit stål A2 (art.nr. 0865 68 25) og
2 flangemøtrikker, M8, rustfrit stål A2 (art.nr. 0387 000 08)
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L x B x H i mm

Art.nr.

1900 x 40 x 4

0865 700 111

Stk.
10

Monteringsvejledning

Befæstelsessystem
til solceller
Indhold
1. Taginddækning med tegltagsten
2. Taginddækning med bølge- eller trapezprofiler og sandwichelementer
2.1 Befæstelse med montageskruer eller ansatsskruer WSF
2.2 Befæstelse af montagevinkel til ståltag
3. Anvendelse af krydsmontageclips
3.1 Befæstelse af laminatpaneler
4. Montering af blikskinne
5. Montering af trekant montagerammer
5.1 Montering af rækkeforbindelse med baseskinner løbende på langs
5.2 Montering af enkeltrækker med tværløbende baseskinner
5.3 Montering af paneler uden ramme
5.4 Befæstelse af tværgående montage
5.5 Befæstelse vha. belastning

24–26
27
27
27
28
28
29
30
30–33
34–35
36
37
38

Tag os på ordet!
Hvis der er utilfredshed med et ZEBRA®-produkt, tager vi det tilbage – helt uden indvendinger!
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1.	Taginddækning
med tegltagsten
Almindelige anvisninger:
Denne monteringsvejledning er baseret på den nyeste udvikling og
mangeårig erfaring. Da der ved ethvert tag er individuelle enkeltheder
at tage hensyn til, skal der i planlægningsfasen altid gennemføres en
sagkyndig klarlægning.
Montøren af solcelleanlægget skal inden montagen sikre, at tagets
konstruktion er konstrueret til de yderligere optrædende belastninger.
Hvert solcelleanlæg skal monteres på grundlag af beregningerne
fra Würths software til beregning af befæstelse til solceller samt forklaringerne i den aktuelle monteringsvejledning.

Teknisk software tilgængelig på www.wuerth.dk/sol.
Husk at opdatere din beregningssoftware.
Den altid aktuelle version af monteringsvejledningen samt yderligere
informationer om ZEBRA®-solcellebefæstelsessystemet findes på vores
hjemmeside www.wuerth.dk/sol
Der tages forbehold for tekniske ændringer – senest ændret 06/2011

Ved montering af anlægget skal monteringsanvisningerne fra producenten af panelet samt de pågældende normer og regler for bl.a.
laster og ulykker altid overholdes.

Trin 1

Trin 2

Tagkrogens (art.nr. 0865 994 81/82) position i forbindelse med
projektet fastlægges vha. beregningssoftwaren. Fjern tagstenene på de
markerede positioner eller skub dem i givet fald blot op. Ved montage
af tagkrogen på spærene må tagkrogen ikke trykkes mod tagstenene.
I forbindelse med montagen skal tagkrogbøjlen indstilles i højden og
sideværts, så den ligger i tagstenens bølgedal. Også når indstilling ikke
er nødvendig, skal sekskantskruen strammes med et tilspændingsmoment
på 20-25 Nm. Tagkrogen (art.nr. 0865 994 81/82) fastgøres med
2 træskruer ASSY® plus panhoved, rustfrit stål A2 8 x 100 mm eller
8 x 120 mm (art.gr. 0166 208 …) på spærene. Begge skruer må ikke
blot skrues sammen i samme række af huller på fodpladen.

Hvis det er nødvendigt, kan tagstenen over tagkrogen tilpasses på stedet
for kroggennemføringen ved hjælp af en skæreskive eller hammer. Tagkrogen må ikke rejse den overliggende tagsten. Ved falstagsten skal den
underliggende tagsten ligeledes tilpasses.

24

Anvisning:

Vigtig anvisning:

Afstanden mellem tagkrogbøjlen og tagstenen bør mindst være
5 mm. De monterede tagkroge bør ikke benyttes som trappestige,
da den underliggende tagsten derved kan beskadiges.

Til tagkrogene art.nr. 0865 993 8, art.nr. 0865 994 8 og art.nr.
0865 997 8 skal der til befæstelse pr. tagkrog anvendes tre træskruer DIN 571 6 x 100 mm, rustfrit stål A2 (art.nr. 0193 6 100).

Befæstelse til solceller
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Trin 3

Trin 5

Montageskinnerne til hver panelrække monteres løst på tagkrogen vha.
det forudmonterede befæstelsesmateriale. Derefter tilpasses montageskinnerne til hinanden i en lige linje vha. en snor. Hammerhovedskruerne
strammes derefter (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Montageskinnens
udkragning bør maks. være 40 cm.

For optimal tilpasning af monteringsskinnens længde til panelfeltets
længde kan teleskopstykket anvendes (1). I den forbindelse skubbes
teleskopstykket i den allerede befæstede montageskinne.
Den sidste tagkrog befæstes på teleskopstykkets frit bevægelige profilstykke (2). Derefter tilpasses teleskopslængden (maks. 600 mm), og
(3) låseklemmen monteres på enden af montageskinnen (tilspændingsmoment 15 Nm).

Anvisning:
Sørg altid for rigtig montering af hammerhovedskruerne! Disse skal,
efter at de med den korte side er drejet i fastspændingsretningen,
være i niveau med og slutte tæt til skinnens inderside.
Til kontrol: Kærven på hammerhovedskruens gevindende skal
være lodret.

Trin 4

Trin 6

For at montere flere montageskinner sammen skal skinneforbindeleddet
indføres halvvejs i den allerede monterede montageskinne.
Derefter skubbes den næste montageskinne på skinneforbindeleddet.
Begge montageskinner skubbes sammen om forbindeleddet. Yderligere
sammenskruning er ikke nødvendig.

Før montering af panelerne skal panelerne på nederste række forsynes
med en glidesikring. Til dette fæstnes sekskantskruer M6 x 20, rustfrit
stål A2 (art.nr. 0096 6 20) med møtrikker M6, rustfrit stål A2
(art.nr. 0322 6) i de nederste befæstelsesboringer på panelets bagside.
Ved montering af store paneler skal der anvendes sekskantskruer
M8 x 20. Derefter lægges det første panel på montageskinnen, inden
sekskantskruen fastgøres på den nederste montageskinne.

Anvisning:
Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves
en ekspansionsfuge på mindst 2 cm. Panelfeltet skal afsluttes med
endeclips. Ekspansionsfugen forbindes med skinneforbindeleddet,
og nyt panelfelt begyndes med endeclips.

Befæstelse til solceller
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Trin 7

Trin 9

Endeclipsen skubbes hen til panelet. Ved at dreje skruen med indvendig
sekskant til venstre tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og
fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).

Det næste panel skubbes hen til mellemclipsene, og disse tilpasses til
panelrammens højde. Derefter fikseres mellemclipsen vha. skruen med
indvendig sekskant (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Anvisning:
Ved montering af panelet skal monteringsanvisningerne fra producenten af panelet overholdes.

Trin 8

Trin 10

Mellemclipsen klikkes på montageskinnen og skubbes hen til panelet. I
den forbindelse skal mellemclipsen på begge sider af montageskinnen gå
fuldstændig i hak.

På det sidste panel i en række skubbes en endeclips på montageskinnen
og hen til panelet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre
tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).
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2.	Taginddækning med bølge- eller trapezprofiler og sandwichelementer
2.1	Befæstelse med montageskruer
eller ansatsskrue WSF
Montageskruer (Art.gr. 0865 8 …/0865 9 …) eller
ansatsskrue WSF (Art.gr. 0201 …)

Vigtige anvisninger til forarbejdning af ansatsskruen WSF:
Ansatsskruen skal altid monteres vinkelret på taghældningen. Der
skal tages hensyn til tilsvarende belastningsværdier og monteringsanvisninger, der fremgår af tilladelsen fra byggemyndighederne.
• T ype A til trækonstruktion
Trækonstruktion og taginddækning skal altid forbores med
Ø 6 mm. Forankringsdybden i træ er mindst 50 mm for M10
skruen og 60 mm for M12 skruen (tag højde for reducerede
belastningsværdier).
• Type BZ til stålkonstruktion
Stålkonstruktionens tykkelse
Forboring-Ø
1,5 -5,0 mm
6,8 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
7,2 mm
> 10,0 mm
7,4 mm

2.2 	Befæstelse af montagevinkel
til ståltag
(Art.nr. 0865 998 8)

Monteringen for de ovennævnte skruer i forbindelse med projektet fastlægges vha. beregningssoftwaren. Skruerne bør altid kun monteres på
hhv. bølgeryggen og taginddækningens overflange. På dette sted bores
inddækningen samt underkonstruktionen for i overensstemmelse med
nedenstående oplyste værdier, og den pågældende skrue skrues ind i åsen.
Hhv. EPDM-tætningen og tætningsskiven presses/trykkes vha. møtrikken
fast op imod tagbeklædningen. I tilslutning dertil fastgøres adaptervinklen
til hhv. montageskruen og på ansatsskruen WSF mellem de to møtrikker.
Ved skruer med gevind M10 er tilspændingsmomentet 30-40 Nm og ved
gevind M12 50-60 Nm.
Adaptervinklen må ikke monteres til tagrenden. Den videre montage af
befæstelsessystemet sker derefter i overensstemmelse med trin 3-10 fra
punkt 1 “Taginddækning med tegltagsten”
Montageskrue M10

Montageskrue M12

Forboring tagbeklædning Ø 13 mm

Ø 14 mm

Forboring træ

Ø 8,5 mm

Ø 7 mm

Min. forankringslængde

60 mm

72 mm

Min. bredde på ås

100 mm

120 mm

Montageskruerne skal altid monteres vinkelret på taghældningen. Belastningspunktet bør maks. ligge 40 mm over overkanten af hhv. bølgeryggen
og overflangen.

Skulle befæstelse i tagunderkonstruktionen ikke være mulig, kan befæstelsen
gennemføres vha. montagevinklen til ståltag. I forbindelse med projektet
markeres montagevinklens position på taget med beregningssoftwaren,
og taget bores altid på stedet til befæstelseshullerne. Montagevinklen skal
altid fastgøres til tagets overflange. Herefter befæstes montagevinklen
direkte på taget. Til befæstelse anbefaler vi altid 2 ZEBRA®-blindnitter rustfrit stål A2/A2 4,8 x 10/12/15 (art.gr. 0913 48 …). Vigtigt: Forboringsdiameter på 4,9-5,0 mm og klemmeområde skal respekteres. Den videre
montage af befæstelsessystemet sker derefter i overensstemmelse med trin
3-10 fra punkt 1 “Taginddækning med tegltagsten”

Vigtige anvisninger til forarbejdning
Forud for montage skal den tilstrækkelige befæstelse af selve taget
til tagkonstruktionen og tagets maksimale bæreevne ubetinget
kontrolleres. Specielt for sandwichelementer bør der som regel ikke
foretages en direkte befæstelse på tagpladen. Mindste godstykkelse
for stålpladen skal være 0,6 mm.
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3. anvendelse af en krydsmontageclips
Montageskinne 47 x 37

Montageskinne 60 x 37

Trin 1

3.1 Befæstelse af laminatpaneler

Efter at den nederste baseskinne er monteret i overensstemmelse med
monteringsvejledningen, fastklipses krydsmontageclipsene i baseskinnen
på de planlagte skæringspunkter. Den tværløbende montageskinne
lægges på baseskinnen, og krydsmontageclipsene sættes fast og tilpasses.
Herefter fikseres krydsmontageclipsene (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Montage af base- og montageskinner med krydsmontageclips skal
foregå som beskrevet i punkt 3. Derefter klikkes laminat-endeclipsen
(art.nr. 0865 799 952) på oven for låseklemmen (art.nr. 0865 799 920
/ 0865 799 921) på montageskinnen og monteres tæt op ad låseklemmen.
I den forbindelse skal krydsmontageclipsene på begge sider af montageskinnen gå fuldstændig i hak. Laminatmodulet skubbes ind i endeclipsen,
og laminat-mellemclipsen (art.nr. 0865 799 942) skubbes ligeledes på
modulet og klikkes ind i montageskinnen. Efter at modulet er arrangeret i
clipsene, fastspændes alle modulclipsenes skruer (tilspændingsmoment
13-15 Nm). Alle yderligere moduler monteres på denne måde, og på
enden af det øverste modul fastgøres igen altid 2 endeclips.

Anvisning:
Påkrævede antal krydsmontageclips pr. skæringspunkt:
• Øverste lag montageskinne 47 x 37 =
1 stk.
• Øverste lag montageskinne 60 x 37 =
2 stk.
• Øverste lag montageskinne 70 x 40 =
2 stk.
• Øverste lag montageskinne 120 x 90 =
4 stk.

Bemærk:
Ved montage af laminatmoduler skal monteringsanvisningerne fra
producentens side overholdes.

Trin 2
Ved lodretgående montageskinner monteres der neden for den nederste
endeclips en låseklemme på denne, hvorefter låseklemmen fikseres (tilspændingsmoment 15 Nm). Derved forhindres, at endeclipsen glider
af. Den videre montage af befæstelsessystemet sker derefter i overensstemmelse med trin 7-10 fra punkt 1 “Taginddækning med tegltagsten”
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4.	Montering af blikskinne
moment 9-10 Nm). Dernæst klikkes mellemclipsen på blikskinnen og
monteres på panelet. I den forbindelse skal mellemclipsen på begge sider
af blikskinnen gå fuldstændig i hak.
Det næste panel skubbes ind til mellemclipsen. Mellemclipsen tilpasses
til modulrammehøjden og fikseres derefter med skruen med indvendig
sekskant (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Alle yderligere paneler
monteres på denne måde, og på enden af panelrækken fastgøres igen
en endeclips.

Trin 1
Blikskinnens position i forbindelse med projektet fastlægges vha. beregningssoftwaren. For at beskytte taget mod indtrængende vand skal der
forud for montage af skinnen anbringes et EPDM-tætningsbånd
(art.nr. 0875 850 330) over hele skinnebredden på hhv. blikpladens
overflange og blikskinnen. Derefter befæstes blikskinnen altid med
4 ZEBRA®-blindnitter, rustfrit stål A2/A2 4,8 x 10/12/15
(art.gr. 0913 48 …).

Bemærk:
Pga. den forskelligartede længdeudvidelse bør et panelfelt ikke
være længere end 12 m.

Bemærk:
I planlægningsfasen skal den tilstrækkelige befæstelse af blikpladen til tagkonstruktionen og blikpladens maksimale bæreevne
kontrolleres. Specielt for sandwichelementer bør der som regel ikke
foretages en direkte befæstelse på tagpladen. Mindste godstykkelse
for ståltrapezplader skal være 0,6 mm.

Blikpladerne monteres som beskrevet i trin 1. Når alle blikskinner er monteret på taget, befæstes montageskinnerne tværgående hertil. I forbindelse
med dette klikkes der en krydsmontageclips pr. skæringspunkt på blikskinnen. Derefter sættes krydsmontageclipsen fast på siden af montageskinnen, og krydsmontageclipsens skrue strammes (tilspændingsmoment
13-15 Nm). Panelerne kan nu monteres som beskrevet i trin 2.

Bemærk:
Trin 2
Når alle blikskinner er befæstet, kan det første modul monteres direkte på
skinnen. I forbindelse med dette monteres endeclipsen på blikpladen ved
panelet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre tilpasses
endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændings-

Hvis montageskinnerne 47 x 37 bliver anvendt som øverste skinneanlæg, er der brug for en krydsmontageclips pr. skæringspunkt.
Ved krydsmontageclips 60 x 37 skal der anvendes 2 krydsmontageclips pr. skæringspunkt.
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5.	Montering af trekant montagerammer
5.1 Montering af rækkeforbindelser med baseskinner løbende på langs

Trin 1

Trin 3

Montageskruernes eller ansatsskruernes position fastlægges i forbindelse
med projektplanlægningen. Monteringen af skruerne i tagunderkonstruktioner sker derefter i overensstemmelse med monteringsanvisningerne
under punkt 2.1 “Befæstelse med montageskruer eller ansatsskruer WSF”.

Montageskinnen befæstes til adaptervinklen vha. det forudmonterede
befæstelsesmateriale. Montageskinnens udkragning må maks. være
40 cm. I den forbindelse skrues hammerhovedbolten i skinnekanalen på
siden og fastgøres med trykunderlagsskiven og møtrik (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Bemærk:
Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene!
Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding, med de
korte sider slutte tæt ind til skinnens inderside.
Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal
være lodret.

Trin 2
Dernæst befæstes adaptervinklen mellem de forudmonterede møtrikker til
montageskruerne. For skruer med gevind M10 er tilspændingsmomentet
30-40 Nm, ved gevind M12 er tilspændingsmomentet 50-60 Nm.
Adaptervinklen må ikke monteres til tagrenden.
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Trin 4

Trin 5

For at stille flere montageskinner tæt sammen føres forbindeleddet halvvejs ind i den allerede monterede montageskinne. Derefter skubbes den
næste montageskinne på forbindeleddet. Begge montageskinner skubbes
sammen med et kort og præcist tryk. Yderligere sammenskruning er ikke
nødvendig.

Når alle montageskinner er befæstet, monteres trekant montagerammen
herpå. Trekant montagerammen befæstes altid direkte på montageskinnen
med 2 hammerhovedbolte M8 x 45, rustfrit stål A2 (art.nr. 0865 68 45).
Boringerne til befæstelse, altid i enden af den vandrette trekantprofil, skal
derfor forbores med Ø 9 på byggepladsen. Derefter skrues de to hammerhovedbolte i montageskinnens øverste kanal, og den påsatte trekant
montageramme befæstes med flangemøtrikker M8, rustfrit stål A2
(art.nr. 0387 000 08) (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Information:
Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves
en ekspansionsfuge på mindst 2 cm. Derved bliver montageskinnerne ikke skubbet helt sammen, og ekspansionsfugen forbindes
via forbindeleddet.

Bemærk:
Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene!
Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding, med de
korte sider slutte tæt ind til skinnens inderside.
Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal
være lodret.
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Montageskinne 60 x 37

Trin 6

Trin 8

Trekant montagevinklen kan indstilles i 5°trin. I den forbindelse skal
cylinderhovedskruen og møtrikken på den lodrette trekantprofil fjernes,
og den ønskede vinkel indstilles. I tilslutning dertil fikseres den valgte
vinkel vha. cylinderhovedskruen og møtrikken igen med et tilspændingsmoment på 13-15 Nm i de eksisterende boringer til befæstelse.

Montageskinnerne monteres på trekant montagerammerne, og krydsmontageclipsene sættes fast i siderne på skinnerne. Derefter monteres
montageskinnerne vha. en snor lige over for hinanden. For at stille flere
montageskinner tæt sammen skal krydsmontageclipsene anvendes i
overensstemmelse med trin 4. Efter at alle montageskinner er monteret
korrekt, skal krydsmontageclipsenes skruer strammes (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Anvisning:
Mht. afstanden af montageskinnerne over for hinanden skal
monteringsanvisningerne fra producentens side overholdes. Ved
montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves en
ekspansionsfuge på mindst 2 cm: Panelfeltet skal afsluttes med
endeclips, ekspansionsfugen forbindes med forbindeled, og nyt
panelfelt begyndes med endeclips.

Trin 7
Når alle trekant montagerammer er monteret, skal der pr. trekant klikkes
fire krydsmontageclips løst på.

Trin 9
Når alle montageskinner er monteret på trekant montagerammen, skal afstivningskrydsene anbringes. Disse skal monteres på enden af hver afsluttet
række og monteres for mindst hver 12 m. Afstivningskrydsene befæstes
altid til sidst på de lodrette trekantprofiler med hhv. en hammerhovedbolt
M8 x 25, rustfrit stål A2 (art.nr. 0865 68 25) og en flangemøtrik M8,
rustfrit stål A2 (art.nr. 0387 000 08) på trekantens bagside. Panelet skal
i forbindelse med dette tilsikres den pågældende længde og til sidst altid
bores for med Ø 9 mm.
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Trin 10

Trin 12

Endeclipsen monteres på montageskinnen og skubbes hen til modulet. Ved
at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre tilpasses endeclipsen til
panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).

Det næste modul skubbes ind til mellemclipsen, og denne tilpasses modulets rammehøjde.
I den forbindelse skal mellemclipsen fikseres med skruen med indvendig
sekskant (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Trin 11

Trin 13

Mellemclipsen klipses på montageskinnen og skubbes hen til panelet. I
den forbindelse skal mellemclipsen på begge sider af montageskinnen gå
fuldstændig i hak.

Ved det sidste panel i en række monteres en endeclips på montageskinnen
og skubbes hen til panelet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til
venstre tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter
(tilspændingsmoment 9-10 Nm).
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5.2 Montering af enkeltrækker med tværløbende baseskinner
Bemærk:
Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene!
Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding med de
korte sider, slutte tæt ind til skinnens inderside.
Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal
være lodret.

Trin 1
Positionen for montageskruerne eller ansatsskruen bestemmes i forbindelse
med projektplanlægningen. Montering af skruerne i tagunderkonstruktionen sker derefter i overensstemmelse med monteringsanvisningerne i punkt
2.1 “Befæstelse med montageskruer eller ansatsskruer WSF”

Trin 2.2 Alternativ

Trin 2.1
Dernæst befæstes adaptervinklen mellem de forudmonterede møtrikker
til hhv. montageskruerne og ansatsskruen. For skruer med gevind M10
er tilspændingsmomentet 30-40 Nm, ved gevind M12 er tilspændingsmomentet 50-60 Nm. Adaptervinklen må ikke monteres til tagrenden.
Alternativ befæstelsesmåde:
Skulle befæstelsespunkterne på tagunderkonstruktionen under hensyntagen til de statiske beregninger ligge optimalt, kan trekant montagerammen nu befæstes direkte på adaptervinklerne. I forbindelse med
dette skrues adaptervinklens forudmonterede hammerhovedbolte i
skinnekanalen på siden af trekanten og fikseres med møtrikken (tilspændingsmoment 13-15 Nm).
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I stedet for at befæste trekant montagerammen på adaptervinklen kan denne også befæstes direkte på hhv. montageboltene og ansatsskruerne WSF.
Boringerne til befæstelse skal altid foretages på byggepladsen i enden af
den underste trekantprofil. For skruer med gevind M10 er borediameteren
11 mm, ved gevind M 12 er borediameteren 13 mm. Derefter sættes
trekant montagerammen vha. boringerne på hhv. montageboltene og
ansatsskruerne WSF, og trekant montagerammen befæstes med de forudmonterede møtrikker. For skruer med gevind M10 er tilspændingsmomentet 30-40 Nm, ved gevind M12 er tilspændingsmomentet 50-60 Nm.
Skal trekant montagerammen monteres direkte (med eller uden adaptervinkel), kan man fortsætte med punkterne 6-14 under punkt 5.1. Hvis ikke
følges denne anvisning.
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Trin 3

Trin 4

Montageskinnen befæstes vha. det forudmonterede befæstelsesmateriale
på adaptervinklen. I forbindelse med dette skrues hammerhovedbolten
i skinnekanalen på siden og befæstes med låseskive og møtrik (tilspændingsmomentet 13-15 Nm).
Montageskinnens udkragning bør maks. være 40 cm.

For at stille flere montageskinner tæt sammen føres forbindeleddet halvvejs ind i den allerede monterede montageskinne. Derefter skubbes den
næste montageskinne på forbindeleddet. Begge montageskinner skubbes
sammen med et kort og præcist tryk. Yderligere sammenskruning er ikke
nødvendig.

Bemærk:

Anvisning:

Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene!
Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding med de
korte sider, slutte tæt ind til skinnens inderside.
Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal
være lodret.

Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves
en ekspansionsfuge på mindst 2 cm:
Derved bliver montageskinnerne ikke skubbet helt sammen, og
ekspansionsfugen forbindes via forbindeleddet.

Trin 5
Når alle montageskinner er befæstet, monteres trekant montagerammen
herpå.
I forbindelse med dette skal der pr. skæringspunkt trekant montageramme/
montageskinne klikkes to krydsmontageclips løst på montageskinnen.
Derefter skal forbindeleddet i skinnekanalen på siden af trekanten altid
sættes fast og skruen strammes (tilspændingsmoment 13-15 Nm).
Den videre montage sker derefter i overensstemmelse med trin 6-14 fra
hhv. punkt 5.1, punkt 5.3 eller punkt 5.4 (afhængig af anvendelse).
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5.3 Montering af paneler uden ramme

Trin 1

Trin 2

Montering af trekant montagerammen sker i overensstemmelse med trin
1-6 under hhv. punkt 5.1 og 5.2. I næste trin klikkes der altid tre krydsmontageclips løst på alle trekant montagerammer. Derefter positioneres
montageskinnerne på trekant montagerammerne, og krydsmontageclipsen
sættes fast i skinnekanalen på siden af skinnen.
Montageskinnerne arrangeres vha. en snor lige over for hinanden. Flere
montageskinner fikseres med krydsmontageclipsen. Efter at alle montageskinner er arrangeret korrekt, skal krydsmontageclipsens skrue strammes
(tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Laminatendeclipsen (art.nr. 0865 799 950) sættes vha. hammerhovedbolten i skinnekanalen på den nederste montageskinne. Derefter
skubbes laminatmodulet i endeclipsen, og laminatmellemclipsen (art.nr.
0865 799 940) skubbes i den anden ende af modulet, og montageskinnen isættes. Efter at modulet er arrangeret i clipsene, fastspændes
hammerhovedboltene (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Alle yderligere
moduler monteres på denne måde, og på enden af det øverste modul
fastgøres igen altid to endeclips.

Information:
Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m
laves en ekspansionsfuge på mindst 2 cm. Derved bliver
montageskinnerne ikke skubbet helt sammen, og ekspansionsfugen forbindes via forbindeleddet. Ekspansionsfugen skal altid
løbe mellem 2 panelfelter.

Bemærk:
Ved montage af modulerne skal monteringsanvisningerne fra
producentens side overholdes.

Trin 3
Bemærk:
Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene!
Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding med de
korte sider, slutte tæt ind til skinnens inderside.
Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal
være lodret.
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5.4 Befæstelse af tværgående montage

Trin 1

Trin 2

Befæstelse af baseskinnerne og trekant montagerammen foretages i
overensstemmelse med punkterne 1-6 fra hhv. punkt 5.1 og trin 2-5 fra
punkt 5.2. Til afstivning skal alle trekant montagerammerne nu forbindes
trækfast til hinanden med en montageskinne. I forbindelse med dette
klikkes en krydsmontageclips i den øverste ende af den lodrette trekantprofil, og derpå fikseres montageskinnen (tilspændingsmoment 13-15
Nm). Man bør ikke forbinde flere montageskinner med et forbindeled,
men derimod ordne dette overlappende vha. krydsmontageclips.

Modulerne kan befæstes direkte på trekant montagerammen. I forbindelse
med dette skubbes der for hvert modul i alt fire endeclips på trekantprofilen på modulet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre
tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).

Bemærk:
Ved montage af modulerne skal monteringsanvisningerne fra
producentens side overholdes.
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5.5 Befæstelse vha. belastning
Det skal ubetinget kontrolleres af en statiker/ingeniør, om bygningens resterende bæreevne tillader en trekant montageramme med den påkrævede belastning.

Trin 1

Trin 3

Som underlag for befæstelsessystemet skal der lægges en beskyttelsesmåtte ud med en bredde > 1,3 m. Derefter arrangeres blikskinnerne på
beskyttelsesmåtten med en afstand på ca. 120 cm. Skinnernes eksakte
afstand til hinanden følger af målene for de anvendte vægtbelastningssten.

Vægtbelastningsstenen kan nu lægges mellem trekant montagerammen og
blikskinnen. Den påkrævede vægt pr. m² skal fastsættes via en statisk beregning i forbindelse med projektet. Til vægtbelastning anbefales kantsten
med målene 1 m x 0,2 m x 0,1 m (L x B x H). Der skal sikres en tilstrækkelig belægningsflade for vægtbelastningen på blikskinnerne. Afstanden
mellem hhv. vægtbelastningen, blikskinnerne og krydsmontageclipsen skal
være ca. 10 mm.
Den videre montage af modulerne skal ske afhængig af befæstelsesmåden
i overensstemmelse med de forudgående monteringsanvisninger.

Trin 2
Trekant montagerammen monteres på blikskinnerne. I forbindelse med
dette skal der pr. skæringspunkt / trekant montageramme / blikskinne
klikkes to krydsmontageclips løst på blikskinnen. Derefter skal forbindeleddet i skinnekanalen på siden af trekanten altid sættes fast, og skruen
spændes (tilspændingsmoment 13-15 Nm).
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Standard solcellebefæstelse
Forudmonteret, type 1
Forudmonteret med:
1 x EPDM-tætning
3 x sekskantmøtrik, DIN 934, rustfrit stål A2
3 x underlagsskive, DIN 125, rustfrit stål A2

Gevind
Ø

Gel mm
vindlængdens
lille
diameter
7
180

100

60

0865 810 180

50

M10

7

200

110

70

0865 810 200

50

7

250

130

80

0865 810 250

25

9

250

130

100

0865 812 251

25

M12

Forudmonteret, type 2
Forudmonteret med:
1 x EPDM-tætning
3 x flangemøtrik, lignende DIN 6923, rustfrit stål A2

Gevindlængde
træ mm

Art.nr.

Stk.

9

300

140

100

0865 812 301

20

9

350

180

130

0865 812 351

20

Gevind
Ø

Gel mm
vindlængdens
lille
diameter
7
180

Gevindlængde
metrisk
mm

Gevindlængde
træ mm

Art.nr.

100

60

0865 910 180

50

M10

7

200

110

70

0865 910 200

50

7

250

130

80

0865 910 250

25

M12

Stk.

9

250

130

100

0865 912 251

25

9

300

140

100

0865 912 301

20

EPDM-tætning
Sort, ca. 60 grader Shore A
Til stokskruer M10/M12

Gevindlængde
metrisk
mm

d
d1
h

Til gevind Ø

d
i mm

d1
i mm

h
i mm

Art.nr.

M10

9,5

25

13

0865 900 000

M12

10,5

25

13

0865 900 001
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Stk.

100
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Adapterplade

a

b

Til befæstelse af montageskinne 40 x 40 og 80 x 40 på montageskruer
Rustfrit stål A2

Til
Rund- Langhul
montage- hul a b mm
skrue
mm

Til befæstelsesskrue

Art.nr.

M10

11

11

M10

0865 99 10

50

M12

13

11

M10

0865 99 12

50

TIP
Vi anbefaler flg. fremgangsmåde ved montering af montageskruer:
Montageskruer
træ

Forboring
tagbeklædning

Forboring

M10
M12

Ø 13 mm
Ø 14 mm

Ø 7 mm
Ø 8,5 mm

For at opnå yderligere beskyttelse mod fugt skal montageskruerne altid monteres på forhøjningen af bølgeprofilerne. Monteringen af montageskruerne skal altid foretages lodret i forhold til
taghældningen.
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Stk.

NB!

Standard solcellebefæstelse

Ansatsskruer WSF type A
Til trækonstruktioner
Rustfrit stål A2, rustfri med specialcoating
Allerede monterede facadebygningsskruer kan erstattes af ansatsskruer
WSF. I den forbindelse skal forboringsdiameteren ubetinget overholdes.
Variant 1
Specielt til inddækninger med bølgeprofiler
Med indvendig sekskant 5 mm
Forudmonteret med:
1 x sekskantmøtrik, DIN 934
1 x sikringsmøtrik, DIN 985
1 x EPDM-paddehattætning
2 x underlagsskive, DIN 125

Betegnelse

Ø
L mm
diameter
mm
100
130

M10

8,4

Lg
mm

KlemArt.nr.
område*
mm

Stk.

155

20-55

0201 084 100

50

185

45-85

0201 084 130

50
50

150

205

70-105

0201 084 150

180

235

100-135

0201 084 180

25

200

255

120-155

0201 084 200

25

*	Klemområdet definerer afstanden mellem underkonstruktionens overkant, hvori ansatsskruen
WSF er fastskruet og overkantens profiltavle.

Variant 2
Specielt til inddækninger med trapezprofiler og sandwichelementer
Med indvendig sekskant 5 mm
Forudmonteret med:
1 x sekskantmøtrik, DIN 934
1 x sikringsmøtrik, DIN 985
1 x tætningsskive, Ø 19 mm
2 x underlagsskive, DIN 125

Betegnelse

M10

Ø
L
diamm
meter
mm
100

Lg
mm

KlemArt.nr.
område*
mm

155

20-60

0201 184 100

50

130

185

55-90

0201 184 130

50

150

205

75-110

0201 184 150

50

180

235

105-140

0201 184 180

25

200

255

125-160

0201 184 200

25

8,4

Stk.

*	Klemområdet definerer afstanden mellem underkonstruktionens overkant, hvori ansatsskruen
WSF er fastskruet, og overkantens profiltavle.

Tilhørende produkter:
Spiralbor HSS til hårde træsorter
Spånnot-længde 180 mm
6,0 x 260 mm
Art.nr. 0627 006 260
Trapezbeslag
Art.gr. 0498 105 …

Anvisning:
Trækonstruktion og taginddækning skal altid forbores med
Ø 6,0 mm. Forankringsdybden i træ er mindst 50 mm.
(Tag højde for reducerede belastningsværdier).
Afhængig af de statiske belastninger skal ansatsskruen WSF
variant 2 anvendes i kombination med trapezbeslag.
Trapezbeslag, art.gr. 0498 105 … lægges på profiltavlen og
skrues sammen vha. ansatskrue WSF
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Standard solcellebefæstelse

Ansatsskrue WSF, type BZ
Til stålkonstruktioner
Rustfrit stål A2, rustfri med specialcoating
Allerede monterede facadebygningsskruer kan erstattes af ansatsskrue
WSF. I den forbindelse skal forboringsdiameteren ubetinget overholdes.
Variant 1
Specielt til inddækninger med bølgeprofiler
Med indvendig sekskant 5 mm
Forudmonteret med:
1 x sekskantmøtrik, DIN 934
1 x sikringsmøtrik, DIN 985
1 x EPDM-paddehattætning
2 x underlagsskive, DIN 125

Betegnelse

M10

Ø
L
diamm
meter
mm
80

Lg
mm

KlemArt.nr.
område*
mm

135

15-55

0201 880 80

50

125

180

55-100

0201 880 125

50

150

205

80-125

0201 880 150

50

160

215

90-135

0201 880 160

50

200

255

130-175

0201 880 200

25

8,0

Stk.

* Klemområdet definerer afstanden mellem underkonstruktionens overkant, hvori ansatsskruen
WSF er fastskruet og overkantens profiltavle.

Variant 2
Specielt til inddækninger med trapezprofiler og sandwichelementer
Med indvendig sekskant 5 mm
Forudmonteret med:
1 x sekskantmøtrik, DIN 934
1 x sikringsmøtrik, DIN 985
1 x tætningsskive, Ø 19 mm
2 x underlagsskive, DIN 125

Betegnelse

M10

Ø
L
diamm
meter
mm
80

Lg
mm

KlemArt.nr.
område*
mm

135

20-60

0201 980 80

50

125

180

60-105

0201 980 125

50

150

205

85-130

0201 980 150

50

160

215

95-140

0201 980 160

50

200

255

135-180

0201 980 200

25

8,0

* Klemområdet definerer afstanden mellem underkonstruktionens overkant, hvori ansatsskruen
WSF er fastskruet, og overkantens profiltavle.

Tilhørende produkter:
Faba®-bor HSS
Spånnot-længde 30 mm
6,8 x 225 mm, art.nr. 0627 68 225
7,0 x 225 mm, art.nr. 0627 70 225
7,2 x 225 mm, art.nr. 0627 72 225
7,4 x 225 mm, art.nr. 0627 74 225
Trapezbeslag
Art.gr. 0498 105 …

Anvisning:
Tykkelse for stålkonstruktionen forboring-Ø
1,5-5,0 mm
6,8 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
7,2 mm
>10,0 mm
7,4 mm
Afhængig af de statiske belastninger skal ansatsskruen WSF
variant 2 anvendes i kombination med trapezbeslag.
Trapezbeslag, art.gr. 0498 105 … lægges på profiltavlen og
skrues sammen vha. ansatsskruen WSF
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Stk.

DIN-/Normdele & ISOdele

DIN-/Normdele & ISOdele
Sekskant – træskruer DIN 571

Størrelse

Produktklasse C
Rustfrit stål A2

6 x 100

b ≥ 0,6 l

4

6 x 120

b ≥ 0,6 l

4

6 x 140

b ≥ 0,6 l

4

8 x 80

b ≥ 0,6 l

8 x 100

b ≥ 0,6 l

d
i mm

l
b
in mm i mm

dk
i mm

Drivkraft Art.nr.

8,0

100

90

14,5

AW® 40

0166 208 100

8,0

120

100

14,5

AW® 40

0166 208 120

d
i mm

l
i mm

b
i mm

dk
i mm

Drivkraft Art.nr.

6

80

70

11,5

AW® 30

0180 460 80

6

100

70

11,5

AW® 30

0180 460 100

Til befæstelse af tagkroge

b
i mm

k
i mm

e
i mm

s
i mm

Art.nr.

Stk.

10,89

10

0193 6 100

50

10,89

10

0193 6 120

10,89

10

0193 6 140

5,5

14,2

13

0193 8 80

5,5

14,2

13

0193 8 100

100
50

e

b
k
l

s

ASSY ®Plus med panhoved
Med borespids
Rustfrit stål A2

Bemærk:
Ved befæstelse af alle tagkroge skal gældende regler altid
overholdes.

Stk.

75

Spånpladeskruer ASSY ® 3.0 med panhoved
Rustfrit stål A2

Bemærk:
Ved befæstelse af alle tagkroge skal gældende regler altid
overholdes.
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Stk.
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DIN-/Normdele & ISOdele

Hammerhovedbolt
m

Rustfrit stål A2
Til befæstelsesskinner type 28/15

Til gevind
Ød

M8

M10

l
i mm

k
i mm

n

l

k

m
i mm

n
i mm

Art.nr.

Stk.

20

4,3

23,5

10,9

0865 68 20

25

4,3

23,5

10,9

0865 68 25

30

4,3

23,5

10,9

0865 68 30

35

4,3

23,5

10,9

0865 68 35

45

4,3

23,5

10,9

0865 68 45

30

5,3

23,5

10,9

0865 610 30

100

Fangemøtrik
Lignende DIN 6923
Rustfrit stål A2

e

d

d1
m

s

Til gevind – Ø d

e i mm

m i mm

s i mm

d1 i mm

Art.nr.

Stk.

M8

14,38

8,0

13,0

17,9

0387 000 08

250

M10

16,64

10,0

15,0

21,8

0387 000 010

M12

20,03

12,0

18,0

26,0

0387 000 012
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100

Håndværktøj

Håndværktøj

1

1

 uffert med håndværktøj til befæstelse
K
af solceller

2

2

Krympetang – sæt til solcellekabler

38 dele
Art.nr. 0965 900 930

5 dele, består af afisoleringsværktøj
Krympetang, krympe indsats MC3 + MC4 + Tyco/AMP
Art.nr. 0714 107 332

Lagerføres ikke i Danmark

Lagerføres ikke i Danmark
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Sikkerhedsprodukter

Sikkerhedsprodukter
1

4

2

3
5

1

Støvle, Tagdækker Pro, S2P

Str.: 36-48
Art.nr. M029 006 036-048

2

H
 andsker, Softflex

Str.: 7-11
Art.nr. 0899 401 067-071

3

H
 andsker, AquaGrip

Str.: 7-11
Art.nr. 0899 401 117-121

Würth har et bredt udvalg af faldsikring og andet sikkerhedsudstyr. Her på siderne ses blot et par eksempler.
Hør nærmere hos din Würth sælger.

46

Befæstelse til solceller

4

Værktøjsbælte

Lagerføres ikke i Danmark
Art.gr. 0715 93 ...

5

Værktøjstaske med
bærehåndtag

L 42 x B 20 x H 25 cm
Art.nr. 0715 930 030

Sikkerhedsprodukter

1

3
2

6

5

7

4

1

E lastisk helsele, justerbar

5

sikkerhedsudstyr

ved skulder og lår
Art.nr. 0899 032 008
2

Karabinhage

Art.nr. 0899 032 920
3

4

Art.nr. 0899 032 943
6

Slynge, 1,5 m

Art.nr. 0899 032 916

Hejsestige 2-delt

Fås i længder fra 6,06 til 12,70 m
Art.nr. 1993 731-734

Faldblok med 10 meter wire

Art.nr. 0899 032 932

Rygsæk til opbevaring af

7

Tagstige, aluminium

Fås i længder fra 0,54 til 6,16 m
Art.nr. 1993 741-745
Alu-samlelaske, art.nr. 1993 748
Alu-rygbøjle m/hjul, art.nr. 1993 749
Husk at Würths butikker kan udføre lovpligtigt
eftersyn på faldsikring.
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C.F. Tietgensvej 1 E
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Würth Hillerød
Vølundsvej 6 G
3400 Hillerød
Tlf. 79 32 31 40
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Würth Aalborg
Ny Kærvej 25
9000 Aalborg
Tlf. 79 32 31 25
aalborg@wuerth.dk

Würth Herning
Cedervej 2
7400 Herning
Tlf. 79 32 31 65
herning@wuerth.dk

Würth Kolding S
Dieselvej 5
6000 Kolding
Tlf. 79 32 16 86
koldings@wuerth.dk

Würth Amager
Kirstinehøj 39
2770 Kastrup
Tlf. 79 32 31 06
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Tlf. 79 32 16 96
randers@wuerth.dk

Würth Vejle
Ibæk Strandvej 11
7100 Vejle
Tlf. 79 32 31 01
vejle@wuerth.dk

Würth Odense S
Energivej 4 G
5260 Odense S
Tlf. 79 32 31 95
odenses@wuerth.dk

Würth Ishøj
Industrikrogen 2
2635 Ishøj
Tlf. 79 32 31 30
ishoj@wuerth.dk

Würth Horsens
Vejlevej 68 B
8700 Horsens
Tlf. 79 32 31 55
horsens@wuerth.dk

Würth Esbjerg
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6700 Esbjerg
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esbjerg@wuerth.dk

Würth Odense C
Jarlsberggade 15
5000 Odense C
Tlf. 79 32 31 45
odensec@wuerth.dk

Würth Rødovre
Islevdalvej 35
2610 Rødovre
Tlf. 79 32 16 91
roedovre@wuerth.dk

Würth Aarhus S
Gunnar Clausensvej 18
8260 Viby J
Tlf. 79 32 31 35
aarhuss@wuerth.dk

Würth Sønderborg
Ellegårdvej 18
6400 Sønderborg
Tlf. 79 32 31 15
soenderborg@wuerth.dk

Würth Næstved
Køgevej 14
4700 Næstved
Tlf. 79 32 31 10
naestved@wuerth.dk

Würth Valby
Poppelstykket 6
2450 København SV
Tlf. 79 32 31 75
valby@wuerth.dk

Würth Aarhus C
Trindsøvej 5 B
8000 Aarhus C
Tlf. 79 32 31 85
aarhusc@wuerth.dk

Würth Aabenraa
Industrivej 16
6200 Aabenraa
Tlf. 79 32 31 60
aabenraa@wuerth.dk

Würth Slagelse
Middelfartvej 4 A
4200 Slagelse
Tlf. 79 32 31 90
slagelse@wuerth.dk
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