SKANDINAVISK SOL CELLE INDUSTRI

RENUSOL Montage Udstyr






RENUSOL er en af Tyskland bedst certificerede leverandører af montage system til solceller anlæg
RENUSOL er en integreret del af det store anerkendte
CENTROSOLAR AG.
RENUSOL er certificeret med ISO 9001 og ISO 14001.



RENUSOL yder 10 års garanti på Montage produkterne.



RENUSOL har systemer til alle slags
hus tage og til grund montering.



RENUSOL producerer sine patenterede løsninger på
flere topmoderne fabrikker i Europa.

RENUSOL Vario Sole
Stabilitet, kompatibilitet, pålidelighed, samt rimelige
omkostninger og nem installation er de afgørende karakteristika, som markerer disse monterings løsninger som
passer til de fleste tag typer.
Montage Skrue M10 x 200 mm

Mellem klemme Sort

komplet med vinkel beslag.

Denne mellem klemme kan klikkes
ind i den ønskede position på det
grundlæggende skinneafsnittet og
holder Solpanelet. Højden af
mellem klemmen kan justeres ved
hjælp af en indvendig umbracho
skrue.

Pr. stk

kr. 59,00

Der bruges 2 Mellem klemmer på
hver side af Solpanelet.

Pr. stk

kr. 29,00

Pr stk

kr. 44,00

Tag Krog
Bruges til almindeligt tegl og er lavet
af høj kvalitet rustfrit stål. Den
opslidsede linje muliggør udligning
af ujævnheder på tagdækning.
monteres på spæret med de
leverede træ skruer.

Ende Klemmen Sort

Pr. stk

kr. 129,00

Enden klemmen skubbes på
afsnittet ved enden af den
grundlæggende skinne og holder
solpanelet.
Højden af Ende klemme rammen
kan justeres.
Der bruges 2 Ende klemmer på
hver side af Solpanelet.

Sort Eloxeret Aluminium
Skinne 3 meter
Denne sort eloxeret grundlæggende
skinne monteres på tag krogen eller
montageskruen, hvorefter ende
klemmen og midt klemme monteres
mellem solpanelerne. Skinnerne for
vandret og lodret installation er
identiske.

Ende Prop
For at fuldende det fine resultat
bruges denne endeprop.

Pr. stk

kr 399,00
Pr- sæt 2 stk kr.

89,00

Samle skinne
Denne samle skinne bruges til at
samle flere grundlæggende skinner
sammen. Samle skinnen monteres
indvendig i de grundlæggende
skinner til den nødvendige længde.
Samle skinnen er monteret med en
nitte, som garanterer en korrekt og
lige dyb montage af de to grundlæggende skinner.

Solar Kabel
6 kvadrat solar kabel, Tysk
produceret og med 25 års
garanti.

Pr. stk

kr. 54,00

Pr. meter

kr. 15,00

Alle priser er inkl. Moms plus fragt
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