kiinnikejärjestelmä, JOKA MULLISTAA AURINKOPANEELIEN ASENNUKSEN
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Kaikille kattotyypeille.
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Ei irto-osia.
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Esitiedot

Suomen katoista 80% on muotoprofiloituja teräspeltikattoja.
SolarClick nopeuttaa asennustyötä 30 prosentilla.
Asennustarvikkeet
SolarClick -kiinnitysjärjestelmän kokoonpanoon tarvitset vain 10 mm
hylsyavaimen ja ruuvivääntimen. Järjestelmä kokoonpannaan yhdellä
ruuvityypillä. Asennuksessa suositellaan käytettäväksi kahta henkilöä.

x2

Noudata paikallisia työturvallisuuslakeja/säädöksiä ja turvallisia
työtapoja. Käytä tarvittavia turvallisuusvälineitä.
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Yleistä asennuksesta
Paneelin asennussuunta
Kiinnitysjärjestelmä on mahdollista asentaa myös
niin, että aurinkopaneelit tulevat pystysuuntaan,
mutta tässä ohjeessa esitetään aurinkopaneelien
asennus vaakasuuntaan.

Huom! Kiinnitysjärjestelmän kiskot asennetaan
katolle kuitenkin aina vaakasuuntaan, eli katon
harjan suuntaisesti.

Pysty

Vaaka

Paneelin ylitysohje
Noudata paneelin ylityksessä
paneelivalmistajan ohjetta. Varsin
yleinen valmistajien ohje on, että
paneelin ylitys saa asennuksessa olla
enintään 1/4 paneelin pituudesta +
50mm. Tarkasta ylitysohje kuitenkin
tapauskohtaisesti.

1/4 L+50

L

1/4 L+50
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Kattokiinnikkeiden asennus
Yleistä
• Kiinnikkeiden vaakasuuntainen väli tulee olla ≤ 1200 mm.
• Pystysuunnan välin osalta noudata aina paneelin valmistajan ohjeita.
• Kattopeltiin ruuvattaessa, käytä kuutta kiinnitysruuvia/kiinnike. Ruodelautaan ruuvattaessa, käytä 		
neljää kiinnitysruuvia/kiinnike.
• Asenna kiinnikkeet paikoilleen erikseen myytävillä 7x40 kokoonpanoruuveilla.

Huom! Varmista, että kiinnikkeet asennetaan samansuuntaisesti ja että ne ovat linjassa keskenään.

Profiilipeltikatto ja huopakatto

Rivikatot (konesauma ja lukkosauma)

Kiinnike tiivistyy kattoa vasten siinä olevan
saumatiivistenauhan avulla.

Saumapeltikatossa kiristä kiinnike katon
saumakohtaan (12 <= Nm), tai vaihtoehtoisesti
kiinnitä kiinnike kattopeltiin aiemman profiilipeltija huopakattokiinnikkeen tapaan, samaa
ruuvimääräohjetta noudatten.

Tiilikuvioinen peltikatto

Tiilikatto

Tiilikuvioisessa peltikatossa työnnä
pituussäädettävä kiinnike tiiliprofiilin pykälää
vasten ja ruuvaa kattokiinnike kiinni kattopellin
alla olevaan kattopohjaan.

Tiilikattorakenteessa kiinnike pujotetaan
kattotiilien välistä ja ruuvataan kiinni
kattopohjaan.
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Kiskon asennus
LVI ruuvi 7x40mm
12 <=Nm

Yleistä
•
•
•
•
•

Kiskon pituus: 2200 mm ja 3280 mm
Jatkopalan pituus: 200 mm
Käytettävä ruuvi: LVI-ruuvi 7x40mm
Ruuvin kiristysmomentti: 12 <=Nm
Yhdelle kiskoparille voi asentaa kahdesta kolmeen aurinkopaneelia

Asennus
Aseta kiskot paikoilleen kattokiinnikkeiden kannakkeisiin. Kiskot pysyvät kannakkeissa ja voit säätää paikoitusta
tarpeen mukaan ennen ruuvausta. Useamman kiskon liittäminen toisiinsa toteutetaan käyttämällä alla olevan
kuvan mukaista jatkopalaa.
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Aurinkopaneelin asennus
Yleistä
• Aurinkopaneelin asennukseen 		
suositellaan käytettäväksi 			
kahta henkilöä
• Paneelikiinnikkeitä on kahta tyyppiä,
välikiinnikkeitä (1) ja päätykiinnikkeitä

1

2

x2

Asennus
1. Esiasenna paneelikiinnikkeet
käytettävän paneelikoon mukaisille
paikoille (kiinnikkeet napsahtavat
kevyesti kiskoon kiinni).

Click!

Huom! Voit säätää paneelikiinnikkeiden
paikkaa kiskolla kunnes lukitset ne.
2. Aseta aurinkopaneeli paikoilleen,
reunat kiinnikkeiden alle.
Huom! Tue aurinkopaneelia kunnes
kiinnikkeet ovat lukittu.
3. Lukitse paneelikiinnikkeet paikoilleen
kiristämällä kiinnikkeessä olevaa ruuvia
(ruuvin kiristysmomentti: 12 <=Nm).

12 <=Nm
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