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Monteringssystem til solpaneler
Weland har udviklet et nyt sortiment med monteringsdele til solpaneler. Vi har 
udnyttet vores mangeårige erfaring med tagsikkerhed til at udvikle et system, der 
passer til nordiske forhold. Systemet passer til næsten alle tage og alle paneltyper. 
Produkterne fremstilles i magnelis hhv. visse dele i rustfrit stål. Dette sikrer en  
meget høj korrosionsbeskyttelse. Takket være få og let anvendelige dele, sparer du 
tid med Weland´s system. Vi lagerfører på fabrik og kan levere direkte til pladsen. 
Vores system er testet for vind- og snebelastning.

Fodpladen skrues fast på lægtebeslag.

Tætningspladen klæbes fast på tætnings- 
laget for at opnå en garanteret tæt 
montering, som samtidig er stabil. 
Pladen kan monteres på alle former for 
tagkonstruktioner uanset underlag. Tæt-
ningspladen kan med fordel anvendes 
sammen med monteringsskinnen.

Tætningslag af pap eller dug

Vi har udviklet en særlig skinne, som 
kombinerer fleksibilitet med høj bære-
evne. Skinnen fremstilles i forskellige 
modullængder. Skinnen samles nemt 
med beslag, som er let at forlænge til 
den ønskede længde. 

Monteringsskinne Stativ

Monteringsskinnen skrues direkte på tag- 
pladen med selvskærende pladeskruer.

Profileret stålpladetag

Falsbeslaget klemmer rundt om falsen 
og passer til både præfabrikerede plader 
og traditionel tagbeklædning.

Pladetag med stående fals

Tegl og betontagsten

Ved montering på fladt tag eller jorden, 
anvendes et stativ for at vinkle panelerne 
i en gunstig hældning. Vi lagerfører 2 
modeller af hensyn til hurtig levering. 
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Bjælkeskruen skrues fast i det under-
liggende tagspær og anvendes ved 
ydertag af tyndere konstruktion.

Klemme Bjælkeskrue

Delene fremstilles af magnelis med  
monteringsanordninger i rustfrit stål. 

Overfladebehandling

Panelerne monteres på skinnen med ende- 
klemme og midterklemme. Klemmerne 
er udformet til hurtig montering mellem 
skinne og panel og passer til forskellige 
panelhøjder. 
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Weland forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. Eftertryk forbudt.

Weland & Sønner A/S • Rugvænget 32 • 2630 Taastrup 
Telefon 43 99 75 55

E-mail:weland@weland.dk • www.weland.dk


