
VS+

NL | Lees voor het begin van de montage deze installatiehandleiding!
  Montage alleen door vakkundige, gekwalificeerde personen!

NL | Installatiehandleiding 
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#6

#12

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

De structurele draagkracht van het 

PV-systeem moet voorafgaand aan 

de installatie worden gecontroleerd. 

Het gebouw moet in staat zijn om 

het extra gewicht te dragen.

!

!  DE | Gebruik

Montagesysteem voor de installatie van 
PV-modules met frames met een framedikte 
tussen 30 en 50 mm op schuine daken met 
de volgende eigenschappen:

• Dakhelling 5° - 60° (Solarbevestiging) 
resp. 20°-60° (dakhaak).

• Bij dakhellingen van minder dan 20° 
geldt de toegestane dakhelling van de 
gebruikte dakpan.

• Diverse pannendaken (Frankfurter 
dakpan, Harzer dakpan, vlakke dakpan, 
knikpannen, beverstaart etc.) op 
houten draagconstructie.

• De PV-montage is mogelijk in portrait 
en in landscape.

Er moet voorafgaand aan de montage een 
stabiliteitsbewijs voor het dak, waarin 
rekening wordt gehouden van de extra 
belasting van de fotovoltaïsche installatie, 
aanwezig zijn.

Installatierichtlijnen
Ter compensatie van uitzetting in de lengte 
van de modulen en het montagesysteem 
dient om de 12 m een onderbreking te 
worden ingepland.

Neem de aanwijzingen van de modulefab-
rikant, de producent van de dakbedekking 
alsmede de lokale bepalingen voor hout-
werken in acht. Gebruik de geïnstalleerde 
dakverbindingen niet als opstapjes.

Houd bij het plaatsen rekening met de vere-
isten met betrekking tot bliksem- en over-
spanningsbeveiliging bij de fotovoltaïsche 
installaties, alsmede met de vereisten voor 
de brandbeveiliging.

Bij een installatie binnen 10 km vanaf de 
kust raden wij aan om verzinkte elementen 
te gebruiken.
Neem voor meer informatie contact op met 
uw vertegenwoordiger of de technische af-
deling van Renusol.

Aanwijzingen voor de installatie

Lees de actuele versie van de montage-
handleiding voor aanvang van de mon-
tagewerkzaamheden zorgvuldig door en 
zorg er allereerst voor dat u vertrouwd raakt 
met alle systeemonderdelen. Voorafgaand 
aan de montage dient de staat van de 
dakconstructie te worden gecontroleerd. 
Daaronder valt bijv. de kwaliteit en dikte van 
spanten, gordingen en dakafdichting. De 

constructie van het gebouw moet de extra 
belasting van de fotovoltaïsche installatie 
veilig en langdurig kunnen dragen. Zorg er 
tijdens de montagewerkzaamheden, met 
name tijdens werkzaamheden op het dak, 
voor dat de relevante arbo-voorschriften 
evenals de geldende regelgeving worden 
nageleefd.

De afbeeldingen en teksten in de instal-
latiehandleiding komen overeen met de 
actuele stand op het moment van drukken. 
Drukfouten en technische wijzigingen 
voorbehouden. De afzonderlijke installat-
iehandleidingen zijn uitsluitend aanbeve-
lingen op grond van de actuele stand van 
de techniek en zijn gebaseerd op ervarin-
gen met de installatie van systemen van 
Renusol. Indien er rekening moet worden 
gehouden met dak- of objectspecifieke 
bijzonderheden, is het raadzaam om voor 
verdere informatie vaklui, zoals dakdekkers 
of constructeurs te raadplegen.

Bekijk ook de actuele versie van deze instal-
latiehandleiding op www.renusol.com. Daar 
vindt u indien nodig tevens handleidingen 
in andere talen.

Tests/certificeringen:
• TÜV 
• MCS012 (IK0197)

Bijbehorende documenten
“Algemene installatie-. onderhouds- en 
montagehandleidingen” 
“Veiligheidsinstructies bij de installatie-
handleiding”
“Garantievoorwaarden en uitsluiting van 
aansprakelijkheid” 
Deze documenten zijn beschikbaar via: 
www.renusol.com 

Garantievoorwaarden:

De garantie van Renusol geldt alleen bij 
gebruik van het originele Renusol totaal-
systeem en indien voldaan is aan de ga-
rantievoorwaarden. Zie voor de wettelijke 
aansprakelijkheid bij gebreken/garantieb-
epalingen de Algemene Voorwaarden van 
Renusol. 
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#19

#26

#32

#39

Tweelaags railsysteem/systeem met kruisende rails - horizontale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem met stokschroeven - aansluiting solarbevestiger - horizontale module-uitlijning 

Enkellaags railsysteem met ‘rauspund'-schroefverbinding - verticale module-uitlijning 

Aansluiting aan alternatieve bevestiger 
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1. Querverweis Horizontal - Nicht löschen!

+
D

B

#48

Conf igurator
statics Conf igurator

statics

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning - overzicht Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning - overzicht

Zonder een statische berekening door de 
Renusol-configurator mag de lengte van de 
balkonligger niet meer dan 300 mm zijn.

• Algemene aanwijzingen

• Statische berekening 

• Technisch projectoverzicht 
	 a	www.pv-configurator.com
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d=3 x         Ø

d d

5 mm

!

250mm

A
B

A

B

!

B-B

A-A

! 15 Nm

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning 

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning 

Let op!

Gebruik het gaatjessjabloon van de dakhaak om 

de dakhaken in het dalgedeelte van de dakpan-

nen te plaatsen. Schroef de dakhaken alleen vast 

in het toegestane gedeelte. Houd een afstand 

van 3x Ø houtschroeven tot de buitenkant van 

de dakspant vrij. Gebruik de dakhaak niet als 

opstapje. 

De arm van de dakhaak moet in gemonteerde 

staat ca. 5 mm afstand hebben tot de dakpan. 

Het aantal schroeven is te vinden op pagina 

49-52.

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning 

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Let op!

De volgende dakpanbewerking geldt alleen voor knikpannen. 

Zie voor vlakke dakpannen pagina 44-46. 

Bewerk de dakpannen boven de dakhaken met een haakse 

slijper. Bewerk de dakpannen overeenkomstig detailafbeelding 

A-A en B-B.

Dakhaak
Dakpan
Afstandsplaat
Daklat
Houtschroef
Spant
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 L > 35 mm

90°

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning
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2. Querverweis Vertikal - Nicht löschen!
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#48

Conf igurator
statics

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning - overzicht Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

Zonder een statische berekening door de 
Renusol-configurator mag de lengte van de 
balkonligger niet meer dan 300 mm zijn.

• Algemene aanwijzingen

• Statische berekening 

• Technisch projectoverzicht 
	 a	www.pv-configurator.com
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d=3 x         Ø

d d

!

a

b

> 35 mm > 35 mm

24
 m

m

≈ 24 mm ≈ 24 mm

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

Dakhaak
Dakpan
Afstandsplaat
Daklat
Houtschroef
Spant

Let op!

Gebruik het gaatjessjabloon van de dakhaak om 

de dakhaken in het dalgedeelte van de dakpan-

nen te plaatsen. Schroef de dakhaken alleen vast 

in het toegestane gedeelte. Houd een afstand 

van 3x Ø houtschroeven tot de buitenkant van 

de dakspant vrij. Gebruik de dakhaak niet als 

opstapje. 

De arm van de dakhaak moet in gemonteerde 

staat ca. 5 mm afstand hebben tot de dakpan. 

Het aantal schroeven is te vinden op pagina 

49-52.

Enkellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Zonder een statische berekening door de 
Renusol-configurator mag de lengte van de 
balkonligger niet meer dan 300 mm zijn.

• Algemene aanwijzingen

• Statische berekening 

• Technisch projectoverzicht 
	 a	www.pv-configurator.com
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A-A

50-300 mm

A
B

A

B

!

 L > 35 mm

50-300 mm

B-B

! 15 Nm

! 15 Nm

Let op!

De volgende dakpanbewerking geldt alleen voor knikpannen. 

Zie voor vlakke dakpannen pagina 44-46. 

Bewerk de dakpannen boven de dakhaken met een haakse 

slijper. Bewerk de dakpannen overeenkomstig detailafbeelding 

A-A en B-B.

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning
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3. Querverweis Kreuschienenverbund - Nicht löschen!
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B

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem - verticale module-uitlijning

Let op!

Voor de installatie van de modules moeten 

de modules van de onderste rijen worden 

voorzien van een antislipbeveiliging. 

Draai daarvoor de M6x20 mm-schroeven 

(met naar onder wijzende as/schroefdraad) 

met M6-moeren in de bevestigingspunten 

van de modules aan. Plaats de modules van 

de onderste rijen zodanig dat de antislipbe-

veiliging contact maakt met de onderkant 

van de onderste montagerail (afb. B). 

Aanwijzing: De antislipbeveiliging kan alleen 

worden gebruikt bij modules met de bijpas-

sende bevestigingsgaten. 

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning - overzicht
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50 < l <
 300 mm

a

b
> 35 mm > 35 mm
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Conf igurator
statics

d=3 x         Ø

d d

!

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Zonder een statische berekening door de 
Renusol-configurator mag de lengte van de 
balkonligger niet meer dan 300 mm zijn.

• Algemene aanwijzingen

• Statische berekening 

• Technisch projectoverzicht 
	 a	www.pv-configurator.com

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Dakhaak
Dakpan
Afstandsplaat
Daklat
Houtschroef
Spant

Let op!

Gebruik het gaatjessjabloon van de dakhaak om 

de dakhaken in het dalgedeelte van de dakpan-

nen te plaatsen. Schroef de dakhaken alleen vast 

in het toegestane gedeelte. Houd een afstand 

van 3x Ø houtschroeven tot de buitenkant van 

de dakspant vrij. Gebruik de dakhaak niet als 

opstapje. 

De arm van de dakhaak moet in gemonteerde 

staat ca. 5 mm afstand hebben tot de dakpan. 

Het aantal schroeven is te vinden op pagina 

49-52.
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50-300 mm

A
B

A

B

!
<200mm

A-A

B-B

! 10 Nm

! 15 Nm

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Let op!

De volgende dakpanbewerking geldt alleen voor knikpannen. 

Zie voor vlakke dakpannen pagina 44-46. 

Bewerk de dakpannen boven de dakhaken met een haakse 

slijper. Bewerk de dakpannen overeenkomstig detailafbeelding 

A-A en B-B.

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning
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35 mm

90°

! 10 Nm

! 10 Nm

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning

Dubbellaags railsysteem - horizontale module-uitlijning
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Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning

Zonder een statische berekening door de 
Renusol-configurator mag de lengte van de 
balkonligger niet meer dan 300 mm zijn.

• Algemene aanwijzingen

• Statische berekening 

• Technisch projectoverzicht 
	 a	www.pv-configurator.com
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Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning

Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning

Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning

Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning



30/56  |  Renusol VS+  |  01/2023 Renusol VS+  |  01/2023  |  31/56 

90°

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm! 15 Nm

Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning

Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning

Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning

Stokschroeven - aansluiting solarbevestiging - horizontale module-uitlijning
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5. Querverweis Rauspund - Nicht löschen!

+

5 SIT 30 
(TX 30)

Nm 10mm / 13 mm

#48

Conf igurator
statics

+
B

b

a

24 mm 24 mm 24 mm>35 mm >35 mm

≈ 
24

 m
m

… n

Conf igurator
statics

50 < l <
 300 mm

Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning

Zonder een statische berekening door de 
Renusol-configurator mag de lengte van de 
balkonligger niet meer dan 300 mm zijn.

• Algemene aanwijzingen

• Statische berekening 

• Technisch projectoverzicht 
	 a	www.pv-configurator.com
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 β

!

d=3 x    Ø        d d

 β

2.1. 3.

5.4.

Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning

Verwijder extra dakpannen aan de bovenzijde 

overeenkomstig de lay-out om meer werkruimte 

te creëren.

Let op!

Voorafgaand aan de montage dient de staat 

van de dakconstructie te worden gecontroleerd. 

Daaronder valt bijv. de kwaliteit en dikte van 

spanten, gordingen en dakafdichting. De con-

structie van het gebouw moet de extra belasting 

van de fotovoltaïsche installatie veilig en lang-

durig kunnen dragen.

Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning

Let op!

Een bouwkundig inspecteur moet de kwaliteit van de spanten, latten 

evenals van de ‘rauspunden’ en de absoluut vereiste schroefbevestigin-

gen van de ‘rauspunden’ aan de spanten beoordelen, en of het dak met 

inachtneming van de lokale belastingen door wind en sneeuw geschikt 

is voor montage van de VarioSole. Vervang slechte of oude daklatten en 

‘rauspund’-platen door nieuwe die minimaal voldoen aan de actuele 

voorschriften. 

De draagkracht van de draaghaken is bij een montage op rauspund 

aanzienlijk verminderd ten opzichte van een schroefverbinding aan de 

dakspanten. 

Renusol Europe GmbH is niet aansprakelijk voor een directe schroef-

verbinding aan de ‘rauspund’. De volgende stappen dienen alleen ter 

illustratie. Kijk voor de garantie in de handleiding “Enkellaags railsy-

steem - verticale module-uitlijning” en lees onze garantiebepalingen 

op www.Renusol.com. Gebruik het compensatie-element slechts op 

een houten beschoeiing met een minimale dikte van 20 mm met een 

NH-sterkteklasse van min. C24. 

Let op!

1. Gebruik de dakhaak niet als opstapje.

2. Schroef de op de spanten bevestigde dakhaken alleen vast in het toegestane gedeelte. Houd een 

afstand van 3x Ø houtschroeven tot de buitenkant vrij. Het aantal schroeven is te vinden op pagina 

49-52.

3. Schroef de compensatie-elementen vast in een hoek van ca.  b≈5°, om stilstaand water tegen te gaan. 

Schroef 6 houtschroeven vast. 

4. Let bij het vastschroeven op ‘rauspund’ en bij het vastschroeven op de dakspanten dat de dakpan niet 

aansluit. 

5. Schroef de dakhalen door alle compensatie-elementen (incl. ‘rauspund’)
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50-300 mm
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! 15 Nm

A-A

B-B

Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning

Let op!

De volgende dakpanbewerking geldt alleen voor knikpannen. 

Zie voor vlakke dakpannen pagina 44-46. 

Bewerk de dakpannen boven de dakhaken met een haakse 

slijper. Bewerk de dakpannen overeenkomstig detailafbeelding 

A-A en B-B.

Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning
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5. Querverweis IFP Befestigung - Nicht löschen!
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Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning

Enkellaags railsysteem met schroefverbinding in de houten beschoeiing - verticale module-uitlijning

Let op!

Voor de installatie van de modules 

moeten de modules van de onderste 

rijen worden voorzien van een antislip-

beveiliging. 

Draai daarvoor de M6x20 mm-schroe-

ven (met naar onder wijzende as/

schroefdraad) met M6-moeren in de 

bevestigingspunten van de modules 

aan. Plaats de modules van de onder-

ste rijen zodanig dat de antislipbeveili-

ging contact maakt met de onderkant 

van de onderste montagerail (afb. B). 

Aanwijzing: De antislipbeveiliging kan 

alleen worden gebruikt bij modules 

met de bijpassende bevestigingsgaten. 

Aansluiting aan alternatieve bevestiger 
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Aansluiting aan alternatieve bevestiger 

Zonder een statische berekening door de 
Renusol-configurator mag de lengte van de 
balkonligger niet meer dan 300 mm zijn.

• Algemene aanwijzingen

• Statische berekening 

• Technisch projectoverzicht 
	 a	www.pv-configurator.com

Aansluiting aan alternatieve bevestiger 

Zonder een statische berekening door de 
Renusol-configurator mag de lengte van de 
balkonligger niet meer dan 300 mm zijn.

• Algemene aanwijzingen

• Statische berekening 

• Technisch projectoverzicht 
	 a	www.pv-configurator.com
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!
M10 = 15 Nm 
M12 = 40 Nm

! 15 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

! 10 Nm

Let op!

Neem hierbij de installatiehandleiding van de fabrikant van uw 

alternatieve bevestiging in acht. 

Aansluiting aan alternatieve bevestiger 

Aansluiting aan alternatieve bevestiger 

Aansluiting aan alternatieve bevestiger 

Aansluiting aan alternatieve bevestiger 

Afstand

!
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a) b) c)

a ba

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel - Nicht löschen!

B C

E F G

I J

D

H

A

+

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel_2 - Nicht löschen!Bijlage - Vlakke dakpan met Genius roof solution Bijlage - Vlakke dakpan met Genius roof solution

Spant Spant Spant

Verwerking van de dakpannen
Gebruik een haakse slijper of een steensnijder om bij de invoerpositie van de dakhaak een uitsparing in de dakpan te maken die de da-
khaak bedekt, zodat de dakpan vlak ligt. Als de dakpannen geribbeld zijn, moet ook in de bovenkant van de onderste dakpan een uitspar-
ing worden gesneden. Hantering van drie verschillende posities:

a     Vlakke dakpan
b     Leistenen dakpan
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A

+

B C

E F G

I J

D

H

A

Querverweis Ziegelbearbeitung Flachziegel_3 - Nicht löschen!

A

+

B C D

F G

K L

E

J

H

A

->  J

I

Bijlage - Vlakke dakpan met Genius roof solution Bijlage - Vlakke dakpan met dichtband
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B

Querverweis Artikelübersicht - Nicht löschen!

a

c

b

L

Lg

Lm

L

Lg

Lm

B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!

70 mm

65 mm

Bijlage - Elementen voor combinatiemogelijkheden Bijlage - Dakhaken en schroeven voor houten draagconstructies

R420161
Roof hook,  
aluminium, adjustable

R420181
UK Roof hook,
Plain

R420180
UK Roof hook,
Pantile

R920003
Dakhaak,  
aluminium, 90°

R420158
Dakhaak, 
Roestvrij staal TP

R420154
Dakhaak beverstaart, 
90°

R420153
Dakhaak beverstaart

R420155
Dakhaak leisteen

R420182
UK Roof hook, 
Flexible

R420151
Roof hook, aluminium, 
adjustable

Thermisch verzinkt 
staal conform EN ISO 
1461. Geschikt voor cor-
rosieklasse C3.

R420150
Dakhaak, 
RVS 

R420150
Dakhaak, 
Dakisolatie 

R420165
Dakhaak, 
Eco Basic 

R420183
UK Roof hook 90°, 
Flexible 

R900305    6 x 80
    

R900127    6 x 120
R900145    6 x 160
R900129    8 x 100

R900013    6 x 80R900050    5x30

Itemnr. a: b: c:

M10 920159 160 mm 71 mm 65 mm (offset aansluiting/ 
offset connection)

M10 860020 180 mm 81 mm 65 mm

M10 920008 200 mm 81 mm 65 mm (offset aansluiting/ 
offset connection)

M10 860006 200 mm 81 mm 65 mm

M10 860022 250 mm 81 mm 65 mm (offset aansluiting/ 
offset connection)

M10 860021 250 mm 81 mm 65 mm

M12 920002 250 mm 91 mm 100 mm (Offset aansluiting/offset 
connection)

M12 860007 250 mm 91 mm 100 mm

M12 860017 300 mm 141 mm 100 mm

M12 920136 350 mm 191 mm 100 mm

M12 920137 400 mm 211 mm 100 mm

Itemnr. Lg/Lm: L Klemgedeelte

M10 900187 80/50 136 mm 0- 40 mm

M10 900188 100/50 156 mm 20- 60 mm

M10 900189 130/50 186 mm 55- 90 mm

M10 900190 150/50 206 mm 75- 110 mm

M10 900191 180/50 236 mm 105- 140 mm

M10 900192 200/50 256 mm 125- 160 mm

Itemnr. Lg/Lm: L Klemgedeelte

M10 900181 80/50 136 mm 15- 60 mm

M10 900182 100/50 156 mm 35- 80 mm

M10 900183 125/50 181 mm 60- 105 mm

M10 900184 150/50 206 mm 85- 130 mm

M10 900185 160/50 216 mm 95- -140 mm

M10 900186 200/50 256 mm 135- 180 mm

R420184
UK Roof hook,
Plain, Heavy Load 

R420170
Dakhaak,
Heavy Load

R420171
Dakhaak,
RH1

R420172
Dakhaak,
RH plat
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B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!

107

 
 4

1 
/ 

49
,5

58
 /

 6
6 51

51
,4

/
! 15 Nm

≥5 mm

±25 mm

±80 mm

!

B

Querverweis Schrauben - Nicht löschen!

148

25
,6
 /

 3
1,9

 /
 3

8,
2 32

,6

50

162

11°
5°/

! 15 Nm

≥5 mm!

B C

D F G

K

E

J

A

I

5°

B

11°

B

11°

5°

Bijlage - Dakhaken en schroeven voor houten draagconstructies
R420171
Roof hook, 
RH1

Bijlage - Dakhaken en schroeven voor houten draagconstructies
R420172
Roof hook, 
RH1 flat
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B

Querverweis Schraubenanzahl - Nicht löschen!

Holzschraube

Wood screw

Vis a bois

Vite da legno

Tornillo de madera

D

UK

F

I

E

Dachhaken

Roof hooks

Crochet de toit

Staffa

Gancho de tejado

D

UK

F

I

E

+1x n 

900318 900013 900129 900127 900145 900050

420151 3x – – 2x 2x –

420161 3x – – 2x 2x –

420150 3x – – 2x 2x –

420153 2x – – 2x 2x –

420154 2x – – 2x 2x –

420155 – 2x – – – –

420158 3x – 2x 2x –

420160 – – – – – 3x

420165 3x – – – – –

420180 2x – – – – –

420181 2x – – – – –

420182 2x – – – – –

420183 2x – – – – –

– – –420171 2x2x3x

920003 – – 2x – – –

– – –420172 2x2x2x

Artikelnummer Lengte Kleur
R400523 41x35x2250 mm Blank
R400511

41x35x3200 mm
Blank

R500411-B Zwart
R400524 41x35x3300 mm Blank
R400512

41x35x4200 mm
Blank

R400512-B Zwart
R400525 41x35x4400 mm Blank
R400513 41x35x6200 mm Blank
R400519

Op maat maken
Blank

R400519 Zwart

Artikelnummer Lengte Kleur
R400527 50x37x2250 mm Blank
R400502

50x37x3200 mm
Blank

R400502-B Zwart
R400528 50x37x3300 mm Blank
R400505

50x37x4200 mm
Blank

R400505-B Zwart
R400529 50x37x4400 mm Blank
R400506 50x37x6200 mm Blank
R400509

Op maat maken
Blank

R400509-B Zwart

Artikelnummer Lengte Kleur
R400535 60x38x3300 mm Blank

Montagerail

VS+ montagerail 50 x 37

VS+ montagerail 41 x 35

VS+ railverbinder 50 x 37 - R400532

VS+ railverbinder 60 x 38 - R400533

VS+ railverbinder 41 x 35 - R400531 

VS+ montagerail 60 x 38

Afdekkap voor
Mounting rail 50 x 37

Afdekkap voor
Mounting rail 41 x 35

Artikelnummer Kleur
R900245 Zwart
R900246 Blank

Artikelnummer Kleur
R920043 Zwart
R920044 Blank

B

Montagerails en apparatuurBijlage - Dakhaken en schroeven voor houten draagconstructies
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C

B

B

Querverweis Klemmen - Nicht löschen! Nationale bijlage - Frankrijk 

B

Moduleklemmen

R420080/ R420080-BE
RS1 midden/eindklem

R420082/ R420082-BE
Middenklem +

R420081/ R420081-BE
Eindklem +

R420083/ R420083-BE
Kruiskoppelstuk +

R900241
UNI-aardingsklem
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B

C

B

Nationale bijlage Frankrijk


