
 
 

  

      
 

Artikelnummer: 100-8064 
 

 

Veiligheidswaarschuwingen 
 

• Het gebruik van de montagehulp dient standaard door gekwalificeerd technisch personeel te 
worden uitgevoerd. 

• Vermijd montage bij harde wind en een nat glad dakoppervlak. 

• Werk op een hellend dak altijd met valbeveiliging en indien nodig met vangnetten en 
randbeveiliging. 

• Schuif dakpannen omhoog zodat uitsparingen ontstaan, waar in u uw voeten kunt plaatsen. 
Let op!: Ga nooit in de goot staan. 

• Draag schoenen met versterkte neus en stevige antislip zolen. 

• Draag altijd de juiste beschermde kleding bij het uitvoeren van de werkzaamheden. 

• Plaats een ladder altijd op een stevige stabiele ondergrond. 

• Plaats de ladder altijd onder een hoek van ongeveer 75º en laat deze ongeveer 1 meter boven 
de dakrand uitsteken. 

• Zet indien mogelijk de ladder aan de bovenzijde vast met een touw of spanband. 

• Werk bij voorkeur volgens handboek “veilig werken op daken”. 
 

 

Toepassingsbereik ClickFit Evo Montagehulp 
 

• Zonnepanelen van alle merken en modellen met een maximale frameranddikte van 2 mm en 
een maximaal gewicht van 25kg. 

• De minimale diameter van het montagegat: 6,5 mm 

• Maximale afstand van het hart van het montagegat tot de framerand: 17 mm 

• De maximale belasting per montagehulp is 30kg. 

• Dakhelling: Tussen 15 - 60 graden ( 35 graden is optimaal). 
 
 

  



 

  

Bevestiging van de montagehulp 
1. Druk met de duim de kliklip omlaag. 
2. Schuif de montagehulp op de paneelrand zodat het nokje van de kliklip in het montage gat 

klikt. 
 

     
 
 

3. Herhaal stappen 1 en 2 aan voor de tegenoverliggende paneelrand om de tweede 
montagehulp te monteren. 

4. Optioneel: klem de kabel in de geïntegreerde kabelvork op de montagehulp om de 
kabelgeleiding te bewerkstelligen. 

 

 
 

5. Plaats vervolgens het zonnepaneel op de horizontale montagerails zodat de montagehulp 
achter de rand van de bovenste montagerail haakt. 

 
Let op! Zorg ervoor dat de kracht op de montagehulp niet te groot wordt door het zonnepaneel  

voorzichtig te plaatsen! 
 
 
 

 
DEZE MONTAGEHANDLEIDING DIENT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK GOED BEWAARD TE BLIJVEN! 
Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier. 
Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn. 
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade of letsel als gevolg van het niet nauwgezet volgen van deze 
montagehandleiding en het niet in acht nemen van gebruikelijke voorzichtigheid bij transport, montage en gebruik van het 
ClickFit Evo montagesysteem. 
Als gevolg van voortdurend streven naar verbetering kan het voorkomen dat het product in detail afwijkt van hetgeen in deze 
handleiding is beschreven. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren van het in deze 
handleiding vermelde product. Deze handleiding is met alle zorg samengesteld, maar de fabrikant kan geen verantwoording op 
zich nemen voor eventuele fouten in deze handleiding of voor de gevolgen daarvan. Voorts zijn alle rechten voorbehouden en 

mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd. 


