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Hurtig installasjon
En installasjonstid på mindre enn én time pr. kWp. kan 
lett oppnås. Vårt patenterte montasjesystem fungerer slik 
at panelene simpelthen skyves sammen for å lage en 
værbestandig og sikker innfestning.

Design
Skjult innfesting gir et ryddig utseende. Avstanden 
mellom panelene er automatisk satt for å gi en 
konsekvent nøyaktighet.

Markedsledende avstand mellom panelene. Spalten 
mellom radene er kun 5mm. og kolonnene er 30mm.

Kompakt

Enkelt 
Clearline Fusion leveres i to forskjellige utgaver:
Standard 270Wp Poly paneler, svart bakgrunns folie
Premium 300Wp Mono svarte høyeffekts paneler

Clearline Fusion oppnår eksepsjonell brannsikkerhet, 
vindmotstand og værbestandighet uten behov for ekstra 
lekter, braketter eller branntetting. Alt man trenger 
medfølger i montasje settet.

Sikkerhet

Solcelleanlegg er en miljøvennlig alternativ kilde til strømproduksjon. Med Clearline Fusion, kombineres høy kvalitet og 
estetikk med en pris som tilsvarer skinnebaserte systemer montert over eksisterende tak.

Hvorfor en integrert løsning?

Hvorfor velge Clearline Fusion?

Integrerte solcelleanlegg har alltid vært en foretrukken løsning 
når man tenker design og funksjon. Clearline Fusion leverer 
helintegrerte solcelleanlegg av høyeste kvalitet, for oppgradering 
av eksisterende bygninger, eller nybygg.

Vedlikehold
Taktekket kan enkelt vedlikeholdes eller byttes, uten at 
man trenger å demontere hele solcelleanlegget.

Et annerledes utseende
Skill deg ut fra mengden av skinnebaserte systemer,
med et Clearline Fusion som ser bra ut på taket.

Integrerte paneler er montert lavere enn de skinnebaserte 
systemene, og ser ut som naturlig del av taket.

Estetikk

Økonomisk

Universalt 
Passer de aller fleste typer av tradisjonelle taktekker.

Prisene er sammenlignbare med et skinnebasert 
system, og reduserer antall m2. med takstein.

Viridian has a policy of continuous improvement, and reserves the right to alter the specifications without notice.  Viridian has made every 
effort to ensure the accuracy of information, but does not accept liability for any errors or omissions.

Viridian Concepts Ltd. 2018.  Not to be reproduced either wholly or in part without the express written permission of Viridian Concepts Ltd.c 
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1 Maksimal tyngdebelastning inkluderer en sikkerhetsfaktor på 1.0

Vindlast

Brannklasse ihht EN13501-5:2016

Tykkelse

Statisk belastning på tak (fordelt)

Maksimal tyngdebelastning

Standarder
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Kompatibelt taktekke

Takvinkel

Oppløftet fra vind er høyere 
når solcelleanlegget er 
integrert i taket. Sertifisert 
vindlast for Clearline Fusion er 
mer enn fire ganger høyere 
enn konkurrerende produkter, 
og er sertifisert for selv de 
mest utsatte installasjoner. 

Systemet   er designet og 
utviklet i UK, hvor de har like 
tøffe værforhold som her i 
Skandinavia. 

Vindbelastning 

Clearline PV16

Robust korrugert bly, 
motstår oppløft fra vind

Braketter av 
aluminium for lang 

levetid samt høy 
brannklassifisering

Passer til alle vanlige typer 
takstein og skifer

Skjulte innfestinger 
for en ryddig og pen 
finish

Markedsledende 
5mm spalte

Utvid til ønsket antall 
kolonner og rader

Spesifikasjoner

Vanlig takstein, selvlåsende 
takstein, naturlig og kunstig skifer

Sett for både stående og 
liggende installasjoner, samt 
ikke-rektangulære 
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Offisiell distributør:

Viridian Solar
68 Stirling Way,
Papworth, 
Cambridge UK CB23 3GY

Tel 01480 839 865
enquiries@viridiansolar.co.uk
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