
novotegra top-fix – etlags-klemmesystem med moduler monteret på højkant

Tegltag | klemmesystem 
novotegra top-fix

Enkelt, stabilt og fleksibelt
Ved montage på tegltag er novetgra tagkrogsæt fleksibelt, særdeles 
stabilt og holder teglstenen helt fri. De forskellige sæt består af 
en grundprofil og en bøjle, som drejes ind i grundprofilen. I den 
forbindelse kan du tilpasse tagkrogsættene perfekt til ethvert tegltag, 
da de kan justeres tredobbelt. På den måde får du et æstetisk og 
homogent solcelleanlæg, også på ujævne tage. Uanset om det er stor 
grundprofil med to bøjler til store snebelastninger eller tagkrogsættet 
flex til små belastninger – så vi har altid en enkel, stabil og fleksibel 
løsning til dit tegltag.
C-skinnen fastgøres altid efter det samme princip: Den klassiske
skrueforbindelse med en låsemøtrik sikrer en hurtig, stærk og 
permanent pålidelig forbindelse, uanset om du monterer direkte eller 
i krydsskinneforbindelse. Skinnens indvendige rum fungerer samtidig 
som kabelkanal med tilstrækkelig plads til kabler og stik.
Alle ende- og midterklemmer er allerede formonteret og fås også 
sort eloxeret. Uanset om montagen sker på højkant eller liggende, i 
ét lag eller med krydsskinner, så fastgøres modulerne så fastgøres 
modulerne hurtigt og sikkert på C-skinnerne. Takket være novotegras 
pålidelige [1]klemmeteknik. 
Endeklemmerne afslutter[1]modulfeltet, så det flugter med 
C-skinnerne, det gør [1]underkonstruktionen næsten usynlig – det 
giver optisk perfekte anlæg.

Dobbelttagkroge til store snebelastninger Skinneforbinder C47 S til profilkamre C-Skinne fungere som kabelkanal

Dine fordele
• sikkert, stabilt og lang levetid

• Tredobbelt justerbare tagkroge

• C-Skinne har indbygget kabelkanal

• Dobbelttagkroge til store snebelastninger

• Høj produktionskvalitet og gennemtestet 
klemmeteknik

• Kun tre klemmer til alle rammehøjder

• Til alle gængse tegl-typer og minimal 
bearbejdning af selve teglstenene

• effektiv bagventilation af modulerne

• Enkel udlægning i overensstemmelse med 
Eurocode med vores online 
planlægningssoftware; Solar-Planit



Klemmesystem 

Har du set novotegras youtubekanal?

Om YouTube-kanalen fra novotegra.
Her fi nder du nyttige videoer, som giver 

dig gode tips og tricks til montage.

2
Med forbehold for fejl og ændringer. Status: April 2020 / ASc

Afdækningskappe

Forbinder

Skinne

Tagkrog

Skruer

Midterklemme og
endeklemme

Artikelnummer 03-000001

Artikelnummer 03-001369

Artikelnummer 03-000254

Artikelnummer 03-000281

Artikelnummer 03-000259

novotegra top-fi x 

Artikelnummer 03-000276 Artikelnummer 03-000284

Artikelnummer 03-000275 Artikelnummer 03-000277 

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | Eisenbahnstraße 150 | D-72072 Tübingen
Telefon +49 7071 98987-0, Telefax +49 7071 98987-10, solarenergysystems@baywa-re.com
www.baywa-re.com, solar-distribution.baywa-re.de, novotegra.baywa-re.com




