
Bevestigingsmateriaal - SCHLETTER

Basisprofiel Sololight lengte 4,3 m
Basisprofiel voor het monteren van standaardpanelen op een dak.

Hoogte: 42 mm

Breedte: 40 mm

Materiaal: Aluminium blank, lijkend op RAL 7035

Koppelstuk om basisprofiel te koppelen. (voorgemonteerd)
Koppelstuk om twee basisprofielen te koppelen met elkaar. Incl bouten.

Kunststof eindkap voor basisprofiel Sololight
Dit om het profiel aan de zijkanten af te sluiten.

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

138/125420

138/129022

138/129110

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere

Reeds klant? 

Bestel uw bevestigingsmateriaal 
op www.triconnect.be

Nog geen klant?

Surf dan naar
www.trilec.be/nl/klant-worden



Dakanker voor Boomse pannen (plat).
Voor bevestiging van het montagesysteem op een pannendak met golvende pannen. 
KlickTop inbegrepen.

Dakanker voor Boomse pannen (plat) paneel landscape 
montage.
Voor bevestiging van het montagesysteem op een pannendak met golvende pannen.
Te gebruiken indien de panelen in landscape worden opgesteld.
KlickTop inbegrepen.

Dakanker UNIVERSEEL.
In de hoogte verstelbare bevestiging voor een pannendak met golvende pannen.

Montagestuk Klick Top voor universele dakhaak.
Montagestuk Klick Top voor gebruik met het UNIVERSEEL dakhaak.

Dakhaak RAPID 2+ SLATE125 (SHINGLELESS)
Voor bevestiging van het montagesysteem op een dak met platte of beverstaartpannen.

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

138/101001

138/101004

138/100001

138/109083

138/109194

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere



Shingle vr. dakhaak RAPID2+ SLATE 125
Voor bevestiging van het montagesysteem op een dak met platte of beverstaartpannen.

Begin / eind klem  (verticale montage, dikte paneel 
30-40mm)
Klembeugel voor de bevestiging van de standaardpanelen aan de basisprofielen.
Het eerste en laatste paneel van een paneelrij wordt telkens met twee eindklembeugels  
aan de basisprofiel bevestigd.
Incl. schroef Torx M8.

Begin / eind klem  zwart (verticale montage, dikte paneel 
30-40mm)
Klembeugel voor de bevestiging van de standaardpanelen aan de basisprofielen.
Het eerste en laatste paneel van een paneelrij wordt telkens met twee eindklembeugels  
aan de basisprofiel bevestigd.
Incl. schroef Torx M8.

Begin / eind klem (horizontale montage, dikte paneel 
30-40mm)
Klembeugel voor de bevestiging van de standaardpanelen aan de basisprofielen.
Het eerste en laatste paneel van een paneelrij wordt telkens met twee eindklembeugels  
aan de basisprofiel bevestigd.
Incl. schroef Torx M8.

Begin / eind klem zwart (horizontale montage, dikte paneel 
30-40mm)
Klembeugel voor de bevestiging van de standaardpanelen aan de basisprofielen.
Het eerste en laatste paneel van een paneelrij wordt telkens met twee eindklembeugels  
aan de basisprofiel bevestigd.
Incl. schroef Torx M8.

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

138/109171

138/131011

138/131091

138/131013

138/131093

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere



Begin / eind klem (verticale/horizontale montage, dikte 
paneel 40-50mm)
Klembeugel voor de bevestiging van de standaardpanelen aan de basisprofielen.
Het eerste en laatste paneel van een paneelrij wordt telkens met twee eindklembeugels 
aan de basisprofiel bevestigd.
Incl. schroef Torx M8.

Tussenklem (dikte paneel 30-40mm)
Klembeugel voor de bevestiging van de standaardpanelen op de basisprofielen.
Tussen de panelen worden twee tussenklembeugels voor de bevestiging van de panelen 
gebruikt.
Incl. schroef Torx M8.

Tussenklem zwart (dikte paneel 30-40mm)
Klembeugel voor de bevestiging van de standaardpanelen op de basisprofielen.
Tussen de panelen worden twee tussenklembeugels voor de bevestiging van de panelen 
gebruikt.
Incl. schroef Torx M8.

Tussenklem (dikte paneel 40-50mm)
Klembeugel voor de bevestiging van de standaardpanelen op de basisprofielen.
Tussen de panelen worden twee tussenklembeugels voor de bevestiging van de panelen 
gebruikt.
Incl. schroef Torx M8.

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

138/131012

138/131211

138/132191

138/131212

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere

Klick Top 18-100 kruis verbinder

Om een kruisverbinding te maken van twee profielen.

Ref.: 138/129063



Aardingsklem 6mm

Aansluitconnecter, te monteren op het profiel.

Ballasthouder

Ballasthouder voor over de basisrail te voorzien.
Geschikt voor het plaatsen van betonklinkers als ballast
Afmeting ballaststenen: 20 x 10 x 8 cm

Beschermmat

Beschermmat voor onder de ballasthouder.
Vermijden van beschadigingen op het dakoppervlak.
Afmeting: 230mm x 160mm.

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

2/734196

138/169170

138/169047

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere

Stokschroefset M10x200.

Toe te passen op daken voorzien van golfplaten.

Montageplaat voor stokschroef.

In combinatie te gebruiken met bovenstaande stokschroefset.

Ref.: 

Ref.: 

138/110010

138/119002

Bout M10x25mm

inox bout M10x25mm,

Ref.: 136/241

Flensmoer M10

Inox flensmoer M10,

Ref.: 136/242

Bevestigingsset voor trapezium daken.

Universele bevestiging voor trapezium daken met staal en aluminium platen van 0,5 mm.
Set van 2 stuks.

Ref.: 138/113913



Grondprofiel voor FixGrid18 systeem.

Grondprofiel voor een FixGrid18 zuidopstelling.
Lengte: 4200mm.

Koppelingset voor grondprofiel FixGrid18.

Set van om twee grondprofielen te koppelen met elkaar.
incl. bevestigingsschroeven.

Beschemingsmat voor onder grondprofiel FixGrid18.

afmeting: 300x110x20mm.

Ophoogstuk voor systeemprofiel (laag) FixGrid18.

Voorste montagesteun.

Ophoogstuk voor systeemprofiel (hoog) FixGrid18.

Achterste montagesteun.

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

138/128396

138/129078

138/169043

138/163902

138/163901

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere



Ophoogstuk voor systeemprofiel (hoog midden) FixGrid18 - 
100.

middelste  montagesteun voor oost - west montage.

Ballasthouder voor Fixgrid18 systeem.

paneel lengte max: 1700mm

Windbeschermingsprofiel voor Fixgrid18 systeem.

paneel lengte max: 1700mm

Ballasthouder voor Fixgrid18 systeem.

paneel lengte max: 2067mm

Windbeschermingsprofiel voor Fixgrid18 systeem.

paneel lengte max: 2067mm

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

138/163903

138/169217

138/169117

138/169221

138/169192

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere



Zelftappende schroef met dichting.

Te gebruiken om het windbeschermingsprofiel te bevestigen.

Krimpcontrastekker (-) type MC-T4 Female

MC-T4-krimpcontrastekker voor het krimpen van aansluitkabels aan het  
MC-T4-aansluitsysteem.

Krimpkoppelbus (+) type MC-T4 Male

MC-T4-krimpcontrastekker voor het krimpen van aansluitkabels aan het  
MC-T4-aansluitsysteem.

Y-koppelstuk F-M-M

MC-T4 Y-koppelstuk
Om meerdere string met elkaar te kunnen verbinden.

Y-koppelstuk M-F-F

MC-T4 Y-koppelstuk
Om meerdere string met elkaar te kunnen verbinden.

SUNCLIX connectoren mannelijk voor SMA omvormers

Met een SUNCLIX-connector maakt u zonder speciale gereedschappen snel en eenvoudig 
een betrouwbare aansluiting tussen de PV panelen en de SMA omvormer.

SUNCLIX connectoren vrouwelijk voor SMA omvormers

Met een SUNCLIX-connector maakt u zonder speciale gereedschappen snel en eenvoudig 
een betrouwbare aansluiting tussen de PV panelen en de SMA omvormer.

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

138/943360

33/321601

33/321701

33/320018

33/320019

117/177468

117/177467

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere

Ref: PV-CM-S 2,5-6

Aansluitdoorsnede: 2,5-6mm

Ref: PV-CF-S 2,5-6

Aansluitdoorsnede: 2,5-6mm



Zonne-energiekabel zwart 4 mm²

Zonne-energiekabel met hoge temperatuur- en UV- bestendigheid voor een veilig
buiten en binnen gebruik.
Voor de elektrische verbinding van de omvormer met de paneelstrips.

Zonne-energiekabel rood 4 mm²

Zonne-energiekabel met hoge temperatuur- en UV- bestendigheid voor een veilig
buiten en binnen gebruik.
Voor de elektrische verbinding van de omvormer met de paneelstrips.

Zonne-energiekabel zwart 6 mm²

Zonne-energiekabel met hoge temperatuur- en UV- bestendigheid voor een veilig
buiten en binnen gebruik.
Voor de elektrische verbinding van de omvormer met de paneelstrips.

Zonne-energiekabel rood 6 mm²

Zonne-energiekabel met hoge temperatuur- en UV- bestendigheid voor een veilig
buiten en binnen gebruik.
Voor de elektrische verbinding van de omvormer met de paneelstrips.

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

Ref.: 

111/998704

111/998714

111/998706

111/998716

Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere

Kleur: Zwart

Doorsnede: 4 mm²

Max. Stroom: 42 A

Nom. Spanning: 1000 V

Kleur: Rood

Doorsnede: 4 mm²

Max. Stroom: 42 A

Nom. Spanning: 1000 V

Kleur: Zwart

Doorsnede: 6 mm²

Max. Stroom: 55 A

Nom. Spanning: 1000 V

Kleur: Rood

Doorsnede: 6 mm²

Max. Stroom: 55 A

Nom. Spanning: 1000 V



Trilec NV
Industrieweg 11 - 9420 Erpe-Mere

Krimptang MCT4

Voor het snel en vakkundig maken van multi-contact-krimpverbindingen voor het MC-T4
aansluitsysteem.
2,5-6mm.

Montagesleutel MCT4

Voor het aanhalen en losdraaien van de MC-T4 kabelschroefverbindingen en voor het los-
maken van de vergrendeling

Ref.: 

Ref.: 

2/211659

2/326024


