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Hjørnesettet brukes i tillegg til det universale settet 
som vist under. Dette dokumentet må leses i 
sammenheng med hovedveiledningen (80032).
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Grønnstripet boks

Skyv renneforlengeren (a) inn I 
brakettpakningen over 
sammenføyningen mellom de to 
panelene til høyre. Den øvre kanten 
av renneseksjonen bør være på linje 
med toppen av de nedre panelene

Monter den øvre 
braketten

Monter den nedre sidebraketten (c) 
deretter den øvre sidebraketten (d).   
Den nedre kanten på den nedre 
braketten justeres med den nedre 
kanten på det øvre panelet

Settet inneholder toppbraketter for enten et enkelt panel eller et venstrepanel. 
Bruk braketten som passer oppsettet og kast den andre

Braketter for å feste det øvre panelet og sidebrakettene er i brakettpakken 
merket med Y.

Øvre hjørne, venstre 
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Blåstripet boks

Øvre hjørne, høyre side

Skyv renneforlengeren (a) inn I 
brakettpakningen over 
sammenføyningen mellom de to 
panelene til venstre. Den øvre kanten 
av renneseksjonen bør være på linje 
med toppen av de nedre panelene

Monter den øvre 
braketten (b) 

Monter den nedre sidebraketten (c) 
deretter den øvre sidebraketten (d).

Settet inneholder toppbraketter for enten et enkelt panel eller et høyrepanel. 
Bruk braketten som passer oppsettet og kast den andre

Braketter for å feste det øvre panelet og sidebrakettene er i brakettpakken 
merket med Y

Den nedre kanten på den 
nedre braketten justeres 
med den nedre kanten på 
det øvre panelet. Beskjær 
pakningen ved behov
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Oransjestripet boks

Nedre hjørne, høyre side

Hjørneseksjonen (a) monteres før den nedre braketten (b). Juster toppflaten 
av hjørneseksjonen med bunnen av panelet over. Skyv kanten av 
hjørneseksjonen inn i panelpakningen over sammenføyningen mellom de to 
panelene til venstre

Fortsett med rennebraketten mellom de øvre panelene på vanlig måte.

Settet inneholder en øvre brakett, samt en øvre sidebrakett for å 
kunne fullføre matrisen. Bruk braketten som passer og kast den andre.
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Nedre hjørne, venstre side

Hjørneseksjonen (a) monteres før den nedre braketten (b). Juster toppflaten av 
hjørneseksjonen med bunnen på panelet over. Skyv kanten av 
hjørneseksjonen inn i panelpakningen over sammenføyningen mellom de to 
panelene til høyre.

Settet inneholder en kortere brakett (b) for panelet til 
venstre for hjørneseksjonen. CLB settet har en 
senterbrakett som erstatter braketten fra et TC sett. CLB-S 
settet har en venstrebrakett som erstatter braketten fra et 
TL sett.

Nedre renne og deksler for spalten mellom de to panelene over hjørne 
medfølger i settet.

Settet inneholder en sidebrakett og en høyre topp og senterbrakett for å kunne 
fullføre matrisen. Bruk toppbraketten som passer og kast den andre

Monter paneler i kolonner fra bunn til topp ved å starte til 
venstre og forflytte mot høyre ettersom kolonnene fullføres

YELLOW GREY 
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Atlas Building, 68 Stirling Way

Papworth, Cambridge. UK 
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T +44 1480 831 501 

www.viridiansolar.co.uk


