
Den professionella och säkra lösningen för takgenom-

föring av mediarör från solfångare eller olika 

kablagetyper

        VILPE-garantier:

      10 år färggaranti

        20 år teknisk garanti

VILPE    Solar-genomföringssats
och Solar-kabeltätning 4-50 mm



SOLAR-genomföringssats 
VILPE Solar-genomföring erbjuder en professionell takgenomföring 

för rördragningar till solpaneler eller andra mindre rör, kablar och 

ledningar. Genomföringen är lättmonterad, vattentät och flexibel. 

VILPE Solar-genomföringar finns att få för de flesta 

takmaterial, betongpannor, lertegel, papp, plåt osv. 

Genomföringen levereras som ett komplett paket, med 

anslutningsringen monterad på genomföringspannan. Lockets 

delar och rörtätning levereras lösa för att underlätta monteringen. I 

paketet ingår även behövliga skruvar, tätningar, monteringsanvisning 

samt undertaksbeslag. 

Solar-genomföringens lock är fastsatt med 3 skruvar och löstagbart. 

Det här gör det lättare att montera genomföringen i efterhand samt 

komma åt rören för luftning, provtryckning och annan service. Locket 

kan vridas 90 grader, vilket underlättar rördragningen och ger en 

mycket flexibel och samtidigt säker rördragningar, utan onödiga 

böjar och vinklar. 

Tillverkningsmaterial

Användningsexempel

Solar-kabeltätning 4-50 mm

Till Solar-genomföringssatsen finns en separat kabeltätning i EPDM-
gummi, med vars hjälp man kan dra kablar och ledningar 4-50 mm 
vattentätt genom taket. På kabeltätningen finns två delar, den ena 
med diameter 4 - 50 mm och den andra med 38 - 50 mm, denna 
även med fyra anslutningsmöjligheter för Ø 8 resp 4 mm kabel i 
ändan. Tätningen skärs enligt behov för kablar, ledningar eller små 
rör. Kabeltätningen är tillverkad i tåligt och flexibelt tekniskt 
gummimaterial. Kabeltätningen fästs vid Solar-genomföringssatsen 
med det medföljande vädertåliga fästet. Standardfärgen är svart.

Standardfärger

Svart 
Referensfärg
RR 33, RAL 9017

Brun 
Referensfärg
RR 32, RAL 8017

Grå 
Referensfärg
RR 23, RAL 7015

Röd 
Referensfärg
RR 29, RAL 3009

Tegelröd 
Referensfärg
RR 750, RAL 8004

Grön  
Referensfärg
RR 11, RAL 6020

VILPE-produkterna har använts framgångsrikt under 30 år i tuffaste 
tänkbara nordiska klimat. VILPE-produkterna är långlivade och 

tillverkas i återvinningsbar, genomfärgad och UV-skyddad polypropen-
plast. Materialet är kemiskt neutralt och miljövänligt. Det är rostfritt 
och korrosionsbeständigt och klarar fortlöpande temperaturer på 
-30°C – +80°C och kortvarigt temperaturer på till och med -40°C – 
+120°C.



Solar-genomföringssatsen innehåller undertaksbeslag, genomföringspanna med anslutningsringen monterad, 

krage, lock, rörtätning och skruvar. Kabeltätning för mindre rör, kablar och ledningar, 4-50 mm, utgör ett separat 

tillbehör. 

1. Montera undertaksbeslag 
och genomföringen enligt 
monteringsanvisningen för 
det aktuella takmaterialet.

2. Dra rören, kablarna eller led-
ningarna genom genomföringen 
och kragen. Sätt kragens nedre 
del på plats. Fäst kragens övre 
del med två skruvar till kragens 
nedre del enligt markeringarna. 
Dra rörtätningen runt röret till 
sin plats runt kragens främre 
öppning. Om kabeltätningen 
används i stället för rörtätningen, 
skärs öppningarna enligt kablar-
nas eller ledningarnas diameter, 
kablarna eller ledningarna dras 
genom dessa och tätningen 
fästs tätt på 
Solar-genomgöringssatsens 
öppning med hjälp av den med-
följande fästningen. Fäst till slut 
locket med tre skruvar.

3. Stöd rördragningen på 
undersidan så hela 
belastningen tas upp.

4. Täta runt 
rördragningen genom 
att värma rörtätningen 
med varmluftspistol. 
KABELTÄTNINGEN 
VÄRMS INTE.

5. Vid behov kan 
kragen och locket 
vridas 90 grader enligt 
rördragningensbehov. Fäst 
till slut kragen med fyra 
skruvar till genomföringen.

Produktnummer
NAMN FÄRG                            PRODUKTNR.

 
SOLAR-KABELGENOMFÖRING          svart 75701

SOLAR BETONG-GENOMFÖRINGSSATS  svart   75602
 brun  75604
 grön  75606
 grå  75607
 röd  75608
 tegelröd  75609
SOLAR PLÅT-GENOMFÖRINGSSATS       
 svart  75612
 brun 75614
 grön 75616
 grå 75617
 röd 75618
 tegelröd 75619
SOLAR CLASSIC-GENOMFÖRINGSSATS svart  75622
 brun  75624
 grön  75626
 grå  75627
 röd  75628
 tegelröd  75629

SOLAR PLÅTPANNE-GENOMFÖRINGSSATS svart  75632
 brun  75634
 grön  75636
 grå  75637
 röd  75638
 tegelröd  75639

fortsätter på följande sida >>>

Enkel montering



NAMN FÄRG  PRODUKTN.

  
SOLAR PAPP-GENOMFÖRINGSSATS svart  75672

SOLAR UNIVERSAL-GENOMFÖRINGSSATS  svart 75652
 brun 75654
 grön 75656
 grå 75657
 röd  75658
 tegelröd 75659

SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 1-KUPIG tegelröd  75662
SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 2-KUPIG tegelröd  75664

Varför VILPE-produkter?

Garanterat vattentäta och lätta att montera.

Utmärkta tekniska värden.

Brett produkturval.

Enhetlig formgivning och i många kulörallterna-
tiv garanterar ett snyggt slutresultat.

Omfattande tekniskt stöd. 

VILPE är den miljömedvetnes val

Miljövänlighet är ett av våra viktigaste värden och vi utvär-
derar noga miljöbelastningen i allt vi gör. Våra produkter är 
utvecklade för att vara så energisnåla som möjligt. Under 
produktionen har vi effektiviserat energianvändningen och 
minskat avfallet.

Vi har byggt regionens största solenergikraftanläggning på 
vårt huvudkontors tak. Solenergin täcker 10 % av fabrikens 
totala årliga energiförbrukning. 
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19Besöksadress:

VILPE Sverige AB
Bergkällavägen 32, 192 79 Sollentuna

Tillverkare:
VILPE Oy
Handelsvägen 9, 
65610 Korsholm
FINLAND
sales@vilpe.com


