
Montage
De nieuwe Sunbeam Miniclip is een los verkrijgbaar 
klemmetje voor het vastzetten van kabels, als aanvulling op 
de standaard gemonteerde kabelclips onder de dragers. 
De clip is universeel inzetbaar en kan geklemd worden op 
ballast- en windplaten, maar ook op de paneelrand.
De Miniclip is eenvoudig te bevestigen en klemt dankzij de 
staalinlage extreem goed.

Kabels
De Miniclip kan 2 kabels bevestigen. De clip is een handige 
optie voor bijvoorbeeld het wegwerken van extra kabel-
lengtes bij het gebruik van optimizers, of voor het goed 
opbinden van kabels bij een dubbele junction box (half-cell 
panelen). Door de Miniclips aan een ballast- of windplaat 
onder het paneel te bevestigen is het erg makkelijk om 
kabels uit de zon weg te werken (geen UV-veroudering van 
de kabels).

Duurzaamheid
De Sunbeam Miniclip is vervaardigd uit hoogwaardig 
kunststof met een staalinlage en is slagvast, hitte- en 
weerbestendig.
Door de vormgeving en het materiaalgebruik van de Miniclip 
is schade aan de buitenmantel van de kabel uitgesloten.
De Sunbeam Miniclips zijn per 100 stuks te bestellen.

Geen gedoe met tiewraps meer; 
met de Sunbeam Miniclip werk 
je eenvoudig en snel alle kabels 
netjes weg!

Vanaf nu leverbaar:  
de Sunbeam Miniclip

Deze losse clip is multi 
inzetbaar, eenvoudig 
te bevestigen en klemt 
extreem goed.

Tiewraps  
worden met de 

Sunbeam Miniclip 
overbodig! 
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Makkelijk om kabels uit de 
zon weg te werken door de 
Miniclip aan een ballast-of 
windplaat onder het paneel 
te bevestigen. 

De Sunbeam Miniclip is 
vervaardigd uit hoogwaar-
dig kunststof met een 
staalinlage en is slagvast, 
hitte- en weerbestendig.



Mounting
The new Sunbeam Miniclip is a separately-available clip that 
can be used in addition to the default cable clips mounted 
under the carriers to secure cables. The clip his highly 
versatile and can be clamped to ballast and wind plates, as 
well as the panel edge. The Miniclip is easy to mount and has 
excellent clamping properties thanks to its steel inlay. 

Cables
The Miniclip can hold 2 cables. The clip is a convenient 
solution for hiding extra lengths of cables when optimizers 
are used, or to properly tie together cables near a double 
junction box (half-cell panels). Cables can easily be protected 
from the sun by attaching the Miniclips to a ballast or wind 
plate under the panel (this prevents UV ageing of the cables).

Durability
The Sunbeam Miniclip is made of high-grade plastic with a 
steel inlay and is impact, heat and weather resistant.
The design and the materials used in the Miniclip eliminate 
the risk of damage to the outer sheath of the cable. 
The Sunbeam Miniclips are available in batches of 100.

No more messing around with 
cable ties; with the Sunbeam 
Miniclip, you can easily and 
quickly conceal all cables!

Now available:  
the Sunbeam Miniclip

This separate clip is 
highly versatile, easy to 
mount and has excellent 
clamping properties.

The Sunbeam 
Miniclip  

eliminates the 
need for cable  

ties!
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Cables can easily be protected 
from the sun by attaching the 
Miniclips to a ballast or wind plate 
under the panel (this prevents  
UV ageing of the cables).

The Sunbeam Miniclip is 
made of high-grade plastic 
with a steel inlay and is 
impact, heat and weather 
resistant.


