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BASIS
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Gebruik bij de installatie van montagesystemen enkel componenten van Allimex Green Power.
Gebruik van andere componenten kan de stabiliteit van het systeem beïnvloeden en schade aanrichten.
De aanleg van solar installaties moet gebeuren door opgeleid en deskundig personeel. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door andere componenten of montage uitgevoerd door
niet-professionelen.
ADVIES: Gebruik bij een portrait installatie panelen van maximaal 1,90m lengte. Indien deze lengte overschreden
wordt, dienen de panelen landscape gemonteerd te worden. Lange panelen kunnen anders spontaan doorbuigen.
Indien landscape montage geen optie is, kan je gebruik maken van een systeem met profielen en klemmen.
Neem hiervoor contact op met je Allimex Green Power vertegenwoordiger.

BELASTING
Naast het nettogewicht van het fotovoltaïsche systeem worden de systeemcomponenten en de onderconstructie
voornamelijk beïnvloed door wind- en sneeuwlasten. Elk systeem moet daarom specifiek worden berekend en
gepland voor zijn externe vereisten, rekening houdend met de Eurocode.
De belasting die wordt veroorzaakt door wind, hangt voornamelijk af van:
• de windzone,
• de vorm van het dak
• de hoogte van het gebouw
• de helling van het dak
Gewicht belasting als gevolg van sneeuw is afhankelijk van:
• de sneeuwzone,
• de vorm van het dak
• de hoogte van het gebouw
• de helling van het dak
De wind- en sneeuwbelasting kunnen voor elke locatie bepaald worden door een externe professional.
ALLiN werd onderworpen aan windtunneltesten, alsook aan grondige testen en structurele analyses door de
Universiteit van Hasselt, België. Richt je voor meer details tot je vertegenwoordiger.
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SPANNING
De statica van het dak, de onderconstructie of de gevel moeten steeds worden geobserveerd.
In principe moeten de statica van elk dak gecontroleerd worden door geautoriseerde specialisten. Men moet
bekijken of het gebouw de extra belastingen door de solar installatie kan dragen.
Aangezien de belasting van een dak en de inwerking van een solar installatie door vele factoren worden bepaald,
moet er een statische berekening voor elk individueel dak worden gemaakt.
De huidige toestand van het dak moet van die aard zijn dat het dak niet binnen 20 jaar moet worden gerenoveerd.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

OPGELET
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BENODIGDHEDEN
• situatieschets en legplan
• stuklijst
• rolmaat / meetlint
• dopsleutel
• rubberen hamer
• metselkoord
• kniptang
• bouwhaak
• slijptol klein
• inbusschroeven

•
•
•
•
•
•
•
•
•

schroefmachine met 3 bitjes:
philips, torx T40, inbus 3
inbussleutels
montagesleutel MC4
tangenset MC4
hamerkopbouten
spaanplaatschroeven 4x50 mm
underlayment stroken 150x1220 mm
tellerkopschroeven
flensmoeren

Neem alle veiligheidsmaatregelen volgens de geldende richtlijnen in acht voor de start van
de installatie!

1. START - PLAATSBEPALING PANELEN
Bekijk eventueel het door jullie opgestelde legplan, de situatieschets en de stuklijst en ga na of alle
materialen aanwezig zijn.

TIP: Onze vertegenwoordigers kunnen je helpen met deze stuklijst indien je de correcte opstelling
doorgeeft.

Zonnepanelen mogen niet te dicht bij de nok, goot of dakrand worden
gemonteerd. De panelen horen steeds minimaal 60 cm van de nok
en goot, en 40 cm van de zijkant van het dak te liggen. Dit is om te
voorkomen dat de panelen de krachten van windturbulentie moeten
weerstaan bij zware wind. Bij tussenwoningen kunnen de panelen
natuurlijk wel tot aan de rand van het gebouw worden geplaatst.
Bepaal voor de plaatsing waar de panelen precies op het dak moeten
komen. We raden aan om de contouren van het panelenveld te
markeren op de pannen. Daarna worden de posities van de profielen
getekend. Op de lijnen voor de draagprofielen kan nadien de positie
voor de dakhaken gemarkeerd worden.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

PANNENDAK

PANNENDAK
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De exacte plaats van het solar systeem wordt op het dak ingemeten om de positie van de dakhaken
te bepalen. Bepaal eerst de positie van de onderste rij dakhaken. Verwijder de dakpannen op deze
rij om de tengels vrij te maken over de breedte van het PV systeem. De dakhaken lopen steeds over
het midden van het dal van de dakpannen.
»
»

Profielen H2 mogen maximaal 300 mm voorbij een dakhaak steken.
Inlegprofielen mogen maximaal 300 mm voorbij een profiel H2 steken.

3. BEVESTIGING UNDERLAYMENT STROKEN
Creëer een goed loopvlak voor de verdere installatie van het PV systeem door underlayment
stroken (150x1220 mm) over de totale breedte van de vrijgemaakte tengels te schroeven.
Bepaal nadien de posities van de overige dakhaken. Verwijder hier eveneens de dakpannen rondom
de posities en installeer een halve underlayment strook (150x610 mm).
»

Per tengel worden 3 spaanplaatschroeven geïnstalleerd.

4. BEVESTIGING DAKHAKEN
De dakhaken worden op een lijn geplaatst in de verticale richting. Schroef de dakhaken vast op de
underlayment stroken met 3 tellerkopschroeven.
»
»

Een dakhaak mag niet op de onderliggende dakpannen rusten.
Kies altijd het dichtsbijzijnde pan-dal bij de ingemeten positie.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

2. INMETEN SYSTEEM

Het montagesysteem moet waterpas geïnstalleerd worden om wrijving op de panelen te voorkomen.
De dakhaken zijn daarom in hoogte verstelbaar.
Zet eerst de 4 buitenste dakhaken van het solar systeem vast op gelijke hoogte en gebruik deze als
referentie voor de overige dakhaken.
»

Trek een metselkoord tussen de 4 afgestelde dakhaken en stel de rest van de
dakhaken op dezelfde hoogte af.

Het is mogelijk dat de dakpannen niet meer netjes op elkaar passen door de installatie van de
dakhaken. Slijp daarom een stukje uit de onderkant van de dakpan ter grootte van de dakhaak en
leg deze terug op de originele plaats. Zorg er zeker voor dat de pan zijn stevigheid en waterdichtheid
behoudt.

5. INSTALLATIE VERTICALE PROFIELEN H2
De installatie van de verticale profielen H2 op de dakhaken gebeurt met hamerkopbouten en
flensmoeren. De hamerkopbout wordt met een kwartslag in de gleuf aan de onderzijde van het
profiel gedraaid door het slobgat van de dakhaak.
Bepaal eerst de juiste hoogte voor de 2 buitenste profielen en installeer deze profielen eerst.
lnstalleer daarna de tussenliggende profielen H2 aan de hand van een metselkoord tussen de bovenen onderzijde van de 2 eerste profielen.

De maximale lengte van een profiel H2 is 6,50 m. Met behulp van een profielverbinder zijn de profielen
te verlengen alvorens ze op de dakhaken gemonteerd worden.
De profielverbinder wordt aan de onderzijde van het profiel H2 geïnstalleerd door middel van 2
hamerkopbouten en flensmoeren. Verlengde profielen H2 worden om en om geplaatst waardoor de
profielverbinders verspringen op het dak.

4

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

PANNENDAK

PANNENDAK

5

Voor de installatie van de inlegprofielen op de profielen H2 worden
beugels voor inleg gebruikt. Aan de achterzijde van de beugel bevindt
zich een glijmoer die met een torxbout de beugel vastzet in het profiel
H2. De voorzijde van de beugel bevat 2 aanslagen en een klemveer
die naar de bovenzijde wordt geïnstalleerd.
lnstalleer eerst de onderste beugels voor inleg op de buitenste
profielen H2 en span een metselkoord tussen deze profielen ter
hoogte van de beugels. Bevestig een beugel op elk profiel H2.
Om de afstand tussen de onderkant van de bovenste beugel en de bovenkant van de onderste
beugel te kunnen bepalen, wordt de volgende formule gehanteerd:
paneelmaat - 57 mm.

TIP: gebruik een H2 profiel dat op maat gezaagd is als maatstok.

7. INSTALLATIE INLEGPROFIELEN
De installatie van de solar panelen gebeurt met
asymmetrische inlegprofielen. Het inlegprofiel wordt met
de kortste flens naar boven bevestigd.
De panelen worden dan eerst in het bovenste inlegprofiel
gestoken en daarna in het onderliggende profiel gezet.

Bepaal de juiste breedtepositie van het onderste inlegprofiel en leg deze tegen de aanslagen van de
beugels voor inleg. Druk de klemveertjes van de beugels in met het inlegprofiel zodat die in de juiste
positie klikt. lnstalleer nadien de overige inlegprofielen.
Profiel inleg verbinder
De maximale lengte van een inlegprofiel is 6,50 m en kan verlengd worden door middel van een
profiel inleg verbinder die in de onderzijde van het inlegprofiel wordt geschoven en vastgezet
met 2 inbusschroeven. lndien de systeemlengte meer dan 12 m bedraagt, dient er slechts 1
inbusschroef te worden aangedraaid om de profielen te laten uitzetten en krimpen door eventuele
temperatuurverschillen.
»

Inlegprofielen worden eerst gekoppeld en daarna pas bevestigd op de beugels.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

6. INSTALLATIE BEUGELS VOOR INLEG

Profiel afsluiten
Er zijn 2 methodes om het profiel af te sluiten op het einde van de rij.
Eindhoekjes
Eindhoekjes zorgen voor een esthetische afwerking op het einde van het profiel. Deze zijn enkel
bruikbaar op het verlaagde profiel!
Plaats aan weerszijden van het inlegprofiel een eindhoekje om te vermijden dat de solar panelen uit
het inlegprofiel glijden. Schuif het eindhoekje in de gleuf aan de onderzijde van het inlegprofiel en zet
het vast met een inbusschroef.
»

Gebruik een bouwhaak of zonnepaneel bij de uitlijning van de profielen.

Zelftappers
Deze worden in de basis van het inlegprofiel gezet. Tussen de panelen en de eerste zelftapper dient
een afstand van 5 mm voorzien te worden. De zelftappers dienen geïnstalleerd te worden naar het
voorbeeld in onderstaande afbeelding. Dit zowel aan de boven- als onderkant van het paneel.
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Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
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Alle kabels worden parallel aan de gemonteerde profielen gelegd en bevestigd door middel
van kabelbeugels. Deze worden in het profiel geschoven en met een kwartslag vastgezet.
Per lopende meter wordt één kabelbeugel voorzien.

lnstalleer eerst de bovenste rij modules. Steek het paneel in het bovenste inlegprofiel en laat deze
zakken in het onderste profiel. De modules worden door de zwaartekracht gepositioneerd en moeten
niet meer met schroeven vastgezet worden.
Laat een ruimte van minimum 2 mm vrij tussen de panelen voor eventuele uitzettingen door
temperatuurverschillen.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

8. INSTALLATIE ZONNEPANEEL
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BENODIGDHEDEN
• situatieschets en legplan
• stuklijst
• rolmaat / meetlint
• potlood
• popnageltang
• metselkoord
• kniptang
• bouwhaak

•
•
•
•

schroefmachine met bitjes:
torx T40, inbus 3
montagesleutel MC4
tangenset MC4
rubberen hamer

Neem alle veiligheidsmaatregelen volgens de geldende richtlijnen in acht voor de start van
de installatie!

1. START - PLAATSBEPALING PANELEN
Bekijk eventueel het door jullie opgestelde legplan, de situatieschets en de stuklijst en ga na of alle
materialen aanwezig zijn.

TIP: Onze vertegenwoordigers kunnen je helpen met deze stuklijst indien je de correcte opstelling
doorgeeft.

Zonnepanelen mogen niet te dicht bij de nok, goot of dakrand worden
gemonteerd. De panelen horen steeds minimaal 60 cm van de nok
en goot, en 40 cm van de zijkant van het dak te liggen. Dit is om te
voorkomen dat de panelen de krachten van windturbulentie moeten
weerstaan bij zware wind. Bij tussenwoningen kunnen de panelen
natuurlijk wel tot aan de rand van het gebouw worden geplaatst.
Bepaal voor de plaatsing waar de panelen precies op het dak moeten
komen. We raden aan om de contouren van het panelenveld te
markeren. Daarna worden de posities van de profielen getekend.
Op de lijnen voor de draagprofielen kan nadien de positie voor de
beugels gemarkeerd worden.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

STEELDECK

STEELDECK
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De exacte plaats van het solar systeem wordt op het dak
ingemeten om de positie van de beugels voor inleg te bepalen.
Een vlakke beugel wordt op de top van het trapeziumprofiel
bevestigd.
Controleer steeds of het dak vlak loopt. Eventuele golvingen in het
dak zetten zich door in het montagesysteem. Dit kan nefast zijn
voor een correcte installatie van het systeem.
Indien dit een probleem vormt, kan er gewerkt worden met
stokschroeven en onderprofielen. Contacteer je vertegenwoordiger
voor een gepaste oplossing.
»

Inlegprofielen mogen maximaal 300 mm voorbij een
vlakke beugel voor inleg steken.

3. INSTALLATIE BEUGELS VOOR INLEG
Voor de installatie van de inlegprofielen op het steeldeck wordt
gebruik gemaakt van de beugels voor het inlegprofiel met popnagel.
Aan de achterzijde van de beugel bevindt zich een epdm plaatje
dat het sandwichpaneel beschermt tegen lekken. De beugel bevat
2 aanslagen en een klemveer. Deze veer hoort bij de montage
steeds bovenaan te staan.
Bepaal eerst de hoogte van de onderste rij vlakke beugels voor
inleg en installeer de beugels op de hoeken. Boor een gat van
6 mm en trek hierin de vlakke beugels vast met een popnagel. Span
een metselkoord tussen deze beugels en bevestig op dezelfde
manier de overige vlakke beugels met een popnagel.
Als algemene regel wordt aangenomen dat de afstand tussen de beugels 0,75m bedraagt.
Per rij is er 1 beugel extra nodig om de rij af te sluiten. Het aantal benodigde beugels per rij wordt
berekend als volgt:
maat paneel x aantal
			+ 1
0,75 m

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

2. INMETEN SYSTEEM

STEELDECK
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De installatie van de panelen gebeurt met asymmetrische
inlegprofielen. Het inlegprofiel wordt met de kortste flens
naar boven bevestigd.
De panelen worden dan eerst in het bovenste inlegprofiel
gestoken en daarna in het onderliggende profiel gezet.

Bepaal de juiste breedtepositie van het onderste inlegprofiel en leg deze tegen de aanslagen van de
beugels voor inleg. Druk de klemveertjes van de beugels in met het inlegprofiel zodat die in de juiste
positie klikt. lnstalleer nadien de overige inlegprofielen.
Profiel inleg verbinder
De maximale lengte van een inlegprofiel is 6,50 m en kan verlengd worden door middel van een
profiel inleg verbinder die in de onderzijde van het inlegprofiel wordt geschoven en vastgezet
met 2 inbusschroeven. lndien de systeemlengte meer dan 12 m bedraagt, dient er slechts 1
inbusschroef te worden aangedraaid om de profielen te laten uitzetten en krimpen door eventuele
temperatuurverschillen.
»

Inlegprofielen worden eerst gekoppeld en daarna pas bevestigd op de beugels.

Profiel afsluiten
Er zijn 2 methodes om het profiel af te sluiten op het einde van de rij.
Eindhoekjes
Eindhoekjes zorgen voor een esthetische afwerking op het einde van het profiel. Deze zijn enkel
bruikbaar op het verlaagde profiel!
Plaats aan weerszijden van het inlegprofiel een eindhoekje om te vermijden dat de solar panelen uit
het inlegprofiel glijden. Schuif het eindhoekje in de gleuf aan de onderzijde van het inlegprofiel en zet
het vast met een inbusschroef.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

4. INSTALLATIE INLEGPROFIELEN

STEELDECK

Gebruik een bouwhaak of zonnepaneel bij de uitlijning van de profielen.

Zelftappers
Deze worden in de basis van het inlegprofiel gezet. Tussen de panelen en de eerste zelftapper dient
een afstand van 5 mm voorzien te worden. Installeer de zelftapppers zoals op onderstaand voorbeeld.
Dit zowel aan de boven- als onderkant van het paneel.

5. INSTALLATIE ZONNEPANEEL
Alle kabels worden parallel aan de gemonteerde profielen gelegd en bevestigd door middel
van kabelbeugels. Deze worden in het profiel geschoven en met een kwartslag vastgezet.
Per lopende meter wordt één kabelbeugel voorzien.

lnstalleer eerst de bovenste rij modules. Steek het paneel in het bovenste inlegprofiel en laat deze
zakken in het onderste profiel. De modules worden door de zwaartekracht gepositioneerd en moeten
niet meer met schroeven vastgezet worden.
Laat een ruimte van minimum 2 mm vrij tussen de panelen voor eventuele uitzettingen door
temperatuurverschillen.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

»
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BENODIGDHEDEN
• situatieschets en legplan
• stuklijst
• rolmaat / meetlint
• potlood
• slagmoermachine
• metselkoord
• kniptang
• bouwhaak
• dopsleutelset

•
•
•
•
•
•
•
•

schroefmachine met bitjes:
torx T40, inbus 3
boor 10 of 12
montagesleutel MC4
tangenset MC4
rubberen hamer
inbussleutels & inbusschroeven
stokschroeven
eventueel pvc busjes 25 mm diameter

Neem alle veiligheidsmaatregelen volgens de geldende richtlijnen in acht voor de start van
de installatie!

1. START - PLAATSBEPALING PANELEN
Bekijk eventueel het door jullie opgestelde legplan, de situatieschets en de stuklijst en ga na of alle
materialen aanwezig zijn.

TIP: Onze vertegenwoordigers kunnen je helpen met deze stuklijst indien je de correcte opstelling
doorgeeft.

Zonnepanelen mogen niet te dicht bij de nok, goot of dakrand worden
gemonteerd. De panelen horen steeds minimaal 60 cm van de nok
en goot, en 40 cm van de zijkant van het dak te liggen. Dit is om te
voorkomen dat de panelen de krachten van windturbulentie moeten
weerstaan bij zware wind. Bij tussenwoningen kunnen de panelen
natuurlijk wel tot aan de rand van het gebouw worden geplaatst.
Bepaal voor de plaatsing waar de panelen precies op het dak moeten
komen. We raden aan om de contouren van het panelenveld te
markeren. Daarna worden de posities van de profielen getekend.
Op de lijnen voor de draagprofielen kan nadien de positie voor de
golfhaken/stokschroeven gemarkeerd worden.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

GOLFPLATEN

Er zijn 2 opties voor de installatie. Beide methodes maken gebruik van onderprofielen.
• Installatie met stokschroeven (zie punt 3)
• Installatie met golfhaak (zie punt 4)

2. INMETEN SYSTEEM
De plaats van het solar systeem wordt bepaald door het aantal gordingen en de gordingafstand.
De profielen H2 kunnen daarom aan de bovenzijde van het systeem onder de panelen uitsteken.
»
»

Profielen H2 mogen maximaal 300 mm voorbij een stokschroef steken.
Inlegprofielen mogen maximaal 300 mm voorbij een profiel H2 steken.

Verleng de profielen H2 tot de eerstvolgende gording indien het maximum van 300 mm overschreden
wordt.

3. INSTALLATIE STOKSCHROEVEN
Bepaal de posities van de stokschroeven in de top van de golven op de onderste gording.
Verwijder indien nodig de golfplaatbout wanneer die vervangen moet worden door een stokschroef.
Boor op elke stokschroefpositie loodrecht een gat tot 10 mm of 12 mm in de gordingen en installeer
de stokschroeven met een slagmoermachine. lnstalleer de overige stokschroeven op de gordingen
lijnrecht boven de bevestigde stokschroeven.

TIP: Om een degelijk loopvlak te creëren voor het inmeten en installeren van de rest van het systeem
kunnen er steigerplanken geïnstalleerd worden tegen de onderste rij stokschroeven. Bescherm de
stokschroeven door er eerst pvc busjes overheen te schuiven.

3.1 INSTALLATIE VERTICALE ONDERPROFIELEN
De installatie van de verticale profielen H2 gebeurt met hamerkopbouten en flensmoeren.
De hamerkopbout wordt met een kwartslag in de gleuf aan de onderzijde van het profiel gedraaid
door het slobgat van het plaatje.
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Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

GOLFPLATEN

Bepaal de juiste hoogte voor de 2 buitenste profielen en installeer deze profielen eerst.
lnstalleer daarna de tussenliggende profielen H2 aan de hand van een metselkoord tussen de bovenen onderzijde van de 2 eerste profielen.

De maximale lengte van een profiel H2 is 6,50 m. Met behulp van een profiel verbinder zijn de
profielen te verlengen alvorens ze op het dak gemonteerd worden. De profiel verbinder wordt aan
de onderzijde van het profiel H2 geïnstalleerd door middel van 2 hamerkopbouten en flensmoeren.
Verlengde profielen H2 worden om en om geplaatst waardoor de profiel verbinders verspringen op
het dak.

Doorheen de jaren kunnen gordingen doorhangen. Houd hier rekening mee bij de installatie van
de profielen H2. Zorg dat alle stokschroeven zich aan de buitenzijde van het metselkoord bevinden.
Laat eventueel de buitenste 2 profielen voldoende naar beneden zakken om zo ook het doorhangen
van de gordingen op te vangen.

4. INSTALLATIE GOLFHAAK
De golfhaak wordt geplaatst op de plek waar de dakplaat reeds is vastgeschroefd met golfplaatbouten.
De golfplaatbout dient losgeschroefd te worden waarna de golfhaak onder deze bout wordt geschoven.
De uitsparing van de golfhaak dient steeds naar beneden toe gemonteerd te worden.

14

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

GOLFPLATEN

Voor de bepaling van de afstand tussen de golfhaken refereren we naar de testresultaten van dit
systeem. De afstand tussen de golfhaken hangt af van de windbelasting op het hele systeem.
Wanneer de golfhaak niet geplaatst kan worden door een obstakel, zoals de bekleding van de nok,
gebruik je stokbouten.

4.1. INSTALLATIE VERTICALE ONDERPROFIELEN
De installatie van de verticale onderprofielen
gebeurt met hamerkopbouten en flensmoeren.
De hamerkopbout wordt met een kwartslag in de
gleuf aan de zijkant van het profiel gedraaid door
het slobgat van het plaatje.
Het onderprofiel dient volledig contact te maken
met de vertanding van de golfhaak.

Bepaal de juiste hoogte voor de 2 buitenste profielen en installeer deze profielen eerst.
Installeer daarna de tussenliggende onderprofielen aan de hand van een metselkoord tussen de
boven- en onderzijde van de 2 eerste profielen.

De maximale lengte van een profiel H2 is 6,50 m. Met behulp van een profielverbinder zijn de
profielen te verlengen alvorens ze op het dak gemonteerd worden. De profiel verbinder wordt aan
de onderzijde van het profiel H2 geïnstalleerd door middel van 2 hamerkopbouten en flensmoeren.
Verlengde profielen H2 worden om en om geplaatst waardoor de profiel verbinders verspringen op
het dak.

Doorheen de jaren kunnen gordingen doorhangen. Houd hier rekening mee bij de installatie van
de profielen H2. Zorg dat alle stokschroeven zich aan de buitenzijde van het metselkoord bevinden.
Laat eventueel de buitenste 2 profielen voldoende naar beneden zakken om zo ook het doorhangen
van de gordingen op te vangen.
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Voor de installatie van de inlegprofielen op de profielen H2 worden
beugels voor inleg gebruikt. Aan de achterzijde van de beugel bevindt zich
een glijmoer die met een torxbout de beugel vastzet in het profiel H2.
De voorzijde van de beugel bevat 2 aanslagen en een klemveer die naar de
bovenzijde wordt geïnstalleerd.
lnstalleer eerste de onderste beugels op de buitenste profielen H2 en
span een metselkoord tussen deze profielen ter hoogte van de beugels.
Bevestig een beugel op elk profiel H2.
Om de afstand tussen de onderkant van de bovenste beugel en de bovenkant van de onderste
beugel te kunnen bepalen, wordt de volgende formule gehanteerd:
paneelmaat - 57 mm.
TIP: gebruik een H2 profiel dat op maat gezaagd is als maatstok.

6. INSTALLATIE INLEGPROFIELEN
De installatie van de solar panelen gebeurt met
asymmetrische inlegprofielen. Het inlegprofiel wordt met
de kortste flens naar boven bevestigd.
De panelen worden dan eerst in het bovenste inlegprofiel
gestoken en daarna in het onderliggende profiel gezet.

Bepaal de juiste breedtepositie van het onderste inlegprofiel en leg deze tegen de aanslagen van de
beugels voor inleg. Druk de klemveertjes van de beugels in met het inlegprofiel zodat die in de juiste
positie klikt. lnstalleer nadien de overige inlegprofielen.
Profiel inleg verbinder
De maximale lengte van een inlegprofiel is 6,50 m en kan verlengd worden door middel van een
profiel inleg verbinder die in de onderzijde van het inlegprofiel wordt geschoven en vastgezet
met 2 inbusschroeven. lndien de systeemlengte meer dan 12 m bedraagt, dient er slechts 1
inbusschroef te worden aangedraaid om de profielen te laten uitzetten en krimpen door eventuele
temperatuurverschillen.
»

Inlegprofielen worden eerst gekoppeld en daarna pas bevestigd op de beugels.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

5. INSTALLATIE BEUGELS VOOR INLEG

Profiel afsluiten
Er zijn 2 methodes om het profiel af te sluiten op het einde van de rij.
Eindhoekjes
Eindhoekjes zorgen voor een esthetische afwerking op het einde van het profiel. Deze zijn enkel
bruikbaar op het verlaagde profiel!
Plaats aan weerszijden van het inlegprofiel een eindhoekje om te vermijden dat de solar panelen uit
het inlegprofiel glijden. Schuif het eindhoekje in de gleuf aan de onderzijde van het inlegprofiel en zet
het vast met een inbusschroef.
»

Gebruik een bouwhaak of zonnepaneel bij de uitlijning van de profielen.

Zelftappers
Deze worden in de basis van het inlegprofiel gezet. Tussen de panelen en de eerste zelftapper dient
een afstand van 5 mm voorzien te worden. De zelftappers dienen geïnstalleerd te worden naar het
voorbeeld in onderstaande afbeelding. Dit zowel aan de boven- als onderkant van het paneel.
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lnstalleer eerst de bovenste rij modules. Steek het paneel in het bovenste inlegprofiel en laat deze
zakken in het onderste profiel. De modules worden door de zwaartekracht gepositioneerd en moeten
niet meer met schroeven vastgezet worden.
Laat een ruimte van minimum 2 mm vrij tussen de panelen voor eventuele uitzettingen door
temperatuurverschillen.

0082-0821-NL

Alle kabels worden parallel aan de gemonteerde profielen gelegd en bevestigd door middel
van kabelbeugels. Deze worden in het profiel geschoven en met een kwartslag vastgezet.
Per lopende meter wordt één kabelbeugel voorzien.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten is een afwijking op de afbeelding mogelijk. Aan eventuele druk- of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

7. INSTALLATIE ZONNEPANEEL

