Infix ProLine
Montagehandleiding

inhoudsopgave
1

Inleiding

1.1

Korte beschrijving

3
3

1.2

Over deze handleiding

3

1.3

Waarschuwingsinstructies

4

1.4

Veiligheid

4

2

Technische beschrijving

5

2.1

Systeemoverzicht

5

2.2

Leveringsomvang

6

2.3

Technische gegevens

7

3

Belangrijke montage-instructies

8

3.1

Montagevoorbereiding

8

Montagehulpmiddelen en benodigd

8

3.2

gereedschap
3.3

Extra benodigde materialen

8
9

4

Planning can het moduleoppervlak

4.1

Gebruiksvoorwaarden

4.2

Keuze tussen korte en lange adapters

9
10

voor montage in dwarsrichting
4.3

Verticale plaatsing

11

5

Montage

12

5.1

Voorbereiding van het dak

12

5.2

Montage van de onderconstructie

13

Montage van de adapters

17

5.3

(montage in dqarsrichting)

2

5.4

Montage van de adapters (verticale plaatsing)

19

5.5

Montage van de zijdelingse afdekplaten

19

5.6

Montage van de bovenste afdekplaten

20
21

5.7

Montage van de Clickstones

5.8

Modulemontage

23

5.9

Bedek het dak opnieuw

26

Infix-ProLine-MA-NL-1811

1. Inleiding
1.1. Korte beschrijving

Lees deze montagehandleiding evenals alle andere
van kracht zijnde documenten voor de montage-,

Infix ProLine is een indaksysteem voor PV-modules.

onderhouds- en demontagewerkzaamheden door.

Het maakt een directe integratie van PV-modules

U krijgt alle informatie voor een veilige en volledige

(ingelijst of niet ingelijst) in de daklaag mogelijk,

montage, onderhoud en demontage. Mocht u toch

onafhankelijk van de dakbedekking. Alle componenten

vragen hebben, neem dan contact op met

zijn volgens uw bestelling voorgemonteerd en

Mounting Systems GmbH.

vervangen de bestaande dakbedekking. Infix ProLine
wordt op de aanwezige of evt. de nieuwe tengels van

Gebruikersgroep

de dakconstructie gemonteerd. Zo kan het dak geheel

Alle montagehandleidingen van

of gedeeltelijk met PV-modules worden afgedekt.

Mounting Systems GmbH zijn gericht aan
de volgende personen (gebruikersgroep)

1.2. Over deze handleiding

•

vakpersoneel

•

geïnstrueerd personeel

Onderwerp
Deze handleiding beschrijft de montage van het

Vakpersoneel

Trifix ProLine platdaksysteem en alle systeemspecifieke

Vakpersoneel is personeel dat door zijn of haar

informatie over planning, componenten en

beroepsopleiding in staat is, montage- en

veiligheidsinstructies. In het eerste deel van de

onderhouds- en demontagewerkzaamheden

montagebeschrijving (hoofdstuk 4) worden de

vakkundig uit te voeren.

bevestigingsmogelijkheden van de driehoeken op het
dak getoond. Vervolgens worden de montagestappen

Geïnstrueerd personeel

voor de complete montage van ingelijste modules

Geïnstrueerd personeel is personeel dat voldoende

uitgevoerd (hoofdstuk 5-8).

is geïnformeerd over en getraind voor de hem
of haar opgedragen taken en de mogelijke

Van kracht zijnde documenten

gevaren bij een ondeskundige werk- wijze. De

Naast dit document hoort bij elke levering van

geïnstrueerde persoon moet geïnstrueerd zijn

producten het document "Montagehandleiding voor

over de benodigde beschermingsuitrustingen,

PV-framesystemen: algemeen gedeelte". Daarin

veiligheidsmaatregelen, relevante voorschriften,

wordt voor Mounting Systems montageframes

ongevallenpreventievoorschriften evenals de

algemene informatie gegeven over standaardisatie,

bedrijfsomstandigheden en zijn vakbekwaamheid

veiligheid, transport, onderhoud, demontage en

hebben bewezen. De uitgevoerde werkzaamheden

afvalverwerking. Zowel deze montagehandleiding

moeten door vakpersoneel worden goedgekeurd.

als de "Montagehandleiding voor PV-framesystemen:
algemeen gedeelte" vormen een vast bestanddeel van

Oriëntatiehulp

het montagesysteem Trifix ProLine en moeten bij elke

De volgende hulpmiddelen verbeteren de oriëntatie bij

installatie in acht genomen worden.

het omgaan met deze handleiding:
Pictogrammen:

i

Dit symbool kenmerkt belangrijke informatie
en nuttige tips.
Dit symbool kenmerkt tips en trucs die de
handelingsprocessen vergemakkelijken.
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1.3 Waarschuwingsinstructies

1.4 Veiligheid

De in deze montagehandleiding gebruikte

Alle algemeen geldende veiligheidsbepalingen voor de

waarschuwingsinstructies kenmerken veiligheidsrelevante

framesystemen van Mounting Systems GmbH vindt u

informatie. Ze bestaan uit:

in het begeleidende document "Montagehandleiding
voor PVframesystemen: algemeen gedeelte". Lees dit

•

waarschuwingssymbool (pictogram)

document aandachtig door en houd u in ieder geval aan

•

signaalwoord voor het aanduiden van het

de daarin beschreven punten – gebruik het frame alleen

veiligheidsniveau

doelmatig, houd u aan de plichten van de opdrachtgever

informatie over de aard en de bron van het gevaar

en volg zowel de algemene als de specifieke

informatie over mogelijke gevolgen als het gevaar

veiligheidsinstructies op.

•
•

wordt genegeerd
•

maatregelen ter vermijding van gevaar en ter

Neem bovendien bij alle handelingen die u uitvoert de

voorkoming van letsel of materiële schade.

speciale veiligheidsinstructies in acht die voorafgaan
aan de handelingen in deze productspecifieke
montagehandleiding.

Het signaalwoord van de waarschuwingsinstructies
kenmerkt telkens een van de volgende veiligheidsniveaus:

Duidt op een groot, buitengewoon
gevaar dat, als het niet wordt

GEVAAR

vermeden, tot ernstig of zelfs dodelijk
letsel leidt.
Duidt op een potentieel gevaarlijke
situatie, die tot ernstig of

WAARSCHUWING

middelzwaar lichamelijk letsel en tot
materiële schade kan leiden.
wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie, die bij veronachtzaming tot

VOORZICHTIG

gering of licht letsel en tot materiële
schade kan leiden.
Duidt op een potentieel gevaar dat
tot materiële schade kan leiden.

LET OP

4
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2. Technische beschrijving
2.1 Systeemoverzicht
Hierna zijn de belangrijkste systeemdelen weergegeven.
De uitvoering van de afzonderlijke systeemdelen kan
variëren c.q. er kunnen verdere componenten
noodzakelijk zijn, afhankelijk van:
-

daktype (onderconstructie en dakbedekking)

-

type module

-

aantal modules en configuratie

-

de plaatselijke omstandigheden

1

9
2

8
3

7

4

6

5

Bild 2.1-1 Verticale plaatsing

Infix ProLine componenten:

Let op:

1

Bovenste afdekplaat

Deze tekening toont de rechtopstaande plaatsing van de

2

Adapter hochkant

PV-modules. Voor de dwarsmontage worden andere

3

Bolle kap

adapters gebruikt.

4

Zijdelingse afdekplaat

5

Module-eindhouder

6

Afdichtband

7

PV-modules

8

Modulehouder

9

Golfplaat
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2.2 Leveringsomvang
10 Spenglerschroef
Infix ProLine bevat alle systeemonderdelen en kleine

6,5 x 65 mm

onderdelen die u voor de montage nodig hebt. De
leveringsomvang is afhankelijk van de configuratie
van het PV- systeem. Extra daklatten en de

11

Bolle kap

12

Bevestigingsclips

13

Montagehulp

14

Dubbelzijdige tape

15

Schuimprofielvuller

16

Driehoekige schuimvuller

bevestigingsmiddelen daarvoor zijn niet bij de
levering inbegrepen.

1

2

3

4

Rechtopstaande adapter

Kruisadapter kort

Kruisadapter lang

Golfplaat

(optioneel)
5

Bovenste verbindingsplaat
17

Vulstof voor boomschuim
(optioneel)

6

7

Hoekplaat

18

Butylband (optioneel)

19

Modulehouder

Zijdelingse
verbindingsplaat

8

MetallRoll

9

Spenglerschroef

20 Moduleeindklem

4,5 x 45 mm

6

Montagehandleiding Infi x ProLine

2.3 Technische gegevens

Gebruikslocatie

Schuin dak – dakintegratie

Dakbedekking

Willekeurig

Dakhelling

10° tot 45° (daarboven op aanvraag) 1

PV-modules

Ingelijst, niet ingelijst

Totale hoogte van het

Verticaal: 40 mm + modulehoogte

PV-systeem

Horizontaal: 30 mm + modulehoogte

Legvorm

Vlak

Module-indeling dakoppervlak Verbonden oppervlakken, ook bedekking van
en integratie van dakramen

het volledige zijn mogelijk (na controle vooraf)

Module-uitlijning

Verticaal, horizontaal

Afmeting van het moduleveld

Vrij

Positie van het moduleveld

Vrij

Dakconstructie

Betengeling vergelijkbaar met pannendakwerk2

Normen

Eurocode 1 – Belastingen op constructies
Eurocode 9 – Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies

Certificaat

MPA Dresden:
Brandgedrag na DIN EN 13501-5:2010-02

Steunprofielen

Geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)

Kleine onderdelen

Roestvrij staal (V2A)

Verbindingsplaten

Aluminium (EN AW 5005)

Golfplaat

Aluminium (EN AW 3005)

Afdichtingen

EPDM

Kleur

Profielen/platen: molenafwerking, zwart
op aanvraag

Garantie

1

10 jaar 3

Voldoet aan de eisen van de Centrale Vereniging van de Duitse Dakbedekkingsbranche.
Elke installatie moet ook aan de nationale en lokale eisen voldoen.

2

De schroefverbindingen zijn ontworpen voor daklatten 30 x 50 mm, houtklasse 10 (afwijkingen op aanvraag).

3

De exacte voorwaarden vindt u in de garantiebepalingen van Mounting Systems GmbH.

Montagehandleiding Infix ProLine
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3. Belangrijke montage-instructies
3.1 Montagevoorbereiding
Te hoge belasting kan het dak ernstig
beschadigen!

Mounting Systems GmbH raadt aan om voor het bestellen
van Infix ProLine naar de omstandigheden ter plaatse te
informeren. Maak u vooral vertrouwd met:

GEVAAR

•

Zorg er voor de montage en
installatie voor dat het gebouw

•

de toestand van het dak,

en met name de dakbedekking

•

de sterkte van de daklatten,

aan de door de PV-installatie

•

de kwaliteit van de daklatten en

alsmede het montagebedrijf

•

de afstand tussen de daklatten.

verhoogde statische eisen
voldoen.

3.2 Montagehulpmiddelen en benodigd gereedschap
Levensgevaar door vallende delen!

Voor de montage van het framesysteem heeft u het
volgende gereedschap nodig:
•

dakladder

•

duimstok

•

Slaglijnmolen om de framedelen uit te lijnen

•

Aluminium richtlat (om de vlakheid van de

•
•

GEVAAR

Delen die van het dak vallen, kunnen
tot ernstig letsel of tot de dood
leiden!
•

Zorg er voor iedere montage en

betengeling en het moduleveld te controleren)

installatie voor dat het gebruikte

Haakse slijper met slijpschijf (om de dakpannen aan

materiaal aan de statische eisen

te passen)

ter plekke voldoet.

Plaatschaar (voor het snijden van de metalen platen,
afdichtband, etc.)

•

Dakloodgietergereedschap, bijv. insteektang of
plooitang (om de afsluitplaten evt. te bewerken)

•

Rubberhamer

•

Inbussleutel, 6 mm

•

Accuschroevendraaier met 8 mm zeskantbevestiging
(voor de adapterschroeven) en torx-opzetstuk
(voor bolle kappen en Spenglerschroeven
[plaatschroeven])

3.3 Extra benodigde materialen
Voor de montage van Infix ProLine heeft u het volgende
extra materiaal nodig:
•

Dubbelzijdige tape

•

Daklatten

•

Geschikte houtschroeven voor het bevestigen van de
daklatten

•

Evt. geschikt materiaal voor afdichting en extra
bevestiging van de aangrenzende dakpannen

8
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4. Planning van het moduleoppervlak
4.1 Gebruiksvoorwaarden
De planning van het moduleveld hangt af van

i

AANWIJZINGEN VOOR DE PLANNING!
Bij de planning van het moduleveld moet
op het volgende gelet worden:

•

de modulegrootte (L x B x H),

•

de module-uitlijning (horizontaal, verticaal),

•

het aantal modules en

de Infix ProLine zjin bestemd voor

•

de afstand tussen de daklatten.

het aansluiten van het moduleveld

• De standaardcomponenten van

op een pannendakwerk. Aansluiten
en andere dakbedekkingen moetenn
Extra daklatten

in elk geval door een gespecialiseerd
dakbedekkingsbedrijf worden

Wanneer de bestaande daklaatten niet met de vereiste
plaatsen in het moduleveld overeenkomen, kunnen extra
daklatten op de volgende plaatsen nodig zijn:

uitgevoerd.
• Tussen de bovenste rand van het
moduleveld en de daknok moeten zich
minstens drie rijen dakpannen

•

Bevestiging van de bovenste adapters

•

Bevestiging van de afdichtband

•

Bevestiging van de bovenste afsluitplaat

bevinden.
• Wanner dat niet het geval is, moet
de bovenste aansluiting door een
gespecialiseerd dakbedekkingsbedrijf

De extra daklatten evenals de bevestigingmiddelen

worden uitgevoerd om de dichtheid

daarvoor zjin niet bij de levering inbegrepen.

en houdbaarheid van de Infix ProLine
te waarbeorgen. Indien de daknok
niet afgedicht is, moetminstens één rij
dakpannen tussen de bovenste rand
van het moduleveld en de daknok
liggen.
• Een directe aansluiting van het
moduleveld op de daknok, rand of
dakgoot moet in elk geval door een
gespecialiseerd dakbedekkingsbedrijf
worden uitgevoerd.

Montagehandleiding Infi x ProLine
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4.2 Keuze tussen korte en lange adapters voor
montage in dwarsrichtung.
Wanneer de bestaande betengeling in het kader van
een nauwkeurig module-bezettingplan door nieuwe
latten vervangen of aangevuld wordt, kunnen korte
adapters binnen het veld worden gebruikt. De lange
adapters maken het mogelijk dat voor een deel verder
geen daklatten aan het daksant bevestigt hoeven te
worden. Voor de onderste rand van het veld worden
korte adapters gebruikt. De modules kunnen over de
hele lengte van de adapters worden bevestigd.

5

1

6

4

7

3
2

1.

Hoogte moduleveld: modulebreedte x aantal modules verticaal + ((aantal modules verticaal - 1) x 19 mm) + 50 mm

2.

Breedte moduleveld: modulelengte x aantal modules horizontaal + ((aantal modules horizontaal -1) x 19 mm)

3.

Extra daklatten voor de bevestiging van de afdichtband en van de onderste adapters: Afstand tussen nieuw
aan te brengen daklat (midden van de lat) en de bovenkant van de te overlappen dakpan van telkens
120 mm (voor de korte adapter en de afdichtband)

4.

Extra daklat voor de bevestiging van de bovenste adapters: Hoogte moduleveld -30 mm (= midden van de lat)

5.

Extra daklat voor de bevestiging van de bovenste afdekplaat: Hoogte moduleveld + 280 mm (midden van de lat)

6.

Afstand adapter horizontaal: Ca. kwartpunten van de modules = 1/2 modulelengte
(neem de gegevens van de modulefabrikant in acht)

7.

Afstand adapter verticaal: Vloeit voort uit de modulemaat. Plaats de adapter zo in het moduleveld dat het
middelpunt zich in de 19 mm brede vrije ruimte tussen de modules bevindt. Houd voor de buitenste bovenste
en onderste adapters een minimale afstand van 25 mm aan tussen de rand van de adapter en de rand van
het moduleveld.

10
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4.3 Verticale plaatsing

1

7
5

4
6
2

3

1.

Breedte moduleveld: Modulebreedte x aantal modules horizontaal + ((aantal modules horizontaal - 1)
x 19 mm) + 50 mm

2.

Hoogte moduleveld: Modulelengte x aantal modules verticaal + ((aantal modules horizontaal - 1) x 19 mm

3.

Extra daklat voor de bevestiging van de afdichtband: Afstand tussen nieuw aan te brengen daklat en de
bovenkant van de te overlappen dakpan van telkens 120 mm (voor de schuimprofielvuller en de afdichtband)
of 220 mm (voor de kamprofielvuller en de afdichtband)

4.

Extra daklat voor de bevestiging van de bovenste rand van het moduleveld: Hoogte moduleveld - 30 mm
(midden van de lat)

5.

Extra daklat voor de bevestiging van de bovenste afdekplaat: Hoogte moduleveld + 280 mm
(midden van de lat)

6.

Afstand adapter verticaal: Ca. kwartpunten van de modules = 1/2 modulelengte (neem de gegevens van de
modulefabrikant in acht). De afstand is afhankelijk vanhet daklattenrooster. Bij een zeer ongunstig
lattenrooster moeten evt. extra latten worden geplaatst.)

7.

Afstand adapter horizontaal: Vloeit voort uit de modulemaat. Plaats de adapter zo in het moduleveld dat
het middelpunt zich in de 19 mm brede vrije ruimte tussende modules bevindt. Houd voor de adapters aan de
linker- en rechterzijde een minimale afstand van 25 mm aan tussen de rand van de adapter en de rand van
het moduleveld.

Montagehandleiding Infi x ProLine
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5. Montage
Levensgevaar bij het vallen
5.1 Voorbereiding van het dak

van het dak

GEVAAR

Bij het werken op het dak kunnen

Dakbedekking verwijderen

delen neervallen of personen naar
beneden vallen.

Montage-instructies:

•

Beveilig jezelf tegen vallen
(evt. steiger of valbeveiliging

•

Dakbedekking in de buurt van het

gebruiken).

moduleoppervlak verwijderen. Verwijder aan elke

•

Markeer de gevarenzone op de

zijde en bovenzijde een rij dakpannen meer dan

grond (m.b.t. vallende delen)

het werkelijke moduleoppervlak vereist.

en voorkom toegang door
onbevoegden.

•

Bij een oneffen dakspant kan een structurele

•

hoogteaanpassing van de daklatten

de gevarenzone bevinden.

evt. nodig zijn.
•

Er mogen zich geen personen in

•

Veiligheidshelm dragen.

•

Let bij het transport van modules

Leg evt. een onderspanbaan onder het

en platen op de mogelijke invloed

beoogde moduleveld. In geval van direct contact

van windvlagen.

van de onderspanbaan met de isolering moet de

•

Controleer na het monteren of

waterdampdoorlaatbaarheid van de

het systeem, de dakpannen en de

onderspanbaan gewaarborgd zijn.

PV-modules stevig vastzitten.

Extra daklatten inbouwen
Montage-instructies:
•

1

Extra daklatten op de vereiste punten aan het

2

spant bevestigen (zie de paragraaf "Planning van
het moduleveld", punt 4).

5.1-1 Dekconstructie
Materiaalschade
VOORZICHTIG

Als de extra daklatten niet voldoende

1.

Dakbedekking (bijv. dakpannen)

2.

Dakonderconstructie (bijv. houten latten)

zijn bevestigd, zijn ze niet bestand
tegen verhoogde windbelastingen.
•

Zorg voor voldoende bevestiging
van de daklatten aan het spant.

12
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5.2 Montage van de onderconstructie
Lekke constructie
Aanbrengen van de afdichtband
VOORZICHTIG

Montage-instructies:

Wanneer de afdichtband niet
voldoende over de dakpannen
uitsteekt, kan het dak gaan lekken.

•

De afdichtband langs de onderkant van het
afgedekte dakoppervlak uitrollen.

•

De afdichtband verticaal
minstens even ver over de

•

Snijd de afdichtband op de lengte van het veld + een

dakpannen leggen als de pannen

dakpanbreedte links en rechts.

elkaar overlappen. Bij zeer
hoge dakpannen kan het zinvol

•

•

Zorg voor voldoende afstand (50 mm) tussen de

zijn om de bovenrand van de

bovenrand van de dakpannen en de onderkant

onderliggende dakpannen vlak te

van de golfplaten om een te sterke rand te voorkomen.

maken voordat u de afdichtband

Zorg ook voor voldoende overlapping door de

aanbrengt om een sterke rand en

golfplaten.

opstuwend water te voorkomen.

De afdichtingsband met schroeven aan de extra daklat
bevestigen.

•

Na het bevestigen van de afdichtband, de band aan
de dakpanvorm aanpassen; vermijd daarbij het
vormen van scherpe randen.

1

2

5.2-1 Afdichtband
1.

Afdichtband

2.

Extra aangebrachte lat voor het fixeren van de
afdichtband

Montagehandleiding Infi x ProLine
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Montage van de onderste profielvuller
Schuimprofielvuller met korte onderste adapter en smalle
afdichtband (hier: MetallRoll)
2

Montage-instructies:
•

Schuimprofielvuller aan de zijkanten van het
moduleveld tot aan de zijplaten aanbrengen.
3

•

1

Bij MetallRoll als afdichtband kan het bovenste
lijmoppervlak van 20 mm compleet omgevouwen
worden, zodat het lijmoppervlak naar boven wijst
en de profielvuller zonder extra tape vastplakt.

Lekke constructie
VOORZICHTIG

5.2-2 onderste profielvuller
1.

Schuimprofielvuller

2.

Afdichtband

3.

Onder rand van de golfplaat

Als de afdichtband niet voldoende
door de golfplaat wordt bedekt, kan
de dakbedekking gaan lekken.
•

Laat de afdichtband minimaal
100 mm boven de geplande
onderrand van de golfplaat
beginnen en laat nog eens 50 mm
tot aan de rand van de dakpan
toe.

14
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Leggen van de golfplaat

1

2

3

5.2-3 Golfplaat
1.

Golfplaat

2.

Spenglerschroef (plaatschroef) 4,5 x 45 met bolle

3.

Kruisadapte

Montage-instructies:
•

Golfplaten aan de onderrand met voldoende
Lekke constructie

overlapping over de afdichtband geleiden:
100 mm voor de schuimprofielvuller (zie hoofdstuk
"Montage van de onderste profielvuller")

VOORZICHTIG

Als de golfplaten elkaar niet
voldoende overlappen, kan het dak

•

De golfplaten zo aanbrengen, dat de zijkanten

gaan lekken.

eindigen met een naar onder naar het dakspant
gerichte golf.

•

Laat de goldplaten minstens
200 mm over elkaar en minstens
80 mm = 2 uitstekende randen
naast elkaar overlappen.

•

Leg de golfplaten om de beurt
van onder naar boven en laat ze
elkaar in de hoofdrichting van de
wind zijdelings overlappen.

5.2-4 Golfplaat end

Montagehandleiding Infi x ProLine

15

Montage-instructies:
Materiële schade
•

Leg bij normale dakbedekkingen de onderrand van de
onderste rij golfplaten parallel aan de dakgoot.

VOORZICHTIG

Door op de golfplaat te stappen, kan
deze kormtrekken of scheuren.

•

Bevestig de golfplaat samen met de adapters (zie
paragraaf "Montage van de adapters", punt 5.3/5.4),

•

de profielvuller en de zijplaten met Spenglerschroeven
(plaatschroeven) 6,5 x 65 mm aan het dak. Schroef

Niet op de golfplaat lopen
of staan.

•

het plaatwerk evt. met meer Spenglerschroeven

Het gebruik van een dakladder
wordt aanbevolen.

(plaatschroeven) 4,5 x 45 mm en bolle kappen aan de
daklatten, zodat er minimaal 6 bevestigingspunten
per m2 zijn gegarandeerd zijn.
•

Plaats de golfplaten zo dat het totale oppervlak met
het moduleveld overeenkomt. Fixeer de
overlappingspunten evt. ook met
Spenglerschroeven (plaatschroeven) en bolle kappen.

•

Fixeer de buitenranden van het golfplaatveld
bovendien minimaal om de 500 mm met
Spenglerschroeven (plaatschroeven) en bolle kappen,
maar pas na het leggen van de zijdelingse en bovenste
afdekplaten.

•

5.2-5 montagehulp

Om de montage te vergemakkelijken, kan vanaf de
tweede rij platen de montagehulp worden gebruikt. Bij
de laatste/bovenste rij kan de montagehulp niet
gebruikt worden, omdat de hoogte van de golfplaat
aan de beoogde moduleveldhoogte aangepast moet
worden en daarom de door de montagehulp ingestelde
200 mm overlapping overschreden wordt.
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5.3 Montage van de adapters (montage in dwarsrichting)
Materiële schade
Monteer de adapters van onder naar boven.
Zorg er bij de montage van de adapters geleidelijk voor dat

VOORZICHTIG

Door op de golfplaat te stappen, kan

het oppervlak vlak is, bijv. met de aluminium richtlat

deze kormtrekken of scheuren.

Montage van de korte kruisadapter

•

(aan de onderrand van het moduleveld)

of staan.
•

Montage-instructies:
•

Niet op de golfplaat lopen
Het gebruik van een dakladder
wordt aanbevolen.

Plaats de eerste rij golfplaten boven de afdichtband en
maak de zijdelingse overlappingen volgens de
Materiële schade

uiteindelijke veldbreedte.
•

Volgens de planning (zie hoofdstuk 4 "Planning van het

VOORZICHTIG

Schroeven die niet centraal aan de

moduleveld") korte kruisadapters aan de onderste rand

daklat zijn bevestigd, kunnen eruit

van de golfplaat aanbrengen. De gaten van de

scheuren..

adapters moeten daarbij naar boven wijzen (zie
•

gedetailleerde afbeelding).

Plaats alle schroeven in het
midden van de lat.

•

Mocht een van de profielvuller-bevestigingen zich op
dezelfde plaats als een adapter bevinden, moet u deze
schroef weer verwijderen.

•

2
1

De golfplaten tot de beoogde overlapping over
afdichtband en profielvuller geleiden en de platen
onderling uitlijnen.

•

3

Schroef de adapters telkens met twee
zeskantschroeven 6,5 x 65 mm op de geplande
plaatsen (zie hoofdstuk 4 "Planning van het
moduleveld") op de eronder liggende daklat. Bevestig
daarbij ook de golfplaat, afdichtband en profielvuller.

5.3-1 Kruisadapter kort
1.

Spenglerschroef 6,5 x 65 mm

2.

Kruisadapter kort

3 . Golfplaat

Montagehandleiding Infi x ProLine
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Montage van de korte of lange kruisadapter
(in het middelste en bovenste gedeelte van het moduleveld)

2

De lange kruisadapter wordt gebruikt wanneer in het veld
geen nieuwe latten getrokken moeten worden, anders kan

1

de korte adapter gebruikt worden. De bovenste adapterrij

3

moet absoluut met korte adapters worden gerealiseerd.
Montage-instructies:
•

•

Ter oriëntatie: Markeer de positie van de daklatten
op de golfplaat met een slaglijnmolen.

5.3-2 Kruisadapter lang

Afhankelijk van de planning op de geplande

1.

Zeskantschroef 6,5 x 65 mm (zelfborend)

punten (zie pagina 4) lange of korte adapters met

2.

Lange kruisadapter

zeskantschroeven 6,5 x 65 mm op de onderliggende

3.

Goldplaat

daklatten schroeven. Gebruik daarbij de passende
boorgaten in de adapter – telkens 2 voor de korte

Let op:

resp. 4 voor de lange adapters.

Bij montage in dwarsrichting moet de bovenste
afdekplaat worden gemonteerd voordat de bovenste
adapterrij geplaatst wordt (zie hoofdstuk 5.6).
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5.4 Montage van de adapters (verticale plaatsing)
Montage-instructies:
•

Ter oriëntatie: Markeer de positie van de daklatten op
de golfplaat met een slaglijnmolen.

•

1

2

Schroef de rechtopstaande adapters volgens planning
op de geplande punten (zie paragraaf 4 "Planning van

5.4-1 Rechtopstaande adapter

het moduleveld") met telkens 2 zeskantschroeven

•

6,5 x 65 mm op de onderliggende daklatten. Gebruik

1.

Zeskantschroef 6,5 x 65 mm (zelfborend)

daarvoor de passende boorgaten in de adapter.

2.

Rechtopstaande adapter (tweedelig)

Binnen het moduleveld de twee delen van de
rechtopstaande adapter precies boven elkaar
Materiële schade

monteren.
•

Bij montage in het randgedeelte kan de geperforeerde

VOORZICHTIG

Schroeven die niet centraal aan de

rail zijdelings max. 50 mm tot buiten de basis worden

daklat zijn bevestigd, kunnen eruit

verschoven om een zuivere overgang tussen dak en

scheuren.

moduleveld te waarborgen.
•
•

Plaats alle schroeven in het
midden van de lat.

Met behulp van dakloodgietergereedschap, bijv.
plooitang, een vakkundige overlapping van de
golfplaten realiseren.

Materiële schade

Let op:
Bij verticale plaatsing moeten de zijdelingse afdekplaten
worden gemonteerd voordat de buitenste adapters
geplaatst worden. (zie hoofdstuk 5.5 "Montage van de

VOORZICHTIG

Door op de golfplaat te stappen, kan
deze kromtrekken of scheuren.

zijdelingse afdekplaten").
•

Niet op de golfplaat lopen of
staan.

•

Het gebruik van een dakladder
wordt aanbevolen.

Montagehandleiding Infi x ProLine
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5.5 Montage van de zijdelingse afdekplaten
2

Montage-instructies:
1

•

De onderste zijdelingse afdekplaat telkens aan
de rechter en linker moduleveldrand zo
positioneren dat de twee golven van de

•

•

afdekplaten de golfplaten overlappen.

5.5-1 Bevestigingsclips

Afdekplaten aan de onderrand van het

1.

Zijdelingse afdekplaat

golfplaatveld uitlijnen.

2.

Bevestigingsclips voor Spenglerschroef 4,5 x 45 mm

Bij gebruik van meerdere zijplaten moeten deze
onder elkaar met minstens 200 mm overlappen
– de bovenste zijdelingse afdekplaten evt.
overeenkomstig de grootte van het golfplaatveld
inkorten.

•

Met behulp van dakloodgietergereedschap, bijv.
plooitang, een vakkundige overlapping van de
golfplaten realiseren.

•

Met behulp van bevestigingsclips en
Spenglerschroeven (plaatschroeven) de
afdekplaten aan de buitenkant minstens om de
500 mm bevestigen.

20
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5.6 Montage van de bovenste afdekplaten
Montage-instructies:
•

4
3

30 mm onder de bovenste rand van de golfplaat
evenals 280 mm erboven extra daklatten aanbrengen
(telkens gemeten vanaf het midden van de lat).
De tweede daklat iets over de beoogde rand van

1

de afdekplaat uit laten steken om het gebruik van
plaatklemmen mogelijk te maken.
2

•

2

Plaats de linker en rechter hoekplaatjes zo dat het
platte gedeelte en de buitenste twee golven de zijplaat
telkens overlappen. Schuif de hoekplaatjes zo ver

5.6-1 Hoek

mogelijk naar beneden. (Alternatief kunnen met de
rubberhamer bij twee bovenste afdekplaten de

1.

golven telkens links of rechts vlakgeklopt worden tot

•

Bovenste afdekplaat, aan de rand tot 150 mm breedte
afgevlakt (grijs gemarkeerd vlak)

150 mm breedte (zie grijs gemarkeerd vlak hierboven).

2.

Zijdelingse afdekplaat

Deze afgevlakte platen kunnen dan in plaats van de

3.

Hoekplaat

hoekplaatjes worden gebruikt.

4.

Bovenste afdekplaat

Ga door met het leggen van de bovenste afdekplaten.
Let daarbij op het uitlijnen van de platen en op een
minimale overlapping onder elkaar van minstens
80 mm = 2 uitstekende randen. Bevestig de overlapping
met adapters en Spenglerschroeven (plaatschroeven)
6,5 x 65 mm (als op deze punten een adapter
moet worden geplaatst) resp. met bolle kappen en
Spenglerschroeven 4,5 x 45 mm.

•

Werk de opstaande rand van de platen op de
overlappingspunten zo met dakloodgietergereedschap
af, dat een zuivere overlapping ontstaat.

•

De opstaande rand minstens om de 500 mm met
bevestigingsclips en Spenglerschroef (plaatschroef)
4,5 x 45 mm aan de onderliggende daklat bevestigen.

•

De afdekplaten aan de binnenkant met behulp van
Spenglerschroeven (plaatschroeven) en bolle kappen of
adapters (alleen bij verticale plaatsing) minstens om de
500 mm bevestigen.

Montagehandleiding Infix ProLine
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5.7 Montage van de Clickstones
Bij de montage van de modules worden Clickstones
gebruikt. De Clickstone is een speciale clip, waarmee de
modulehouders in de basisrail worden bevestigd. Voor de
montage heeft u alleen een inbussleutel (5 mm) nodig.
U kunt de Clickstone van bovenaf in het railkanaal van de
basisrail steken.
Montagestappen
•

Steek de Clickstone iets schuin in het railkanaal.

•

Druk de Clickstone naar beneden. Let op hethoorbare
vastklikken in de basisrail.

•

Draai de inbusschroef vast met 8 Nm.

i

AANWIJZING!
De vorm van de Clickstone komt
exact overeen met het profiel van het
railkanaal. Hij is bewust zwaarlopend
geconstrueerd om bij verticaal
lopende rails onbedoeld wegglijden
te voorkomen. Om de Clickstone te
verschuiven moet u van bovenaf licht op
de schroef drukken en de steen met wat
druk langs het railkanaal bewegen.

5.7-1 Montagestappen
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i

AANWIJZING!
De neuzen aan de binnenkant van
de Clickstone zijn zo ontworpen dat
ze bij een vastgedraaide schroef het
eruit klikken mechanisch voorkomen.
Overeenkomstig moet de schroef er eerst
weer tot boven de neuzen uitgedraaid
worden, voordat de Clickstone door
samendrukken en optillen weer uit de
basisrail verwijderd kan worden.

Materiaalschade door
incorrecte montage
VOORZICHTIG

Incorrect gemonteerde Clickstones
kunnen eruit scheuren. PV-modules
kunnen vallen en beschadigd raken.
•

Alle Clickstone-verbindingen
volgens de handleiding monteren.

Materiaalschade door
vervormde Clickstones
VOORZICHTIG

Bij gebruik van duidelijk vervormde
Clickstones is geen veilige
modulebevestiging gegarandeerd.
•

Gebruik alleen Clickstones
waarvan de neuzen evenwijdig
zijn aan elkaar en die duidelijk
hoorbaar in het railkanaal
vastklikken.

•

Vervang vervormde Clickstones
vóór de montage.

5.7-2 Demontage stappen

Montagehandleiding Infi x ProLine

23

5.8 Modulemontage
De modules worden achter elkaar op de basisrails
gemonteerd. Mounting Systems GmbH raadt aan

i

AANWIJZING!
Houd u bij de modulemontage aan
de klemvoorschriften van de

om de modules vanaf één kant te monteren. Voor

modulefabrikant. In principe worden

het bevestigen van de modules worden modulehouders

de modules op de kwartpunten

en module-eindhouders gebruikt. De module-eindhouders

vastgeklemd.

kunnen elk een module bevatten.
De modulehouders worden tussen twee modules
gepositioneerd.
Modules aan de buitenkant bevestigen
De randmodules van de PV-installatie bevinden zich bij
verticale plaatsing aan de linker- en rechterkant en bij
dwarse plaatsing aan de onder- en bovenkant. De modules
worden aan de buitenkant telkens met twee moduleeindhouders bevestigd.

Montagestappen – verticale plaatsing
•

Een buitenmodule plaatsen en uitlijnen. Daarbij 30 mm

5.8-1 Verticale plaatsing

van de rechtopstaande adapter aan de buitenkant van
het veld uit laten steken.
•

De Clickstone van de module-eindhouder in het
railkanaal van de rechtopstaande adapter zetten.

•

De module-eindhouder helemaal tegen het
paneelframe schuiven (maximaal toegestane
spleetafmeting 1 mm).

•

De schroef vastdraaien (aanhaalmoment 8 Nm)
en de module zo vastklemmen.

Montagestappen – dwarsmontage
•

De Clickstone van de module-eindhouder in het
railkanaal van de kruisadapter zetten.

•

Een module plaatsen en uitlijnen.

•

De module-eindhouder op de module uitlijnen

5.8-2 Montage in dwarsrichting

(maximaal toegestane spleetafmeting 1 mm).
•

De schroef vastdraaien (aanhaalmoment 8 Nm)
en de module zo vastklemmen.
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Module aan de binnenkant bevestigen
Tussen twee modules worden telkens twee
modulehouders bevestigd.
Montagestappen
•

De Clickstone van de modulehouder in het railkanaal
van de adapter zetten.

•

De modulehouder helemaal tegen het frame van de
reedsgemonteerde module schuiven.

•

5.8-3 Modulehouder

De tweede module tegen de modulehouder schuiven
(maximaal toegestane spleetafmeting tussen twee
modules: 19 mm) en uitlijnen.

•

De schroef vastdraaien (aanhaalmoment 8 Nm)
en de modules zo vastklemmen.

5.8-4 Modulehouder

Materiaalschade door
verkeerde montage
VOORZICHTIG

Incorrect bevestigde modules kunnen
vallen en beschadigd raken.
•

Let erop dat u de Clickstone
correct vastklikt.

•

Schuif de module helemaal tegen
de modulehouder.

•

Houd u aan het voorgeschreven
aanhaalmoment van 8 Nm bij het
vastdraaien van de schroef.

•

Controleer na de montage of
beide modules goed vastzitten.
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Overige modulerijen bevestigen
Montagestappen – verticale plaatsing
•

De modules van de bovenste rijen vanaf boven
tegen de modules van de onderste rij schuiven.
Om optische redenen kan ook een afstand tot de
onderste module aangehouden worden.

•

Bevestig de modules met module-eindhouders en
modulehouders analoog aan de 1e rij
(zie de punten 8.1. en 8.2.)

5.8-5 Verticale plaatsing

Montagestappen – dwarsmontage
•

Schuif de modules vanaf de zijkant tegen de
gemonteerde modules. Om optische redenen kan
ook een afstand tot de zijdelingse module
aangehouden worden.

•

Bevestig de modules met module-eindhouders
en modulehouders analoog aan de 1e rij
(zie punt 8.1. en 8.2.)
5.8-6 Montage in dwarsrichting

i

AANWIJZING!
Gebruik bijv. een modulehouder als
afstandsmeter. Op deze manier krijgt
u horizontaal en verticaal identieke
afstanden.
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5.9 Bedek het dak opnieuw
Montage-instructies:
Breng de dakpannen rond het moduleveld weer aan.
•

2

1

Afhankelijk van het oppervlak van het zonnepaneel en
de dakbedekking kan het nodig zijn om de
aangrenzende dakpannen op maat te slijpen.

•

Mocht het nodig zijn om de ophangingen van de
dakpannen in te korten, dan moet een extra

5.9-1 Dakpannen aan de zijkant

vakkundige bevestiging gerealiseerd worden.
•

Afhankelijk van de dakbedekking kan er tussen de
dakpan en zijplaat of bovenste afdekplaat een spleet

1

overblijven. Als dat het geval is, moet deze vakkundig
tegen binnendringende sneeuw en insecten worden
afgesloten.

2

5.9-2 Dakpannen hierboven
1.

Dakpan

2.

Moduleveld

Lekke constructie
VOORZICHTIG

Wanneer de dakpannen de
afdekplaten niet voldoende
overlappen, kan het dak gaan lekken.
•

Leg de dakpannen over de
afdekplaten tot aan de rand van
het moduleveld.
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