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Trifix ProLine
Flexibel modulesysteem
Door variabele hellingshoeken en verschillende voetopties, van gebruik van
ballast tot penetratie van het dak; het Trifix ProLine frame voor platte daken
past zich aan individuele klantwensen aan. De rangschikking van de modules
in lengte- of dwarsrichting, met een maximale lengte van ca. 12 m, wordt
mogelijk met Trifix ProLine.
Optimaal aanpassingsvermogen
Het systeem is zo ontworpen, dat het ook probleemloos kan worden aangepast aan projectspecifieke eisen. Zo kunnen ook speciale aanvragen op platte
daken worden gerealiseerd.
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Snelle montage
Alle componenten zijn voorgefabriceerd op basis van het gekozen moduletype1
en de configuratie van het veld modules. Clickstone-technologie, slim design
en voormontage in de fabriek maken een snelle montage mogelijk met weinig
gereedschap.
Grote veiligheid
De service van Mounting Systems bevat uiteraard een statistische controle van
alle aangeboden Trifix ProLine-systemen. Het systeem kan als project worden
geverifieerd in onze online-tool.
Maximale levensduur
De gebruikte componenten zijn vervaardigd van aluminium en roestvrij staal.
De hoge roestbestendigheid garandeert een maximale levensduur en biedt de
mogelijkheid voor volledige recycling.

1 Neemt u voor gedetailleerde informatie voorafgaand aan uw planning contact op met ons.
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Toepassingsplaats

Plat dak 1, bodem en schuin dak 1

Gebouwhoogte

Afhankelijk van windzone en terreincategorie

PV-module

Geframed, ongeframed

Rangschikking modules

In een rij (tot ca. 12 m per frame-unit)

Modulerichting

Lengte, dwars
10°- 15°, 20°-30°, 35-45°
(afwijkend op aanvraag)

Grootte van het veld modules

Vrij

Positie van veldmodules

Vrij

Afstand onderkant module

8 tot 10 cm (afwijkend op aanvraag)

Adapter voor stokschroeven

tot bodem
Normen

Eurocode 0 – Grondslagen van het constructief
ontwerp
Eurocode 1 – Belastingen op constructies
– Alg. belastingen, Sneeuwbelasting
Eurocode 9 – Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies 2

Frameprofielen

Geëxtrudeerd aluminium (ENAW 6063 T66)

Kleine onderdelen

Roestvrij staal (V2A)

Kleur

Aluminium: blank

Garantie

10 jaar 3

Zijaanzicht constructie

Trifix ProLine-TD-NL-1901
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Hellingshoek

1 Let op: Altijd eerst de statische geschiktheid van het dak controleren!

Voor meer informatie: www.mounting-systems.com

2 Naar wens verifieerbare statische berekening tegen meerprijs.

Technische wijzigingen voorbehouden.

3 De gedetailleerde voorwaarden kunt vinden in de garantievoorwaarden van Mounting Systems GmbH.
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