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Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van de carport 
E-Port Home. De carport biedt u tal van voordelen: 
een overdekte staanplaats voor uw auto, meer 
onafhankelijkheid van uw elektriciteitsleverancier en, 
niet te vergeten, een stijlvol innovatief design 
voor uw deur. 
 
Om volledig tevreden te zijn met uw product, 
raden wij u aan alle informatie van deze 
montagehandleiding goed te lezen.
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1. Inleiding

1.1 Korte beschrijving

De E-Port Home Single is een robuuste enkele carport 
waarop op het dak tot 10 zonnemodules kunnen 
worden gemonteerd. De levering omvat een 
draagconstructie in de vorm van staalprofielen 
en alle benodigde kleine onderdelen voor 
de bevestiging van de modules op het 
trapeziumplaatdak. In de levering zijn ook 
dakrandlijsten en afwateringssysteem inbegrepen.

1.2 Over de montagehandleiding 

Onderwerp
Deze handleiding beschrijft de montage van 
de E-Port Home carport en de bevestiging van 
zonnemodules op het dak. De handleiding bevat 
ook systeemspecifieke informatie betreffende 
de werkplanning, veiligheidsaanwijzingen en 
een lijst van de te monteren componenten.

Lees deze montagehandleiding door voordat 

u aanvangt met montage-, onderhouds- of 
demontagewerkzaamheden. Hierdoor raakt u 
vertrouwd met alle informatie die nodig is voor 
een veilige en volledige montage, onderhoud 
en demontage. Mocht u na het lezen van deze 
informatie toch vragen hebben, neemt u dan 
contact op met Mounting Systems GmbH.

Gebruikersgroep
Alle montagehandleidingen die door 
Mounting Systems GmbH beschikbaar 
worden gesteld, zijn gericht aan de 
volgende personen (gebruikersgroep):

• Vakpersoneel
• Geïnstrueerd personeel

Vakpersoneel
Tot het vakpersoneel behoort iedereen die 
op basis van zijn of haar beroepsopleiding 
in staat is montage-, onderhouds- en 
demontagewerkzaamheden vakkundig uit te voeren.

Geïnstrueerd personeel
Tot het geïnstrueerde personeel behoort iedereen 
die voldoende is geïnformeerd over en getraind 
voor de hem of haar opgedragen taken en de 
mogelijke gevaren bij een ondeskundige werkwijze. 
Een geïnstrueerde persoon moet geïnstrueerd 
zijn over de benodigde veiligheidsvoorzieningen, 
beschermingsmaatregelen, relevante bepalingen, 
voorschriften voor ongevallenpreventie 
evenals de bedrijfsomstandigheden, en moet 
zijn vakbekwaamheid hebben bewezen. De 
uitgevoerde werkzaamheden moeten door het 
vakpersoneel worden gecontroleerd en aanvaard.

Oriëntatiehulp
De volgende hulpmiddelen helpen u 
bij het vinden van verschillende typen 
informatie in deze handleiding:

Pictogrammen:

Dit symbool duidt op belangrijke 
informatie en nuttige tips.

Dit symbool duidt op tips en trucs die 
de uitvoering van werkzaamheden en 
handelingen vergemakkelijken.

i
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1.3 Waarschuwingsinstructies

De in deze montagehandleiding gebruikte 
waarschuwingsinstructies duiden op 
veiligheidsrelevante informatie. Ze omvatten:

• waarschuwingssymbolen (pictogrammen),
• signaalwoorden die de mate 
 van het gevaar aangeven,
• informatie over het type en 
 de bron van het gevaar,
• informatie over mogelijke gevolgen
 als het gevaar niet wordt vermeden 
• maatregelen om het gevaar weg te nemen en
 om letsel of materiële schade te voorkomen.

Een signaalwoord voor de aanwijzingen geeft 
altijd een van de volgende gevarenniveaus aan:

1.4 Veiligheid

Alle algemeen geldende veiligheidsaanwijzingen 
voor de framesystemen van Mounting Systems 
GmbH zijn te vinden in het algemene gedeelte 
van het document "Montagehandleiding voor 
PV-framesystemen". Lees dit document aandachtig 
door en neem in ieder geval de daarin opgenomen 
aanwijzingen in acht. Gebruik het product uitsluitend 
conform het gebruiksdoel. Houd u aan de plichten 
van de opdrachtgever en volg zowel de algemene 
als de specifieke veiligheidsinstructies op.

Neem bovendien bij alle handelingen die u uitvoert 
de speciale veiligheidsinstructies in acht die voor 
de verschillende fasen van de werkzaamheden 
in deze productspecifieke montagehandleiding 
zijn opgegeven.

Geeft een potentieel gevaarlijke 
situatie aan die, als deze wordt 
genegeerd, kan leiden tot 
ernstig letsel of de dood.

Geeft een potentieel gevaarlijke 
situatie aan die kan leiden 
tot ernstig of matig letsel 
of materiële schade.

Geeft een mogelijk gevaarlijke 
situatie aan die bij onvoorzichtig 
gedrag kan leiden tot licht of 
klein letsel en materiële schade.

Geeft een mogelijk gevaar aan dat 
kan leiden tot materiële schade..

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

LET OP

GEVAAR
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2. Technische beschrijving
 
2.1 Overzicht van het systeem

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen 
van het systeem beschreven:

Afb. 2.1-1 E-Port Home Single

Afb. 2.1-2 Gewicht van het Onderdelen

Onderdelen van de carport E-Port Home Single:

a Paal
b Hoekijzer
c Trapeziumplaat
d Dakgoot

a

b

c

d

29kg1,5g

30kg

4kg

16kg

1kg

2kg

19kg

5,5kg
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2.2 Onderdelen

Controleer de geleverde goederen op volledigheid. De onderdelen van de regenpijp (17-37) en de 
montageset voor modules (38) zijn niet weergegeven.

Voet = 4x

Dwarsligger = 4x

Schoor = 4x 
 

Langsligger = 2x

Zijpaneel kort (400mm) = 5x Zijpaneel lang (1950mm) = 8x

Achterpaal (2670mm) = 2x

Plaat = 4x Plaat = 4x

Hoekversteviging = 2x, 
spiegelbeeld = 2x

Voorpaal (2230mm) = 2x

C-beugel = 3x Kalot = 76x

Hoekijzer = 8x

Trapeziumplaat = 4x

1

84

11

15

2

9

5

12

16

3

10

7

14

6

13

Voor het  
uitpakken en 
monteren zijn 
meerdere  
personen nodig. 
De plaatstalen 
onderdelen 
kunnen  
vervormd raken. 

VOORZICHTIG

1413
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2.3 Technische gegevens

De set bestaat uit: • Draagconstructie voor zonnemodules

• Trapeziumplaat voor de hele constructie (ca. 1,1m x 6,0m)

Opstelling: Verankerd in de grond

Gemakkelijke montage zonder speciaal gereedschap

Modules: Plaats voor max. 10 modules (1.0m x 1.7m) 

• bij 300 Wp modules

• totaal vermogen 3 kWp

Opties: • Dakrandlijst

• Afwatering

Kleur: Zwart mat (RAL 9005)

Voorwaarde: Geen overschaduwing

Onder-
deelnr. Aantal Benaming

1 4 Voet

2 2 Achterpaal 80x80x3-2670mm

3 2 Voorpaal 80x80x3-2230mm

4 2 Langsligger 80x80x3-4345mm

5 4 Plaat

6 4 Plaat

7 2 Korte schoor

8 2 Lange schoor

9 8 Hoekijzer

10 4 Dwarsligger 80x80x3-4345mm

11 2 Hoekversteviging

11 2 Hoekversteviging – spiegelbeeld

12 4 Trapeziumplaat

13 5 Zijpaneel kort

14 8 Zijpaneel lang

15 3 C-beugel

16 76 Kalot – lengte 35 50mm

17 1 Dakgoot 120mm; 2m

18 1 Dakgoot 120mm; 2,4m

Onder-
deelnr. Aantal Benaming

19 6 Gootbeugel

20 2 Regenpijpbocht Ø90 

21 1 Regenpijp Ø90; 3m

22 1 Gootbodem, links

23 1 Gootbodem, rechts

24 1 Gootverbinder

25 1 Afvoersteun 120/90

26 2 Regenpijpbeugel

27 1 Regenpijpeindstuk

28 16 ISO 4017 - M16 x 120 (Bout)

29 144 DIN 125 - A 17 (Ring)

30 72 ISO 4032 - M16 (Zeskantige moer)

31 16 ISO 4017 - M16 x 100 (Bout)

32 75 M5,5x0,8 x 19 (Plaatschroef)

33 76 M5,5x0,8 x 50 (Plaatschroef)

34 16 Doorsteekanker FAZ II 16/160

35 4 Eindkap

36 160 Afdekkappen van bouten - 
kunststof M16

37 40 ISO 4014 – M16x110

38 1 Montageset voor modules 720-
1747 (framehoogte 33-45)
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3. Belangrijke 
montageaanwijzingen
3.1 Gebruiksomstandigheden

• maximale sneeuwbelasting: 0,69kN/m2

• maximale windbelasting: 0,68kN/m2

• geen overschaduwing
• vrij montagevlak
• geschikte ondergrond

3.2 Voorbereiding voor montage

Mounting Systems GmbH beveelt aan om zich, voor 
het bestellen van de carport E-Port Home Single, 
te informeren over de omstandigheden ter plaatse. 
Houd daarbij in het bijzonder rekening met:

•  de voorbereiding van de fundering
•  het minimaal aantal personen
 voor een veilige montage: 4

3.3 Hulpstukken en benodigd gereedschap

Voor de montage van het framesysteem 
is het volgende gereedschap nodig:

• slagboormachine met betonboor 16mm
• inbussleutel 5mm
• hamer
• kamersteiger
• accuschroefmachine
• bits TX30, SW8 voor accuschroefmachine
• SW24 steeksleutel 24
• ringsleutel SW24
• smetlijn
• waterpas
• duimstok/rolmaat 7m
• momentsleutel

3.4 Beschrijvingen van de montage

In de volgende hoofdstukken worden alle stappen 
voor de planning en montage van de carport 
E-Port Home in de juiste volgorde beschreven. De 
hoofdstukken 4-8 beschrijven de montage van 
de carport zelf, en de hoofdstukken 9, 10 en 11 de 
verdeling en installatie van de zonnemodules.

Volg de opgegeven montagestappen en neem 
de veiligheidsaanwijzingen beslist in acht.

Een te hoge belasting kan het dak 
beschadigen!

Gebruik bij montage en installatie 
voor uw eigen veiligheid en ter 
bescherming van de trapeziumplaat 
houten planken of iets dergelijks als 
ondergrond.

Levensgevaar door vallende
onderdelen!

Onderdelen die van het dak vallen 
kunnen ernstig letsel of de dood tot 
gevolg hebben!

• Zorg er voor de montage en 
installatie voor dat het gebruikte 
materiaal voldoet aan de 
statische eisen ter plaatse!

•  Gelieve te controleren jaarlijks 
de schroefverbindingen.

GEVAAR

GEVAAR
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4. Planung der Fußposition

A-A ( 1 : 50 )
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Messen Sie die Position der Füße (1) aus und 
befestigen Sie diese an der von Ihnen definierten 
Position mit den dafür vorgesehenen Schlagankern 
in den zuvor vorbereiteten Fundamenten.

Afb. 4.-1

Achten Sie auf die Ausrichtung der
Füße (1) damit später die Stützen (2)
und (3) daran befestigt werden
können.

LET OP

Montage stap:
Befestigen Sie die 4 Füße mithilfe von jeweils  
4 Bolzenankern (34) auf dem Betonfundament.

 Aanhaalmomenten:
Doorsteekanker M16 - 110Nm
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5. Bevestiging van de langsliggers
 
Leg de palen (2) en (3) en de langsliggers (4) 
volgens de gewenste opstelling naast het 
overeenkomende paar voeten (1).

5.1 Palen bevestigen

Montagestappen:

• Bevestig de paal (2) aan de langsligger 
(4) met twee platen (5), vier bouten 
M16x120, acht ringen en vier moeren.

• Bevestig de paal (3) aan de langsligger 
(4) met twee platen (6), twee bouten 
M16x120, vier ringen en twee moeren

• Bevestig de schoor (7) tussen paal (2) 
en langsligger (4) met twee bouten 
M16x110, vier ringen en twee moeren.

• Bevestig de schoor (8) tussen paal (3) en 
langsligger (4) met twee bouten M16x110, vier 
ringen en twee moeren, net als in de vorige stap.

Afb. 5.-1

Afb. 5.1-1

Afb. 5.1-2

Afb. 5.1-3

4

4

4

4

2

2 3

5

6

3

5

7

2

6

5

Afb. 5.1-1.1

Afb. 5.1-1.2

55Nm

35Nm
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5.2 Palen aan de voeten bevestigen

Montagestappen:

• Plaats de samengeschroefde constructie 
op de voeten (1) . 

• en maak vervolgens de palen vast aan 
de voeten (1) met vier bouten M16x100, 
acht ringen en vier moeren.

• Zet de onderdelen van de andere zijde 
in elkaar door de handelingen van punt 
5 te herhalen en maak het geheel ook 
vast aan de twee andere voeten (1).

Afb. 5.2-1

Levensgevaar door vallende 
onderdelen!

Onderdelen die van het dak vallen
kunnen ernstig letsel of de dood tot
gevolg hebben!

• Onderdelen die tijdens het 
opzetten van de constructie 
eraf kunnen vallen, kunnen 
ernstig letsel en beschadigingen 
veroorzaken.

GEVAAR

1

31

45Nm
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6. Montage van de bovenbouw

6.1 Hoekijzers bevestigen

Maak elke hoekijzer (9) vast aan de langsligger 
(4) op de daarvoor voorziene plaatsen 
met behulp van twee bouten M16x110, vier 
ringen en twee moeren per hoekijzer.

6.3 Hoekverstevigingen bevestigen

Montagestappen:

• Bevestig de hoekverstevigingen (11, links en 
rechts) aan de uiterste dwarsliggers (10).  

• Voor de bevestiging aan de langsligger (4) is 
één bout M16x110, twee ringen en één moerM16 
nodig. 

• Voor de bevestiging aan de dwarsligger 
(10) is één bout M16x110, twee ringen 
en één moer M16 nodig.

• Plaats als laatste de eindkappen in de gaten van 
de palen en de afdekkappen op de moeren.

6.2 Dwarsliggers aan de hoekijzers bevestigen

Maak de dwarsliggers (10) vast aan de al 
gemonteerde hoekijzers (7) met behulp van één bout 
M16x110, twee ringen en één moer per hoekijzer (9).

Afb. 6.2-1

Afb. 6.3-1Afb. 6.1-1

9

9

11

4

10

4

10

Afb. 6.1-2

6.1-2  Richting van de hoeken (9) zie Afb.
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7. Montage van trapeziumplaten
 
Bevestig de trapeziumplaat (12) aan de 
dwarsliggers (10) op de ribben met behulp van 
de boorschroeven M5x0,8x50 en kalotten (16). 

Boorschroef M5 - Inschroefsnelheid
max. 1800 U/min

Afb. 7.-1 Afb. 7.-2

12

1612

Veiligheidstip: Voorkom met behulp 
van voldoende beveiliging dat de 
dwarsligger eraf valt. GEVAAR

Let bij het leggen van het 
trapeziumvormige plaatwerk 
op de overheersende 
windrichting.

Zorg ervoor dat alle spanen 
die na het boren ontstaan 
worden verwijderd om 
corrosie te voorkomen.

GEVAAR
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Afb. 7.1-1

Afb. 7.1-2

Afb. 7.1-3

14 1413

14

14

14

13

13

14 13 14

7.1 Befestigung der Blende
 

Montage stappen: 
Bevestiging van het paneel aan de zijkanten

• Bevestig het deksel (14) met de zelftappende 
schroeven M5x0,8x20 van boven en van 
onderen aan de dwarsbalken (10). 
      

• Stel de orificeerschijf zo in dat de volledige 
lengte van de lengte van de E-poort is bedekt. 
      

• Gebruik het korte diafragma (13) 
voor de overlappingen.
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Afb. 7.1-6 Afb. 7.1-7

14 14

Afb. 7.1-4 Afb. 7.1-5

14

12

15

Gebruik telkens twee zelftappende schroeven om de 
overlapping in de hoek van bovenaf en van onderaf 
vast te zetten.

Montage stappen:
Bevestiging van het paneel aan de kopse kanten

• Bevestig het deksel (14) met de 
trapeziumvormige plaatovergangen (15)

• aan het trapeziumvormige plaatwerk 
(12), met één plaatwerkschroef per

• van boven en van beneden.
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Afb. 8.1-1

Montage van de gootverbinder:

• Schuif beide gootdelen samen en dicht de 
opening boven en onder de voeg af. 

• Ga door met de montage door het tussenstuk 
eerst boven de achterkant en dan boven 
de voorkant van de goot te trekken. 

• Druk vervolgens het tussenstuk met de 
hand zo samen dat het de goot raakt.

• Klap de vergrendeling in totdat de gesp inklemt.

8. Montage van de dakgoot

Montagestappen:

• Zaag een gat in de goot (17) op de plaats waar  
 de regenpijp (21) wordt gemonteerd,  

• en maak de goot vast aan de    
 trapeziumplaatribben met behulp van de   
 dakbeugels / klemmen en plaatschroeven. 

• Zorg ervoor dat de afstanden    
 tussen de dakbeugels gelijk zijn.

Montage van de gootbeugels: 

• Verdeel 6 gootbeugels over de gehele lengte van 
het dak (afstand tussen de beugels ca. 84 cm).   

• De dakbeugels worden van onder aan de 
daksleuven aangelegd en met behulp van 
twee schroeven/klinknagels per beugel 
van boven bevestigd. Zorg daarbij voor 
een afloop van 2% richting de regenpijp.

Afb. 8.-2

Afb. 8.-1

Afb. 8.-3

17

17

25

20

19

17 24 18

21

Afb. 8.-4

Y

X
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Afb. 8.1-2

Afb. 8.1-3

21

3

26

27

X [cm] 80 70 60

Lengte tussenpijp [cm] ca. 70 ca. 60 ca. 50

8.1 Regenpijp

De 3 m lange regenpijp bestaat uit twee 
delen: verticale pijp en tussenpijp.

• Monteer de trechter van de regenpijp 
aan de dakgoot door gebruik te maken 
van de al uitgezaagde uitsparing.

• Bevestig de verticale pijp aan de paal 
(3) met behulp van de beugels.

• De lengte van de tussenpijp wordt 
door het dakoverstek bepaald. 

• Meet de afstand X en gebruik de 
onderstaande tabel om te bepalen 
hoe lang de tussenpijp moet zijn. 

• Als tussenpijp wordt een afgezaagd 
stuk regenpijp gebruikt.

• De regenpijpbeugel wordt ca.10 cm 
onder de onderste hoekijzer en onder 
de bovenste hoekijzer aangebracht.
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Bij horizontale montage worden korte railstukken  
(GS 1/16) met een lengte van 100 mm gemonteerd.  
De afstanden worden bepaald op basis van de  
buitenafmetingen van de te installeren modules en de 
profielafstand van de trapeziumplaat (h.o.h. afstand 
tussen de ribben). Neem daarbij de door de fabrikant 
opgegevenklempunten in acht. De h.o.h. afstand tussen 
de profielrails kan als volgt worden bepaald:

1 Hoogte van het moduleveld: aantal modules
 verticaal x (modulebreedte + 19 mm) + 41 mm

2 Breedte van het moduleveld: aantal modules
 horizontaal x modulelengte (+ event. som van de  
 spelingmaten)

3 Modulelengte

4 Modulebreedte 

5 Verticale h.o.h. afstand tussen twee railstukken:   
 Modulebreedte – 82 mm (vrije ruimte tussen 
 railstukken, tolerantie +/- 1 mm)

6 Tussenruimte tussen de modules = 17-19 mm

7 Horizontale h.o.h. afstand tussen railstukken van   
 één modulekolom: ca. 1/2 x modulelengte, 
 afhankelijk van de profielafstand van de 
 trapeziumplaat (de railstukken moeten op de 
 "ribben" worden geplaatst).

9. Planning van het modulevlak bij 
horizontale montage Levensgevaar door beschadiging 

van het dak!

Bij een te hoge belasting kan het 
dak ernstig worden beschadigd!

• Vergewis u er voor de montage  
 en installatie van dat het  
 gebouw en in het bijzonder de  
 dakconstructie voldoen aan de  
 verhoogde statische eisen i.v.m.  
 de montage van het PVsysteem.

GEVAAR

Levensgevaar door vallende 
onderdelen!

Onderdelen die van het dak vallen 
kunnen ernstig letsel of de dood tot 
gevolg hebben!

• Zorg er voor de montage en 
installatie voor dat het gebruikte 
materiaal voldoet aan de stati-
sche eisen ter plaatse! 

GEVAAR

Afb. 9.-1 
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10. Montage van de profielrails bij 
horizontale montage

Bij horizontale montage worden railstukken met  
een lengte van 100 mm (GS 1/16) gemonteerd.  
EPDM-isolatiestrippen zijn alvoorgemonteerd 
en hoeven dus niet opnieuw geplaatst 
te worden. De rails worden rechtstreeks 
op de ribben van de trapeziumplaat met 
twee dunplaatschroeven bevestigd.

Levensgevaar door vallen!

Een val van het dak kan ernstig let-
sel of de dood tot gevolg hebben!

• Draag altijd de wettelijk 
voorgeschreven beschermende 
uitrusting! 

• Beveilig jezelf tegen vallen!
• Voer bij te sterke wind geen 

werkzaamheden uit!

GEVAAR

Levensgevaar door vallende 
onderdelen!

Onderdelen die van het dak vallen 
kunnen ernstig letsel of de dood tot 
gevolg hebben!

• Zet voorafgaand aan de 
montage de gevarenzone 
benden af zodat e niemand 
door vallende onderdelen wordt 
verwond!

• Zorg dat er niets van het dak 
kan vallen!

• Draag altijd de wettelijk 
voorgeschreven beschermende 
kleding!

• Er mogen zich geen personen in 
de gevarenzone ophouden!

• Voer bij te sterke wind geen 
werkzaamheden uit!

• Controleer na voltooiing van de 
montage het geraamte en 
modules of ze goed vastge-
maakt zijn!

GEVAAR
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Montagestappen:

• Bepaal de positie van de profielrails op de 
 trapeziumplaat, rekening houdend met de h.o.h.  
 afstand tussen de ribben en de toegestane 
 klembereiken van de gebruikte zonnemodules. 

• Markeer met een smetlijn de positie van de korte  
 rails op elke rib. Let erop dat de smetlijn precies  
 haaks t.o.v. de ribben van de trapeziumplaat ligt. 

• Begin van onder met de eerste rij en plaats de  
 railstukken precies parallel op de ribben. 

• Bevestig de profielrailstukken aan de 
 trapeziumplaat met steeds twee 
 dunplaatschroeven. 

• Monteer de volgende rijen railstukken op dezelfde  
 manier. Zorg er daarbij voor dat de juiste verticale  
 afstanden tussen de railstukken worden 
 aangehouden.

Materiaalschade door verkeerde 
montage

Onjuist gemonteerde dunplaat-
schroeven kunnen eruit scheuren.

• Dunplaatschroeven moeten wel 
goed vast maar niet te hard wor-
den aangedraaid.

VOORZICHTIG

Afb. 10.-1 

Afb. 10.-2

Afb. 10.-3

Afb. 10.-5

Afb. 10.-4
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11. Horizontale montage van 
de modules

De modules worden één per één op de profielrails 
gemonteerd. Mounting Systems GmbH beveelt aan 
de modules kolomsgewijs van onder naar boven 
te monteren. Voor de bevestiging van een module 
worden modulehouders en module-eindhouders 
gebruikt. De module-eindhouder kan één module 
vasthouden, terwijl de normale modulehouder 
wordt tussen twee modules geplaatst.

11.1 Montage van Clickstones

Bij montage van de modules worden Clickstones 
gebruikt. De Clickstone is een speciale clip waarmee 
de modulehouders in de profielrail worden bevestigd. 
Voor de montage is alleen een inbussleutel (5 mm) 
nodig. Clickstones worden van bovenaf in het 
kanaal van de profielrails ingeschoven.

Montagestappen:

• Steek de Clickstone iets schuin in het railkanaal. 

• Druk de Clickstone naar beneden. Een duidelijke  
 klik is hoorbaar wanneer de Clickstone in de rail  
 vastklikt. 

• Draai de inbusbout met een moment 
van 8 Nm aan.

 

i
Tip:
De vorm van de Clickstones komt 
exact overeen met het profiel van 
het railkanaal. Ze zijn speciaal 
zwaarlopend geconstrueerd 
om ongewenst wegglijden te 
verhinderen. Om de Clickstone te 
verschuiven, druk lichtjes op de 
schroef van bovenaf en verplaats het 
element in het railkanaal terwijl je het 
iets aandrukt.

 1

 3  4

 2

Afb. 11.1-1
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i
Tip:
De lippen aan de binnenkant van 
de Clickstones zijn zo ontworpen 
dat ze na het aandraaien van de 
schroef het uitklikken mechanisch 
verhinderen. Bijgevolg, voordat 
de Clickstone uit de basisrail 
verwijderd kan worden, moet 
de schroef eerst terug tot boven 
het niveau van de lippen eruit 
worden gedraaid; dan pas kan 
de Clickstone worden verwijderd 
door deze samen te drukken en 
omhoog te trekken.

Materiaalschade door 
verkeerde montage

Onjuist gemonteerde Clickstones 
kunnen los worden getrokken. 
Zonnemodules kunnen vallen en 
beschadigd raken.

• Monteer alle  
 Clickstone-verbindingen   
 volgens de handleiding.

VOORZICHTIG

Materiaalschade door 
vervormde Clickstones

Bij het gebruik van duidelijk 
vervormde Clickstones is geen 
juiste, veilige montage van de 
modules verzekerd. Er ontstaat een 
risico dat de zonnemodules vallen 
en beschadigd raken.

• Gebruik uitsluitend Clickstones  
 waarvan de lippen parallel  
 tegenover elkaar staan en met  
 een duidelijk hoorbare klik in het  
 railkanaal vastklikken.
• Vervang voor de montage de  
 vervormde Clickstones.

VOORZICHTIG
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Afb. 11.1-2
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11.2 Modules aan de buitenkant bevestigen

De randmodules van het PV-systeem 
(bij horizontale montage: de bovenste en 
onderste modulerijen) worden aan de buitenkant 
met twee module-eindhouders bevestigd.

Montagestappen:

• Breng de Clickstone t.b.v. de module-einhouder  
 centraal in het railkanaal van de profielrail in. 

• Leg de module erop en lijn hem uit. 

• Schuif de module-eindhouder volledig tegen het  
 moduleframe aan. 

• Draai de schroef vast (aandraaimoment: 8 Nm), 
 zodat de module wordt vastgeklemd.

Juiste plaatsing van de module-eindhouder: 
Altijd centraal tussen de dunplaatschroeven 
monteren!

Afb. 11.2-1

Afb. 11.2-2

Afb. 11.2-4

Afb. 11.2-3
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Afb. 11.2-5

Afb. 11.2-6

Afb. 11.2-8

Afb. 11.2-7

Materiaalschade door 
verkeerde montage

Onjuist gemonteerde modules 
kunnen vallen en beschadigd 
raken. 

• Zorg ervoor dat de Clickstones  
 goed vast komen te zitten.
• Schuif de module volledig tegen  
 de moduleeindhouder aan.
• Houd bij het vastdraaien van  
 de schroeven de voorgeschreven  
 aanhaalmomenten aan.
• Controleer na de montage of de  
 module goed vastzit.

VOORZICHTIG

Materiaalschade door 
verkeerde montage

Overbelaste dunplaatschroeven 
kunnen loskomen.

• Controleer of de positie van  
 de moduleeindhouder juist is. 
 De Clickstone moet beslist  
 tussen de twee  
 dunplaatschroeven van het  
 railelement zitten.

VOORZICHTIG
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11.3 Modules aan de binnenkant bevestigen

Tussen twee modules worden steeds 
twee modulehouders bevestigd.

Montagestappen:

• Plaats de Clickstone in het railkanaal van de   
 profielrail. 

• Schuif de modulehouder volledig tegen het frame  
 van de al gemonteerde module aan. 

• Schuif een tweede module tegen de  
 modulehouder aan en lijn hem uit. 

• Schuif een tweede module tegen de  
 modulehouder aan en lijn hem uit.

Korrekter Sitz des Modulhalters: Nur zwischen 
den Dünnblechschrauben mittig montieren!

 
 

Materiaalschade door 
verkeerde montage

Onjuist gemonteerde modules 
kunnen vallen en beschadigd 
raken. 

• Zorg ervoor dat de Clickstones  
 goed vast komen te zitten.
• Schuif de module volledig tegen  
 de moduleeindhouder aan.
• Schuif de module volledig tegen  
 de moduleeindhouder aan
• Schuif de module volledig tegen  
 de moduleeindhouder aan.

VOORZICHTIG

Materiaalschade door 
verkeerde montage

Overbelaste dunplaatschroeven 
kunnen loskomen.

• Controleer of de positie van 
de moduleeindhouder juist is. De 
Clickstone moet beslist tussen de 
twee dunplaatschroeven van het 
railelement zitten.

VOORZICHTIG

Afb. 11.3-1

Afb. 11.3-2

Afb. 11.3-5

Afb. 11.3-7

Afb. 11.3-4

Afb. 11.3-3

Afb. 11.3-6
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11.4 Overige modulerijen bevestigen

Montagestappen:

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

•  Bevestig de modules met 
 module-eindhouders en modulehouders  
 analoog aan de eerste kolom (zie 10.2 en 10.3).

 

i
Tip:
Gebruik bijv. een modulehouder als 
afstandsmal. Op deze manier kunnen 
horizontaal en verticaal identieke 
afstanden worden gekregen.

Afb. 11.4-1

Afb. 11.4-2

Afb. 11.4-3 Moduleveld E-Port Home Single
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