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MONTAGE-INSTRUCTIE PROLINE DAKHAKEN

BENODIGD GEREEDSCHAP
n

Schroevendraaier met bitinzet

n

Bit T40

n

Haakse slijpmachine met diamantschijf

OVERIGE VEREISTE DOCUMENTEN
n

Dakhaken montage - Algemene informatie

AANDRAAIMOMENT
n

Schroefverbindingen M8: 15 Nm

Uitzondering: Houtschroeven: op aanslag gericht

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Planning, montage en inbedrijfstelling van het zonne-energiesysteem mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste uitvoering kan schade aan het systeem en
het gebouw veroorzaken en mensen in gevaar brengen
Valgevaar! Bij werkzaamheden op het dak en bij het naar boven en naar beneden klimmen
bestaat het risico dat men valt. Het is van essentieel belang dat de voorschriften inzake
ongevallenpreventie worden nageleefd en dat geschikte valbeveiliging wordt gebruikt.
Gevaar voor verwondingen! Door vallende voorwerpen kunnen mensen gewond raken. Zet in
de gevarenzone barrières op voordat u met de montagewerkzaamheden begint en waarschuw
mensen die zich in de buurt bevinden.

MONTAGEHAANWIJZINGEN RAPIDA45
n

Het beste is om de ruimte tussen de pannen (pannen naar boven geschoven) met de
daklatten/contralatten voor het klimmen te gebruiken.

n

Vermijd klimmen over rails.

n

Vanaf dakhellingen > 30° het frame en met name de rails niet als klimhulp gebruiken.

n

Monteer bij de installatie de dakhaken volledig, monteer de bovenste rij rails en plaats direct de
module, daarna de volgende rij van boven naar beneden

n

Ondersteunen van de bovenste arm van de dakhaak zorg voor een stevige stand (steunen van
de achterkant van het bovenste dakhaakdeel)

n

PV-montagesystemen zijn niet geschikt als klimhulp of als valbeveiliging
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MONTAGE
1. POSITIE KIEZEN
n

Kies de montagepositie langs de
bestaande dakspanten.

n

Bedek de dakpannen.

Bij geringe dakhellingen en ongewone
dakpanvormen raden wij aan onze
"afdichtingstape voor dakpannen" aan te
brengen alvorens de dakhaak te plaatsen.

Gebruik zo nodig een afstandhouder.

Tussen de beugel van de dakhaak en de
dakpan eronder moet een minimumafstand
van 5 mm worden aangehouden. Let er bij
het bestellen van de dakhaken op dat de
hoogte van het onderste beugeldeel correct is
gekozen voor de panlathoogte en
pannendikte en dat de minimale afstand kan
worden aangehouden.

In de volgende stap moeten in de eerste plaats de erkende regels van het dakdekkersvak in
acht worden genomen. Als dakpannen worden verwerkt, vervalt de garantie en, indien van
toepassing, de garantie op de dakbedekking. Een onjuiste verwerking van dakpannen kan
leiden tot lekkage van het dak en aanzienlijke schade tot gevolg hebben.
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2. FLEX DE ONDERSTE DAKPAN
n

Indien de onderliggende dakpan aan de bovenzijde een opstaande rand heeft, kan deze
worden verwijderd om de minimumafstand te handhaven. Gebruik hiervoor een haakse
slijper met een diamantschijf.

Verwijder alleen de opstaande rand; niet dieper verwijderen. Verwijder de opstaande rand
slechts zo ver dat de minimumafstand behouden blijft.

3. DAKHAKEN PLAATSEN
n

Schroef de bodemplaat op zijn plaats met een M8
houtschroef.

n

Gebruik zo nodig een bodemplaatje.

n

Monteer de ProLine dakhaak op de grondplaat.

De lengte van de schroeven moet zo worden gekozen
dat ten minste 80 mm schroefdraad in de dakspar
wordt geschroefd.
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Duw de voorste punt van de dakhaak in de
grondplaat, duw deze vervolgens naar achteren
en klik de achterste punt in de grondplaat.

Schroefverbinding:
Voor de ProLine dakhaken wordt voor de
bevestiging slechts één M8 houtschroef
gebruikt. De randafstand van de schroef is
standaard 4x de schroefdiameter. De
dakhaken kunnen daarom met een max.
overstek van 43 mm worden gemonteerd.
Schroefafstand, minimum

Afstand, maximum
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4. DE BOVENSTE DAKPAN FLEXEN
n

Draai de verwijderde dakpan om.

n

Bewerk de beugel in de buurt van de dakhaak met een hoekslijpmachine met een
diamantschijf.

Verwijder de beugel zodat er bij de volgende stap minstens 5 mm ruimte is rond de dakhaak!
Alleen de beugel verwijderen!
Niet dieper inslijpen!
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5. DAKPANNEN INDEKKEN

6. PROFIEL MONTAGE ECOA
n

Steek de vierkantkopschroef in het onderste kanaal van het profiel.

n

Plaats het profiel op de dakhaken en zet het vast met M10 moeren.

n

Lijn indien nodig het profiel uit voordat u de moer aandraait.
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7. PROFIEL MONTAGE RAPIDA
n

Haak het profiel in.

n

Stel de Rapid bevestiging op de gewenste hoogte in om, indien nodig, de oneffenheden van
het dak te compenseren.

n

Draai de voorgemonteerde schroef op de dakhaak vast.

8. PROFIEL MONTAGE RAPIDA UNIVERSEEL
n

Haak het profiel in.

n

Stel de Rapid bevestiging op de gewenste hoogte in om, indien nodig, de oneffenheden van
het dak te compenseren.

n

Draai de voorgemonteerde schroef op de dakhaak vast.

Meer informatie over onze systemen vindt u op onze website:
www.schletter-group.com in het zonne-energiegedeelte onder downloads.
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SCHLETTER SOLAR GMBH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
Duitsland
www.schletter-group.com

Wijzigingen, ook van technische aard,
voorbehouden.
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