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• Alle soorten platte daken

• Dakvlakken: met plastic folie, bitumen en grind

• Dakhelling: max 5°

• iFIX mag niet permanent worden blootgesteld aan stilstaand water

• Standaard PV-modulen met frame

• Frame afmetingen:
 min. 1638 x 982 mm
 max. 1665 x 1000 mm
 framematen: 30 - 51 mm

• Een horizontale flens aan de onderkant van het frame is vereist

• Inclinatie module 10°

• Oppervlaktebelasting 13.5 kg / m2 (incl. PV-module en beschermende mat voor,   
zonder ballast)

• Materiaal iFix-steun: corrosiebestendig aluminium-zink gecoate staalplaat

• Materiaal hendel-klemmen: roestvrij staal

• Geen doorboring van de dak bedekking

Eisen voor dak

Eisen voor pv-modulen

Specificaties
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• Oriëntatie van de PV-modulen: horizontaal

• Voor de berekening van de totale lengte van een rij met pv-modulen geldt: aantal PV-
modulen maal ( PV-module lengte plus 10mm) – 10mm + 410mm. De 410mm is voor de 
205mm links en 205mm rechts uiteinde in de rij. De 10 mm per module extra is de maximale 
ruimte tussen 2 modulen
Voorbeeld: rij van 10 PV-modulen van 1650mm: 10x (1650 +10 )– 10 + 410= 
17.000mm/17meter

• Tussenruimte van rij tot rij: 1590 mm bij 16° hoek instraling, 1519 mm bij 18° hoek

• Hoogte: max. 232 mm (zonder PV-module)

• Voor elke rij één iFIX Basis Unit extra bovenop het aantal PV-modulen in deze rij. Maximaal 
20 PV-modulen in één rij

• Een lichte ballast wordt aan de hand van de specifieke gegevens van het gebouw 
betreffende ligging, hoogte, windbelasting e.d. berekend met behulp van een 
calculatieprogramma

Planning
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1. Hendel-klemmen voor montage zonder gereedschap van de PV-modules

2. Schutbord

3. 2e paar gaten voor inhaken schutbord (bij eindpositie in rij)

4. Door de bevestiging van de PV-module worden de schutbord klemmen verankerd

5. 2 rijen van bevestigingsopeningen om de volgende serie van de PV-module in te haken 
(schaduwhoek 16/18°)

6. Markeringen in het midden om de iFIX Basis Units in een strakke rij te kunnen bevestigen

7. Weerbestendige kabelgoot met U-vormige bevestigingspunten voor kabelbinders

8. Buigzame bevestigingspunten tussen de rijen voor de verbinding van de iFIX Basis Units

9. Top positionering voor PV-module

10. Onderkant positionering voor PV-module

11. Weerbestendige kabel kanaal voor de communicatie tussen de rijen en draagvlak voor de 
ballast

12. Interventie- en ventilatieopening, flens voor montage van bliksemafleider

13. Centrale markeringen voor optische oriëntatie van de PV-modulen

14. Aan de onderzijde voor-gemonteerde segmenten voor de bescherming van de 
dakbedekking (optioneel)

Bijzonderheden van iFIX


