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Dakmontagesysteem:

• Gecontroleerde statica

•  Kleur naar keuze:  
naturel of zwart

•  Bestand tegen wind-  
en sneeuwbelasting

• snel 
• makkelijk 
• efficiënt
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UITGANGSPUNTEN

1   
  Opmerkingen

Bij de installatie van het TRI-STAND monta-
gesysteem mogen alleen producten uit het 
TRI-STAND assortiment worden gebruikt. 
Het gebruik van componenten van derden kan 
de stabiliteit van het systeem beïnvloeden en 
tot aanzienlijke schade leiden. De installatie 
mag alleen worden uitgevoerd door bekwaam 
en daartoe opgeleid personeel.

Voor schade veroorzaakt door het gebruik 
van componenten van derden, of door een 
verkeerde montage, wordt geen aansprake-
lijkheid aanvaard.

Vereiste aanhaalmomenten van schroeven:

• SafeClick: 20 Nm 

•  M10 schroefverbindingen bolkop,  
hamerkop en zeskant: 30 Nm 

• M8-schroefverbindingen: 20 Nm

2   
 Belastinginvloeden

Naast het eigen gewicht van de fotovoltaïsche 
installatie, worden de systeemcomponenten 
en de onderconstructie voornamelijk belast 
door wind- en sneeuw. Elk systeem moet 
daarom specifiek voor de eigen, geldende 
vereisten en externe invloeden worden  
berekend en gepland, rekening houdend met 
DIN 1055 * (effecten op draagconstructies).

De blootstelling aan windbelasting is voor-
namelijk afhankelijk van de windzone 
(volgens DIN 1055-4 *), de hoogte van het 
gebouw, de vorm en helling van het dak 
en de ligging van het midden van het dak. 
Gewichtsbelasting door sneeuwbedekking 
wordt bepaald door de sneeuwzone (volgens 
DIN 1055-5 *), de hoogte van het gebouw, 
de vorm en helling van het dak en de ligging 
van het midden van het dak.

Voor elke locatie kan de wind- en sneeuw-
belastingszone worden bepaald, die als 
uitgangspunt geldt voor het ontwerp van 
het systeem.

 Zone 1 

 Zone 1a 

 Zone 2 

 Zone 2a 

 Zone 3

*  Duitse norm: DIN 1055, 1055-4, 1055-5  
Zwitserse norm: SIA 261 
Oostenrijkse norm: ÖNORM EN 1991-1-3, B 1991-1-3
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3   
  Statica

Voor de constructie moet met name rekening 
worden gehouden met de statica van het dak, 
de onderbouw of de gevel. In principe moet de 
statica van elk dak worden gecontroleerd door 
geautoriseerde specialisten. De vraag die hier-
bij vooral moet worden opgehelderd is, of het 
dak de extra belastingen kan opvangen (dragen) 
die worden veroorzaakt door de installatie met 
de zonnepanelen.

Aangezien de belastingopname van een dak - 
en het effect daarop van extra belasting door 
een fotovoltaïsch systeem - afhankelijk is van 
heel veel factoren, zal voor elk dak afzonderlijk 
een statische berekening gemaakt moeten  
worden. De actuele staat van het dak moet 
zodanig zijn, dat het minimaal de komende  
20 jaar niet hoeft te worden gerenoveerd.

4   
 Ontwerpsoftware

De TRI-DESIGN ontwerpsoftware berekent 
en ontwerpt het TRI-STAND montagesysteem 
volgens de richtlijnen van DIN 1055 *. De twee 
relevante richtlijnen zijn DIN 1055-4 * voor 
windbelastingen en DIN 1055-5 * voor sneeuw- 
en ijsbelastingen, die het fotovoltaïsche  
systeem en de onderconstructie beïnvloeden.

Naast het aantal te gebruiken dakhaken, bere-
kent de ontwerpsoftware ook de railafstand en 
de maximale overspanning van de verschillende 
profielen. Met TRI-DESIGN kan het systeem  
optimaal worden ontworpen voor het betreffende 
dak en de gebruikte modules en zo de best  
mogelijke variant van het montagesysteem 
kiezen. Om aan de garantievoorwaarden te 
voldoen, moeten alle TRI-STAND systemen zijn 
ontworpen met TRI-DESIGN.

5   
 Overzicht van systeemcomponenten 

01 Dakhaak

02 UP universeel profiel

03 TS insteekprofiel

04 SafeClick SC

05 TS-C insteekprofielverbinder

06 UP-C universele railverbinder 

07 TS-E eindbeugel

06 
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Dakhaken plaatsen

Zet de dakhaak vast met het buiggereedschap

Gereedschap
Voor de installatie is het volgende  
gereedschap nodig:

01 02 03 04 05

01 Accuschroevendraaier met Torx 40

02 Steeksleutel 15 mm

03 Inbussleutel 3 mm inwendig zeskant

04 Inbussleutel 5 mm inwendig zeskant 

05 Buiggereedschap TS

6   
 Opbouw van het montagesysteem

De montage vindt plaats in vier stappen:

6.1  Monteren van de dakhaken

6.2  Monteren van de verticale universele  
profielen UP-L, UP-L+ of UP-LS 40

6.3 Bevestigen van de horizontale  
 TS insteekprofielen

6.4 Plaatsen van de modules

Monteren 
6.1   van de dakhaken

Nadat de onderconstructie van het dak is gecon-
troleerd op selectief draagvermogen, worden de 
dakhaken gemonteerd op de punten zoals die 
in de technische tekening zijn aangegeven. De 
haken worden in één lijn, in verticale richting, 
bevestigd. Zorg ervoor dat elke dakhaak met 
minimaal twee houtschroeven wordt bevestigd - 
één op de bovenste rij en één op de onderste rij.

De in de gewenste stand geschoven dakhaak 
wordt dan horizontaal vastgezet. Met behulp 
van het buiggereedschap wordt de plaat naar 
beneden gebogen en links en rechts aan de 
voorkant van de tempel vastgezet.

Monteren van de verticale universele 
6.2   profielen UP-L, UP-L+ of UP-LS 

De keuze van het bijbehorende universele pro-
fiel wordt vooraf, aan de hand van de  vereisten, 
bepaald met de planningssoftware TRI-DESIGN.
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Voormontage van de universele 
profielen
 
Om te beginnen, wordt de eerste 
SafeClick aan het onderste uit-
einde van het universele profiel 
gemonteerd en wordt de eindkap 
geplaatst om het universele  
profiel te sluiten.

SafeClick inmeten: afstand van SafeClick tot SafeClick = afmeting module min 58 mm

Eerste SafeClick aan de onderkant van het profiel

Vervolgens worden de andere 
SafeClicks aan het universele 
profiel aangebracht. De afstand 
tussen de SafeClicks wordt bepaald 
aan de hand van de afmetingen 
van de gebruikte modules.  
Hierbij geldt: lengte of breedte 
van de module, min 58 mm 
- naargelang de modules ho-
rizontaal of verticaal worden 
geplaatst.

Is de lengte van een enkel uni-
verseel profiel niet voldoende 
voor het geplande systeem, dan 
kunnen meerdere profielen, met 
behulp van UP-C connectoren, 
met elkaar worden verbonden.
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Op basis van een meetkoord, dat 
aan de onderkant tussen deze 
twee profielen wordt gespannen, 
kunnen alle andere profielen 
eenvoudig worden uitgelijnd en 
ertussen worden gemonteerd.

Monteren van de universele  
profielen op een dak
 
Het eerste en het laatste voor-
gemonteerde profiel worden op 
de dakhaken gemonteerd. Voor 
het bevestigen van de profielen 
wordt de hamerkopschroef M10 
gebruikt. Deze wordt, verticaal 
gedraaid, van onderaf in het 
profiel gestoken. Bij het vast-
schroeven op de dakhaak kantelt 
hij in het profiel en kan de moer 
stevig worden vastgedraaid.

UP-L profiel monteren

UP-L profiel uitlijnen met een meetkoord
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Bevestigen van de horizontale 
6.3   TS insteekprofielen

Met de TS-C profielverbinder kunnen meerdere 
TS profielen op de gewenste lengte worden 
aangesloten. Hiervoor wordt de verbinder op 
het uiteinde van een profiel geschoven en met 
de stelschroef bevestigd. Vervolgens wordt het 
andere profiel, met 3 mm afstand tot het vorige, 
in de connector geschoven. Telkens wordt maar 
één van de twee stelschroeven aangedraaid, 
zodat de TS-profielen bij temperatuurschomme-
lingen relatief spanningsvrij kunnen uitzetten of 
krimpen. De modulebelastingen worden echter 
nog steeds overgedragen.

Aansluitend worden de TS-C profielen in de  
SafeClicks op de universele profielen geklikt. 
Op het moment dat het TS profiel op zijn plaats 
in de SafeClick klikt, zijn de twee rails stevig 
met elkaar verbonden.

Nu moet telkens elk profiel, links en rechts van 
een in het midden van de rail liggende SafeClick, 
met het TS buiggereedschap worden afgekant.

Dit voorkomt dat de rails later, als gevolg van 
hitte en kou, gaan verschuiven.

Plaatsen van de modules 
6.4   en aanbrengen van de kabels

Om de modules te plaatsen, worden ze eerst  
in het bovenste TS profiel geschoven en vervol-
gens naar beneden gebracht, totdat ze op het 
onderste profiel komen te liggen.

Na het plaatsen en aansluiten van de kabels 
worden de modules na elkaar in elkaar gescho-
ven. Door de zwaartekracht worden ze nu op 
hun plaats gepositioneerd en is vastzetten met 
schroeven niet nodig.

UP-L profiel monteren

Module plaatsen

TS-C profielverbinder
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In principe worden alle kabels parallel aan de ge-
monteerde rails gelegd. De kabels worden aan de  
TS profielen bevestigd met de TRI-STAND Edge-Clips 
TS-EC. Deze worden rechtstreeks op het TS profiel 
geklikt. De kabels worden vervolgens met de kabel-
binders vastgemaakt.

De uiteinden van de TS profielen worden afgesloten 
met de TS eindbeugels TS-E. Deze eindbeugels worden 
aan beide uiteinden in het profiel gestoken en vast-
gezet met de stelschroeven. Doordat de rails zijn  
afgesloten, kunnen de modules ook bij slechte 
weersomstandigheden niet uit de profielen glijden.

Het systeem is nu volledig op het dak gemonteerd  
en kan in gebruik worden genomen.

De TS insteekprofielen moeten telkens, bij elk profiel, 
links en rechts van een in het midden van de rail  
liggende SafeClick, met het TS-buiggereedschap worden 
afgekant. Door deze maatregel zal het profiel niet 
gaan ‘wandelen’ als gevolg van temperatuurverande-
ringen.

GEBRUIK VAN HET  
TRI-STAND BUIGGEREEDSCHAP

TS insteekprofiel op zijn plaats bevestigen Het TS insteekprofiel losmaken uit de SafeClick

Vastzetten van de kabel met de Edge-Clip

Kant-en-klaar gemonteerd systeem

Het buiggereedschap 
naast een centraal  
geplaatste SafeClick in 
de onderste geleider 
van de insteekrail 
plaatsen.

Schuif het buigge-
reedschap van  
bovenaf over de 
platte veer van  
de SafeClick.

Duw het buigge-
reedschap naar 
beneden tot het 
niet meer verder 
gaat.

Druk het TS insteek-
profiel naar boven, 
over de veer, om het 
uit de SafeClick te  
verwijderen.

Duw het buig-
gereedschap 
8-10 cm naar 
beneden.

Verwijder het buig-
gereedschap en  
herhaal het proces 
aan de andere kant 
van de SafeClick.
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TRIENERGY Deutschland GmbH
Fischerinsel 1, D – 79227 Schallstadt
T  +49 7664 9249034 
E  info@tritec-energy.com 
W  www.tritec-energy.com

Meer informatie over onze producten en diensten vindt  
u op onze homepage  www.tritec-energy.com. 

Of spreek ons gewoon rechtstreeks aan. Onze experts  
beantwoorden graag al uw vragen.

Voor elk dak de optimale montageoplossing
TRITEC montagesystemen zijn het resultaat van meer dan 30 jaar fotovoltaïsche ervaring. De eigen producten, 
TRI-STAND en TRI-ROOF+, bieden de ideale montageoplossingen voor een breed scala aan daksoorten en 
-vormen. We hechten veel waarde aan de hoogwaardige afwerking van de componenten en aan de lange  
levensduur van de onderconstructie.

Hier vindt u de gedetailleerde montagevideo.

Scan eenvoudig de QR-code of bezoek de  
volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=3ll3DbgNs28

Hier vindt u de trainingsvideo voor de  
planningssoftware TRI-DESIGN.

Scan eenvoudig de QR-code of bezoek de  
volgende link:
https://www.tritec-energy.com/en/trainings/


