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SOLARFIX LOW – solide support voor Zonnepanelen 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productinformatie        
De Solarfix Low is een solide montage ankerpunt voor zonnepanelen op platte en hellende daken, welke 
bovenop de (bestaande) dakbedekking wordt gemonteerd. Deze support voor zonnepanelen kan op de 
volgende manieren mechanisch worden bevestigd aan de dakconstructie : 
 
▪ Hout en Staalplaat daken  – 1 stuks M10 Tuimelanker 
▪ Betondaken    – 1 stuks Betonanker  
▪ Hout en Staalplaat daken – 6 of 8 stuks Speciale schroeven 
 
Na het plaatsen van de Solarfix Low en met een rozet van het juiste type dakbedekking, kan de Solarfix 
Low eenvoudig waterdicht worden ingewerkt. Het frame voor de zonnepanelen wordt vervolgens 
bovenop de Solarfix Low geplaatst en bevestigd. Met de Solarfix Low worden de zonnepanelen 
mechanisch bevestigd aan het gebouw in tegenstelling tot geballaste zonnepanelen. Hierdoor is het 
mogelijk om de zonnepanelen mee te verzekeren tegen bijvoorbeeld stormschade.   
 
Technische informatie  
▪ Plaatsing bovenop de dakbedekking    
▪ Aluminium 3 mm dik 
▪ Beton dak; d.m.v. M10 mechanisch anker 
▪ Hout of staal dak; d.m.v. M10 tuimelanker of schroeven 
▪ Rozet zelf aan te brengen 
▪ Rhepanol hfk, Rhenofol CV, Polyfin FPO dakbedekking 
▪ Bitumen, EPDM dakbedekking 
▪ PVC coating beschikbaar voor PVC dakbedekking 
▪ Advies rozet Ø 48 cm 
▪ Hoogte 5 cm 
▪ Bovenkant maat Ø 10 cm     
▪ Verankeringen beproefd door DEKRA Testing and Certification GmbH   
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Voordelen Solarfix Low 
▪   Géén ballast op het dak 
▪   Géén vuilophoping    
▪   Vrije doorstroom van water 
▪   Warmte regulering achter panelen 
▪   Zeer snelle montage 
▪   Montage bovenop de dakbedekking 
▪   In combinatie met lijn-/en railsysteem    
▪   Stormvast verankerd 
▪   Brede ronde onderzijde zorgt voor goede drukverdeling op dakbedekking en isolatie 
▪   Bovenzijde biedt een groot oplegvlak om frames direct bovenop te plaatsen 
 
Verschillende uitvoeringen en bevestigingsmiddelen 
Solarfix Low Rozet Fixatie Solarfix Low Betondak  Solarfix Low Staal & Houtdak          Solarfix Low Staal & Houtdak

  
 
 
Art. nr: EC-SFX-LB  Art. nr: EC-SFX-B  Art. nr: EC-SFX-SH               Art. nr: EC-SFX-SG 
Gewicht: 1.65 lbs. (0,75 kg) Gewicht: 2.11 lbs. (0,96 kg) Gewicht: 2.22 lbs. (1,0 kg)              Gewicht: 1.83 lbs. (0,83 kg) 
   

Tekeningen & impressies voor verankering betondak     
 
  
 
 
 
 
 TREKKRACHT HORIZONTAAL TREKKRACHT VERTIKAAL VERPLAATSING SOLARFIX BIJ 

MAXIMALE TREKKRACHT 
PIR / Rockwool / EPS isolatie PIR / Rockwool / EPS isolatie PIR / Rockwool / EPS isolatie 

Staal – 6xSchroef 4,79 kN 6,0 kN 20 mm 
Tabel 1 : Frame bovenop Solarfix, dus maat dakbedekking tot onderzijde frame ca 50 mm, PIR 80mm, Rockwool 140mm, EPS 195mm.  
 
 TREKKRACHT HORIZONTAAL TREKKRACHT VERTIKAAL VERPLAATSING SOLARFIX BIJ 

MAXIMALE TREKKRACHT 
PIR / Rockwool / EPS isolatie PIR / Rockwool / EPS isolatie PIR / Rockwool / EPS isolatie 

Staal – 6xSchroef 3,62 kN 6,0 kN 10 mm 
Hout/Staal – 1xTuimelanker M10 6,23 kN 42,7 kN 52 mm 
Hout – 8xSchroef 6,21 kN 7,0 kN 10 mm 
Beton – 1xM10 betonanker 6,21 kN 17,8 kN 0 mm 
Tabel 2 : Frame op hoogte gesteld op M10 draadeind boven Solarfix, maat dakbedekking tot onderzijde frame ca 95 mm, PIR 80mm, 
Rockwool 140mm, EPS 195mm. 
 
TOELICHTING TABEL 1 & 2 
*De vermelde horizontale trekkrachten in geval van de 6 of 8 schroeven, is de laagste waarde gemeten op de diverse isolatie typen, waarbij  
  er een eerste schroef los liet uit de ondergrond. 
*Waardes voor de verplaatsing zijn de grootst gemeten afstanden voor de diverse isolatietypen. In geval van het Tuimelanker M10 heeft de 
  grote mate van verplaatsing te maken met de diameter van het gat waardoor heen het tuimelanker geplaatst wordt. 
*De Solarfix is niet ingewerkt met dakbedekking, eventuele extra krachten die de verkleving van de rozet dakbedekking bij draagt is buiten  
  beschouwing gelaten. Enkel de krachten van het bevestigingsmiddel in de ondergrond is getest. 
*De waardes in tabel 1 en 2 zijn bepaald tijdens testen door DEKRA Testing and Certification GmbH en opgetekend in rapport PB 20-041. 
*Maximale vertikale trekkracht is de waarde waarbij verankering los laat uit ondergrond of breekt. 


