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 In eigen huis ontwikkeld montagesysteem, succesvol op 
de markt sinds 2006

 Eenvoudige en gratis ontwerp met de onlinetool Solar-
Planit

 Oplossingen voor de meest uiteenlopende afdichtingen
 Gratis ondersteuning bij de oorspronkelijke montage

 Snelle montage door hoge mate van prefabricage
 Bouwtechnische keuringen, op veiligheid getest door 

TÜV en DEKRA, CE-markering
 Statische sterkteberekeningen conform Eurocode en 

SIA-normen
 12 jaar garantie
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Montageoplossing voor platdaksysteem II (enkele laag)
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novotegra Platte daken | Oost-West-systeem II

Met ons oost-west-systeem voor platte daken maak u maximaal gebruik van uw 
dakoppervlak. Bij een montage onder een hoek van 13° wordt zo de 
stroomproductie gelijkmatig over de gehele dag verdeeld.

Dankzij de optimale aerodynamische eigenschappen van ons systeem, behoeft 
deze slechts zeer beperkte ballastering.

Uw voordelen: 
 Dakhuid wordt niet doordrongen
 Het dakoppervlak wordt optimaal gebruikt
 De stroomproductie wordt gelijkmatig over de dag verdeeld, geen 

stroompieken
 Snelle en eenvoudige montage
 De basisrail is gelijktijdig een kabelgoot – netjes weggewerkt, geen losse 

kabels, voldoende ruimte voor stekkers
 Verschillende basisrails: Onbeplakt, met scheidingslaag van 6 mm uit PE of 

met PE-pads voor dwarsafwatering
 Geschikt voor paneelbreedten 920 - 1200 mm
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novotegra novotegra Platte daken Zuid-Systeem II

Met ons zuid-systeem voor platte daken kunnen wij een flexibele rijenafstand 
selecteren. Dankzij de montage richting het zuiden en onder een hoek van 13°
treffen wij de zon steeds dan, wanneer zij ons op haar sterkst toestraalt.

Dankzij de optimale aerodynamische eigenschappen van ons systeem, behoeft 
deze slechts zeer beperkte ballastering. Dankzij het programma Solar-Planit is 
het zelfs mogelijk afzonderlijke panelen op het dak te leggen, inclusief 
ballastering, en hiervan de statische belasting te laten berekenen.

Uw voordelen: 
 Dakhuid wordt niet doordrongen
 Snelle en eenvoudige montage
 De basisrail is gelijktijdig een kabelgoot – netjes weggewerkt, geen losse 

kabels, voldoende ruimte voor stekkers met kabelhouder en optioneel te 
gebruiken deksel

 Verschillende basisrails: Onbeplakt, met scheidingslaag van 6 mm uit PE of 
met PE-pads voor dwarsafwatering

 Geschikt voor paneelbreedten 920 - 1200 mm
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Basisrail met dwarsafwatering (QE) en met scheidingslaag
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*Aflooprichting van de dakontwatering

Liggende rail met dwarsafwatering Basisrail met scheidingslaag



Basisrail met dwarsafwatering (QE) of met scheidingslaag
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Aflooprichting van de 
dakontwatering
Basisrail
PE pads

Liggende rail met dwarsafwatering Basisrail met scheidingslaag



Keuze van de juiste basisrail

Daktype| Rail Grondrail
Grondrail

beschermlaag Grondrail QE

Bitumen dak

Folie dak
(EPDM / PVC / TPO / FPO)

Grind dak (      ) (      )
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novotegra Platte daken Oost-West-systeem en Zuid-Systeem | details
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 Midden- en eindklemmen voor bevestiging van de zonnepanelen 
 Met boorpunt voor gemakkelijke montage 
 Compleet voorgemonteerd

 Oplegsteunen voor het inklikken in de basisrail 
 Aanwezige montagegaten voor een eenvoudige positionering van 

de zonnepanelen en om beschadiging van de dakhuid door 
metaalspanen te voorkomen

 Basisrail zonder pad, beplakt met doorgaande scheidingslaag of 
pads 

 Doorlopende rails voor optimale lastverdeling 
 Afgeronde randen en sleufgaten voor de waterafloop, om 

ophoping van water in de basisrail te voorkomen



Overige artikelen

10novotegra Platte daken II

Verbindingsset GS 150-30 I 
Railverbinder voor het verlengen van de
basisrails.

Los lager basisrail 150-30 
Loslagerbasisrail voor het verbinden van
twee basisrails als loslager.

Deksel basisrail 150-30 3,00 m 
Afsluiting van de basisrail bij gebruik als 
kabelgoot.

Aluminium randbescherming zelfklevend
Aluminium randbescherming voor het lijmen 
aan de uiteinden van de basisrails en aan 
gezaagde railsegmenten.

Basisvoetset 13° 150-30 
Oplegsteun vóór voor het inklikken in de 
basisrail.

Bevestigingsschroef plat dak
Zelftappende schroef of plaatschroef met 
zeskantaandrijving SW 8 voor het 
verbinden van platdakcomponenten.



Overige artikelen
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Trekband 20x20x1,5 
Zugband zur Lastumlagerung, befestigt auf den 
Modulstützen-Sets Flachdach Ost-West II.

Windscherm 13° 1,85 m Oost-West 
Windscherm plattedaksystemen oost-west II
voor delen van de installatie met ontbrekend 
paneel vanwege verstorende objecten.

Windscherm 13° 1,95 m 
Windscherm voor het plattedaksysteem 
gesloten II voor het afleiden van de wind en 
het reduceren van de benodigde 
ballastering.

Ballastdrager 120-30 530mm
Ballastbak om in te haken in de basisrail en het 
veilig plaatsen van grote ballastelementen.

Aardingsverbinding SW18 set
De aardingsverbinder wordt gebruikt om de 
C-rail of de basisrail te integreren in de 
bliksembeveiliging.



Overige artikelen
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Module klem met aardingsvoorziening
De contactplaat zorgt voor een elektrisch 
geleidende verbinding tussen zonnepanelen en 
de draagconstructie, waardoor zorg wordt 
gedragen voor bliksemafleiding en 
potentiaalvereffening

Deksel basisrail 150-30 3,00 m 
Ter afdekking van de basisrail: voor een volwaardig
gebruik als kabelgoot en ter bescherming tegen UV,
weersinvloeden en knaagdieren.

Kabelklem basisrail
Voor het borgen van de kabels van de panelen 
en de kabelboom in de basisrail.



Ons gratis ontwerpprogramma Solar-Planit
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Onze Solar-Planit
 Complete planning van de installatie, inclusief

 ontwerp van het montagesysteem & berekening van de statische 
belasting

 Plaatsing van de panelen

 Plaatsing van de omvormer & passende opslag

 Rendementberekening

 Documentatie van de installatie
 Planning van de installatie in slechts enkele minuten dankzij de intuïtieve 

bediening
 Gratis en webbased, incl. gratis webinars
 Koppeling met onze webshop
 Al tijdens de planning kan rekening worden gehouden met de 

beschikbaarheid

Maak gebruik van onze Solar-Planit!
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https://solar-planit.de/solarplanit/


Onze gratis montageservice
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Onze montageservice
 Ondersteuning en instructies bij de montage door een technisch adviseur
 Instructies en ondersteuning rondom het montagesysteem
 Bespreking van de resultaten van de berekening van de statische 
belastingen
 Tips & trucs rondom novotegra
 Geheel gratis voor u!

Nadere informatie vindt u op onze website of via uw persoonlijke contactpersoon!
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https://www.novotegra.com/en/


novotegra GmbH

info@novotegra.com

Hartelijk dank!



© Copyright novotegra GmbH, 2021

The content of this presentation (including text, graphics, photos, tables, logos, etc.) 
and the presentation itself are protected by copyright. 
They were created by novotegra GmbH independently. 

Any dissemination of the presentation and/or content or parts thereof is only 
permitted with written permission by novotegra without written permission of 
novotegra, this document and/or parts of it must not be passed on, modified, 
published, translated or reproduced, either by photocopies, or by others –
in particular by electronic procedures. This reservation also extends to inclusion
in or evaluation by databases. Infringements will be prosecuted.
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