
Triple Solar BV  |  Distelweg 113  |  1031 HD Amsterdam  |  T +31 (0)20 435 75 55  |  info@triplesolar.eu 
Kvk Gooi- en Eemland 3214.8074 | ABN 5395.54.073 | btw 8205.09.073 

 
 

Triple Solar ® PVT Paneel 
 
Montage handleiding – bij schuin dak met EPDM 
dakbedekking 
 

 
 
 
Onderdelen 

‐ Triple Solar PVT panelen 
‐ Triple Solar lange en korte montageprofielen 
‐ Triple Solar kunststof connectors 
‐ Triple Solar borgprofiel  

 
Daarnaast zijn RVS M8 schroeven benodigd voor de bevestiging 
 
Verplaatsing horizontaal: minikraan of 4 volwassen personen 
Verplaatsing verticaal: minikraan of verhuislift 
 
 
Veiligheid 
Het is logisch dat u bij de montage van het Triple Solar PVT paneel de nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Maak daarom altijd gebruik van 
valbeveiligingen, en indien nodig van vangnetten en randbeveiliging. Vergeet ook 
niet goed schoeisel te dragen, voorzien vanstevige anti-slip zolen. 
 
Loop ook nooit over een glad dak en verwijder plaatselijk pannen, zodat 
uitsparingen ontstaan. Hier kunt u vervolgens uw voeten in plaatsen, waardoor 
de gaten als trap fungeren. 
 
Naast regen moet ook goed rekening worden gehouden met wind. Een PVT 
paneel kan namelijk veel wind vangen, waardoor valgevaar enorm kan 
toenemen. Installeer de panelen bij voorkeur daarom als het niet te hard waait. 
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Het Triple Solar PVT Paneel is zeer robuust uitgevoerd. Toch gelden er een aantal 
voorzorgsmaatregelen bij montage: 

‐ Beschadig de snoeren en stekkers van de PV module niet 
‐ Zorg altijd voor een zachte ondergrond waar het paneel op rust tijdens het 

plaatsen van de montageprofielen of wanneer u het paneel ergens 
neerlegt 

 
 
Specificaties Triple Solar PVT paneel 
 

 
 
 
Plaatsbepaling panelenveld 
Nadat het dakvlak waterdicht is afgewerkt met EPDM dakbedekking begint u met 
de plaatsbepaling van het panelenveld. Op de plaats van het panelenveld dienen 
er verticale houten balken bevestigd te worden. Deze worden in ieder geval 
gefixeerd op de spanten en/of gordingen en dienen waterdicht afgewerkt te 
worden met EPDM. De balken dienen als drager voor het Triple Solar 
montageprofiel. 

 
 
Houdt rekening met minimaal 3mm speling tussen de PVT panelen om uitzetting 
van het aluminium op te vangen. 
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Triple Solar montageprofielen plaatsen op het dakvlak 
De lange montageprofielen worden vastgeschroefd bovenop de verticale balken. 
Plaats alle profielen in een rechte lijn en parallel aan elkaar. 
Gebruik RVS M8 schroeven en hoogwaardige kit tussen montageprofiel en balk 
 
 

 
 
 
Triple Solar PVT paneel voorbereiden 
Plaats de meegeleverde kunststof connectors en korte montageprofielen onder 
het paneel:  

‐ Per paneel 3 korte montageprofielen 
‐ Gebruik per montageprofiel 4 of 5 connectors, gebruik hiertoe alle 

mogelijke gleuven in de achterkant van het paneel (4 of 5). 
‐ Plaats de korte montageprofielen en schuif ze op de juiste maat. 
‐ Fixeer het bovenste montageprofiel ter voorkoming van het omlaag 

zakken van het paneel. Gebruik hiervoor het meegeleverde borgprofiel. 
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Triple Solar PVT paneel monteren 
Plaats het paneel zodat de korte montageprofielen ingrijpen op de lange 
montageprofielen 
Schuif de korte montageprofielen op de juiste positie, schuif het paneel iets opzij, 
en fixeer de korte op het lange montageprofiel met RVS M8 schroeven  
Schuif het paneel op de juiste positie en houdt rekening met minimaal 3mm 
afstand tussen panelen 
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