Sunbeam Nova

NL

Installatiehandleiding

U

Universal

Installatie van een Sunbeam Universal systeem (zuid-opstelling).

S

> zie pag 3-4

Symmetrical

Installatie van een Sunbeam Symmetrical systeem (‘oost-west’-opstelling). > zie pag 5-6

Deze installatiehandleiding beschrijft de installatie van Sunbeam Nova systemen voor de montage van zonnepanelen op platte daken.
Installatie dient altijd te gebeuren op basis van een leg- en ballastplan afkomstig uit de Sunbeam Calculator software.
Bewaar een kopie van het leg- en ballastplan en van deze handleiding bij de documentatie van het project.
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met Sunbeam BV (voor contactgegevens zie achterzijde)

supporting sustainability

Algemeen
Onderdelen
Liggers
De liggers (Engels: ‘base units’) vormen de basis
van het systeem. Ze bestaan in diverse lengtes voor
verschillende rij-afstanden.

U S
ligger M (met ‘connector’)

U
ligger E (zonder ‘connector’)

optioneel

Dragers
De dragers (Engels: ‘carriers’) worden op de liggers
bevestigd en vormen daarna een stevige gesloten
driehoek, waar de zonnepanelen op kunnen worden
gemonteerd.

U

S

drager Universal

drager Symmetrical

zuidgericht

‘oost-west’

Ballast- en windplaten
Deze platen hebben naast hun directe functie
(namelijk ballast dragen resp. de wind afleiden) nog
een tweede belangrijke functie: het versterken van
de matrixstructuur van het systeem.

U S
ballastplaat

U
windplaat

Diverse onderdelen

voet

eindklem

middenklem

lange schroef

korte schroef

rubber blok

ook in zwart

ook in zwart

voor klemmen

dragers, windp-

daken met grind

laat, ballastplaat

2

rubber mat

polyester sheet

Algemeen
Voorbereiding en veiligheid
•
•
•
•
•

Zorg dat het dak leeg en schoon is.

De dakbedekking dient in goede staat te zijn

Check de leverhoeveelheden.

en moet de maximale puntbelasting van de

Werk nauwkeurig en systematisch.

voeten van het Sunbeam systeem kunnen

Zet zware pallets niet direct op een dak, de

weerstaan. Indien nodig kan de puntbelasting

lokale belasting kan erg hoog zijn.

verlaagd worden door het toepassen van

Wees voorzichtig met verpakkingen

extra voeten.

die kunnen wegwaaien en met scherpe

•

•

•

Gereedschap

3/8

Als de waterafvoer belemmerd wordt door

onderdelen die de dakhuid zouden kunnen

bijvoorbeeld oneffenheden in het dak, grind of

beschadigen.

andere obstakels kan het systeem geheel of

Zorg altijd voor afdoende veiligheids-

lokaal verhoogd worden met rubber blokken.

schroefboormachine

dopbit 3/8 inch

kruiskop-schroevendraaier

slaglijnmolen + krijt

maatregelen zoals valbeveiliging.

•

De dakconstructie moet sterk genoeg zijn om
het complete zonne-energiesysteem als extra

Raadpleeg bij twijfel over één of meer van bovenstaande

belasting te dragen bovenop de belastingen

onderwerpen een constructeur en/of dakdekker.

voor wind, water en sneeuw.

Leg- en ballastplan
Sunbeam BV

Bij elke Sunbeam projectaanbieding hoort een leg- en ballastplan (per veld), afkomstig van de Sunbeam

Project

test

test

A

veldnaam

Calculator software.
In deze tekening zijn de posities aangegeven waar de ballast geplaatst moeten worden. Het cijfer geeft het
aantal te plaatsen tegels aan. Blokjes zonder cijfers zijn lege ballastplaten, om het installatiewerk op het
dak te vergemakkelijken.

1

25

m

dakmaten

100

x

dakbedekking

bitumen

gebouwhoogte

grind

100

x
12,5

50

m

Dakrandzones volgens Eurocode

5,0

Hiernaast is aangegeven welke afstanden

12,5

tot de dakrand gelden bij een rechthoekig

1
30 x 30 x 4,5 cm (9 kg)

ballast

40,0

50

gebouw.
U bent zelf verantwoordelijk voor het
bepalen en aanhouden van de dakzones.

Resultaten

De ballastwaarden die dit programma

stuwdruk

940

aangeeft zijn alleen geldig indien het

N/m2

aantal modules

36

oppervlak systeem

87

m2

totaalgewicht

23,5

kg/m2

druk per voet

22

kPa

5,0

gehele systeem in zone H staat.

90,0

2055 kg

Er kunnen diverse typen ballasttegels worden gebruikt met uiteenlopende gewichten.
ballastplan is weergegeven!
Alleen systemen die zijn geïnstalleerd volgens een leg- en ballastplan van de op moment van bestelling
actuele Sunbeam Calculator komen in aanmerking voor de Sunbeam productgarantie (voor meer
informatie over de garantie: zie achterzijde).
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module + windplaat
8,770 m

Controleer altijd in de praktijk of het werkelijke gewicht van de tegels klopt met wat in het leg- en

positie met 1 ballastplaat
cijfer = aantal tegels @ 9 kg
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10,100 m

Benodigde onderdelen
Module
Stoeptegel
Ligger

35 stuks

Ballastplaat

22 stuks

Dop voor de liggers

Windplaat

36 stuks

Rubber mat (dun)

0 stuks

Eindklem

24 stuks

Rubber H-blok

0 stuks

Middenklem

60 stuks

Polyester vlies

0 stuks

Klemschroef

84 stuks

7 stuks
49 stuks

Drager

42 stuks

Korte schroef

Ligger eindstuk

Maatstok

36 stuks
110 stuks

Voet

Sunbeam Calculator Nova v 2.50

www.sunbeam.solar |

14 stuks

optie

202 stuks

info@sunbeam.solar | +31 (0)30 43 00 333

26-03-2019 | 16:41:14

lange zijde L

Met de maatstok kunnen de liggers op precies de

De maatstok kan worden ingesteld door de opstaande nokjes van de kunststof schuifblokken tegen de

juiste onderlinge afstand worden neergelegd.

zijkanten van het zonnepaneel aan te schuiven. Zet daarna de schroef aan de onderzijde van het blokje
stevig vast. Wie niet het juiste zonnepaneel bij de hand heeft kan ook met een rolmaat de paneelmaat
instellen.
3

U Sunbeam Nova Universal
1. Voeten en liggers plaatsen
M of E
M

M

Klik onder elke ligger een voet, aan de zijde

Leg de liggers consequent in de juiste volgorde op het dak volgens het leg- en ballastplan.

zonder de ‘connector’. De gaatjes in de liggers

Elke rij eindigt (aan de noordzijde) met een ‘extra’ voet.

corresponderen met de ribben van de voet.

Let op: schroef de liggers nog niet vast!

2. Dragers plaatsen
2
3/8

3
1

5 - 7 Nm

1. Schuif de liggers tot de aanslag in elkaar.

Doe hetzelfde met het blokje aan de andere zijde.

Schroef nu de eindblokjes vast aan de liggers, met

2. Steek het gele eindblokje in de sleuf.

Bij een Universal systeem moet de drager daarvoor

de korte schroeven. Let op dat de liggers goed in

3. Duw het blokje naar buiten totdat de

eerst (voorzichtig) in de juiste hoek worden geknikt.

elkaar zijn gestoken en dat alle gaten recht boven

schroefgaten recht boven elkaar zitten.

elkaar zitten!

3. Uitlijnen, haaks leggen en ballastplaten plaatsen
3- 4 Nm

4 m

3/8

3 m

5

m

Een driehoek met zijden van 3, 4
en 5 meter is automatisch haaks.

Zorg er voor dat het hele systeem recht en haaks ligt, bij voorbeeld met behulp van een bouwhaak,

Schroef de ballastplaten met de korte schroeven

een laser of het tekenen van een ‘3-4-5-driehoek’.

vast. Draai de schroeven stevig aan, maar niet zo

Gebruik steeds de maatstok om de afstanden tussen de liggers vast te leggen.

vast dat ze dol draaien.
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U Sunbeam Nova Universal
4. Ballast
30 cm

✔
21 cm

✔
> 30 cm

✘
grind

p o s it ie met ba l l a s t

✘

( c ijfer = a a n t a l t e ge l s )

Plaats de ballast. Leg deze, om doorbuiging van de

Gebruik als ballast alleen tegels van 30 cm of

De kleine zwarte vierkantjes zonder cijfer geven de

platen te voorkomen, steeds zover mogelijk naar

21 cm breed, deze liggen stabiel in de bakken.

positie aan van lege ballastplaten, bedoeld om de

de uiteinden.

Het gebruiken van grind als ballast is om diverse

stabiliteit van het systeem te vergroten.

redenen niet toegestaan.

5. Zonnepanelen plaatsen

3/8

3/8

5- 9 Nm

5 - 9 Nm

Laat bij het plaatsen het zonnepaneel steunen

De eindklemmen van Sunbeam Nova zijn geschikt

De middenklemmen zorgen voor een kier van 10

tegen de rand van de gele eindblokjes. Dit

voor panelen van 23 t/m 46 mm dik.

mm tussen de panelen. Schroef ook deze vast met

voorkomt dat de panelen tussen de dragers zouden

Schroef ze vast met de lange schroeven.

de lange schroeven.

kunnen vallen.

6. Afwerking

3/8

3 -4 Nm

Gebruik de voorgemonteerde kabelclips om de

Plaats de windplaten op de achterzijde van de

Het gaatje boven de middelste rib in de voeten

kabels die van paneel naar paneel lopen netjes

dragers. Ze kunnen elkaar overlappen.

kan worden gebruikt voor aarding, of voor het

omhoog te binden.

Schroef ze vast met de korte schroeven.

monteren van kabelbuis-zadels.
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S Sunbeam Nova Symmetrical
1. Voeten en liggers plaatsen

Klik onder elke ligger een voet, aan de zijde

Leg de liggers consequent in de juiste volgorde op het dak volgens het leg- en ballastplan.

zonder de ‘connector’. De gaatjes in de liggers

Plaats ook voeten midden onder de liggers waar ballast komt te liggen (zie pijltjes)

corresponderen met de ribben van de voet.

Elke rij eindigt met een ‘extra’ voet.
Let op: schroef de liggers nog niet vast!

2. Dragers plaatsen
2
3/8

3
1

5 - 7 Nm

1. Schuif de liggers tot de aanslag in elkaar.

Doe hetzelfde met het blokje aan de andere zijde.

Schroef nu de eindblokjes vast aan de liggers, met

2. Steek het gele eindblokje in de sleuf.

Hanteer de dragers voorzichtig en zorg dat het

de korte schroeven. Let op dat de liggers goed in

3. Duw het blokje naar buiten totdat de

‘knieplaatje’ niet los kan schieten.

elkaar zijn gestoken en dat alle gaten recht boven

schroefgaten recht boven elkaar zitten.

elkaar zitten!

3. Uitlijnen, haaks leggen en ballastplaten plaatsen
3-4 Nm

4 m

3/8

3 m

5

m

Een driehoek met zijden van 3, 4
en 5 meter is automatisch haaks.

Zorg er voor dat het hele systeem recht en haaks ligt, bij voorbeeld met behulp van een bouwhaak, een

Schroef de ballastplaten met de korte schroeven

laser of het tekenen van een ‘3-4-5-driehoek’.

vast. Draai de schroeven stevig aan, maar niet zo

Gebruik steeds de maatstok om de afstanden tussen de liggers vast te leggen.

vast dat ze dol draaien.
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S Sunbeam Nova Symmetrical
4. Ballast
30 cm

✔
21 cm

✔
> 30 cm

✘
gr i nd

p o s it ie met ba l l a s t

✘

( c i jfer = a a n t a l t e ge l s )

Plaats de ballast. Leg deze, om doorbuiging van de

Gebruik als ballast alleen tegels van 30 cm of

De kleine zwarte vierkantjes zonder cijfer geven de

platen te voorkomen, steeds zover mogelijk naar

21 cm breed, deze liggen stabiel in de bakken.

positie aan van lege ballastplaten, bedoeld om de

de uiteinden.

Het gebruiken van grind als ballast is om diverse

stabiliteit van het systeem te vergroten.

redenen niet toegestaan.

5. Zonnepanelen plaatsen

3/8

5- 9 Nm

3/8

5- 9 Nm
Laat bij het plaatsen het zonnepaneel steunen

De eindklemmen van Sunbeam Nova zijn geschikt

De middenklemmen zorgen voor een kier van 10

tegen de rand van de gele eindblokjes. Dit

voor panelen van 23 t/m 46 mm dik.

mm tussen de panelen. Schroef ook deze vast met

voorkomt dat de panelen tussen de dragers zouden

Schroef ze vast met de lange schroeven.

de lange schroeven.

kunnen vallen.

6. Afwerking

Gebruik de kabelclips om de kabels die van paneel

Het gaatje boven de middelste rib in de voeten

naar paneel lopen netjes omhoog te binden. Losse

kan worden gebruikt voor aarding, of voor het

kabelclips zijn apart te bestellen.

monteren van kabelbuis-zadels.
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Sunbeam Nova Installatiehandleiding

Normen en voorschriften
Veiligheid
•
•

Nationale veiligheidsvoorschriften in het land van installatie moeten te allen tijde strikt worden nageleefd.
Voor Nederland: Arbobesluit artikel 3.16 : Voorkomen valgevaar / artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte / artikel 8.1
tot 8.3: Persoonlijke beschermingsmiddelen.

•

Voor België: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

Elektrische installatie
•
•
•
•

Nationale voorschriften in het land van installatie moeten te allen tijde strict worden nageleefd.

•

Voor België: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Voor Nederland: NEN 1010. Hoofdstuk 7.12 gaat specifiek over zonne-energie installaties.
Voor Nederland: NPR 5310. Hoofdstuk 7.12 is gekoppeld aan de NEN 1010 en geeft praktische richtlijnen.
Voor Nederland: NEN 3140 voor het veilig werken aan laagspanningsinstallaties (tot 1000 V AC of 1500 V DC).

Dakconstructie en diverse belastingen
•
•
•
•
•

EN 1990: ‘Basis of structural design’ (inclusief Nationale Annexen voor o.a. Nederland en België).
EN 1991-1-3: ‘Actions on structures - Part 1-4: General actions – Snow Loads’ (inclusief Nationale Annexen).
EN 1991-1-4: ‘Actions on structures - Part 1-4: General actions – Wind actions’ (inclusief Nationale Annexen).
Voor Nederland: NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten’.
Voor Zwitserland: SIA 260 ‘Grundlagen der Projektierung von Tragwerken’ / SIA 261 ‘Actions on structures’.

Garantie
Wanneer Sunbeam Nova wordt geïnstalleerd en onderhouden volgens de voorschriften
garandeert Sunbeam BV de mechanische stabiliteit van het systeem en dat het systeem wind- en
sneeuwlasten kan weerstaan conform de betreffende Eurocodes.
De standaard garantietermijn bedraagt 10 jaar.
Voor de specifieke garantievoorwaarden, zie www.sunbeam.solar/downloads

‘Sunbeam’ is een gedeponeerd handelsmerk.
Het Sunbeam ontwerp is beschermd met meerdere internationale patenten.
Het Sunbeam Nova montagesysteem is voorzien van TÜV goedkeuring.

Sunbeam BV
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Kwikstaartlaan 18
NL-3704 GS Zeist
The Netherlands

+31 (0)30 - 43 00 333
info@sunbeam.solar

www.sunbeam.solar
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