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Universeel montagesysteem
voor platte daken

Universeel montagesysteem voor platte daken.
Plaatsbesparend transport, snelle montage,
multifunctioneel systeem.

De voorgemonteerde driehoekstaanders
kunnen plaatsbesparend worden getransporteerd,
de uitschuifbare staanders maken een snelle en
eenvoudige montage mogelijk.

Het LORENZ® delta montagesysteem is vervaardigd uit

Het systeem wordt stevig op het dak verankerd, meestal met

stabiel en corrosievrij aluminium. De constructie is geschikt

stokschroeven, en is geschikt voor dakhellingen tot 15°. De

voor bijna alle platte daken. De afzonderlijke rijen worden

zonnepanelen worden portret gemonteerd, waarvoor de

met driehoekstaanders opgebouwd, waarvan de opstaande

systeemonderdelen van de LORENZ® solo serie gebruikt

hoek in stappen van 5° versteld kan worden van 15° tot

worden. Op verzoek is ook landscape montage mogelijk.

25°. Het dakoppervlak kan zowel uit trapeziumplaten als
golfplaten bestaan.

De voordelen in een oogopslag:
u		Universeel geschikt voor uiteenlopende dakconstructies

en -bekledingen, voor daken met een helling tot 15°
u		Een compleet systeem dat juridische zekerheid

garandeert door statisch berekende onderdelen
u		De driehoekstaanders kunnen op verschillende

manieren op het dak worden gemonteerd, waarbij
slechts weinig montagegereedschap nodig is
u		De positie van de paneeldragerprofielen

is optimaal aanpasbaar aan de paneelbreedte
u		Portret montage mogelijk voor panelen met een

lengte van 1,30 tot 1,70 m
u		Laag gewicht van de onderdelen
u		Alle elementen vervaardigd uit hoogwaardig

10 jaar
garantie

en corrosievrij materiaal
u		Plaatsbesparend transport dankzij inklapbare

driehoekstaanders.
u		Korte montagetijd door voorgemonteerde

bouwgroepen
u		De opstaande hoek kan in 3 stappen

versteld worden op 15°, 20° of 25°
u		Extra precisieaanpassing

van +/-1° mogelijk
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De montage van LORENZ® delta is zowel in
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noord-zuid als in oost-west richting mogelijk.
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Energiebau, opgericht in 1983, heeft zich ontwikkeld van een pionier in de fotovoltaïsche
branche tot een van de meest toonaangevende zonnestroom-systeemhuizen in Europa.
we over veel ervaring in het ontwerpen en verkopen van autonome en netgekoppelde fotovoltaïsche installaties. Die ervaring heeft in 2002 geleid tot het LORENZ®-montagesysteem,
dat zich sindsdien tot een van de meest succesvolle systemen op de markt heeft ontwikkeld.
Energiebau hecht veel belang aan de aansprakelijkheid van de installateurs en consumenten.
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Daarom staan bij LORENZ® veiligheid en vooral rechtszekerheid voorop.
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solar power benelux bv
Bedrijvencentrum Malberg
Florijnruwe 111-9
6218 CA Maastricht
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E-Mail: info@energiebau.nl
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Resultaat en toegevoegde waarde gaan voor ons hand in hand. Als systeemhuis beschikken

