
Voor een zo groot mogelijke dakbenutting en constante energieopbrengst kan 

het aantrekkelijk zijn om te kiezen voor een systeem waarbij zoveel mogelijk 

panelen kunnen worden geplaatst. Met de oost-west systemen van Van der Valk 

Solar Systems kunnen tot 100% meer panelen per m2 worden geplaatst met 

een minimum aan extra materialen t.o.v. een zuidgeoriënteerd systeem. De 

oost-west configuratie brengt bovendien razendsnelle montage (twee panelen 

per A-frame), optimale koeling (open structuur) en minimaal noodzakelijke 

ballast. De oost-west systemen hebben een vaste tilthoek van 12˚.

ValkPro East West
Uniek aan dit systeem:

 Speciaal voorgemonteerd klemsysteem in oost-west configuratie

  Gemakkelijke daklogistiek

  Maximaal montagegemak door minimaal aantal componenten

 Minimale ballast door doorgekoppeld systeem

 Flexibiliteit bij montage zonnepanelen

 Geen aluminium profielen nodig

ValkFlat East West - Portrait
Uniek aan dit systeem:

  Klemsysteem in oost-west configuratie 

  Universele tussen- en eindpaneelklemmen (H 28-50 mm)

  Snelle montage door voorgemonteerde A-frames

  Minimale ballast door doorgekoppeld systeem

ValkFlat East West - Landscape
Uniek aan dit systeem:

 Inschuifsysteem in oost-west configuratie

 Zeer snelle paneelmontage

  Automatisch een perfect uitgelijnd systeem

  Ondersteuning van de panelen op de voorgeschreven 

lange zijden

  Snelle montage door voorgemonteerde A-frames

  Minimale ballast door doorgekoppeld systeem

ValkPro East West
ValkFlat East West - Portrait
ValkFlat East West - Landscape
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•  Innovatieve systemen ontwikkeld volgens wereldwijd 

geldende normeringen

•  Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern  

machinepark en grote voorraden

• Systeemleverancier sinds 1963

• Gratis software voor projectontwerp en -calculatie

•  Alle systemen toepasbaar op elk type dak of ondergrond 

•  Snelle montage dankzij voormontage van essentiële 

onderdelen

•  Alle systemen verkrijgbaar in zowel portrait als 

landscape configuratie

•  Diverse systemen ook leverbaar als kant-en-klare kits
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Fundatiemethoden oost-West Systemen

De ValkPro East West, ValkFlat East West - Portrait en de ValkFlat East 

West - Landscape hebben verschillende fundatiemethoden. Zo kunnen de 

systemen worden bevestigd met behulp van rubber tegeldragers, massa-

blokken of consoles.

  rubber tegeldragers bieden door hun geringe gewicht gemak bij transport 

en installatie en zorgen voor een verhoging van het systeem voor optimale 

afwatering.

  massablokken hebben als voordeel dat ze meteen voor een aanzienlijk 

deel van de ballast zorgen. Daarnaast wordt bij gebruik van massablokken 

het systeem extra verhoogd, wat bijvoorbeeld bij grinddaken zorgt voor 

eenvoudige montage.

  Consoles zorgen voor een vaste montage aan het dak bij gebieden met 

zeer hoge windbelasting of daken die geen gewicht kunnen verdragen. 

Door de specifieke uitvoering is waterdichte afdichting gewaarborgd.

Glaspanelen
Naast de gangbare zonnepanelen met frame kunnen ook zonnepanelen 

zonder frame middels glasklemmen worden bevestigd. 

Gratis Software
Met de 1-2-3 PV Planner, onze gratis software, kan in drie eenvoudige 

stappen een complete projectcalculatie met artikellijst en projectspecifieke 

installatiehandleiding worden verkregen.

Zuid
De systemen voor platte daken zijn ook in zuidgeoriënteerde opstelling  

verkrijgbaar. Bekijk hiervoor de aparte leaflet.

Bekijk hier welke fundatiemethoden kunnen worden toegepast.

De montagesystemen van Van der Valk Solar Systems 

worden geleverd en geïnstalleerd via een uitgebreid net-

werk van dealers en installateurs. Wij helpen u graag 

bij het zoeken naar het juiste contact bij u in de buurt.
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Voor uiTGEbrEidE ProduCTinFormaTiE kunT u TErEChT bij 
Van dEr VaLk SoLar SySTEmS oF uW dEaLEr/inSTaLLaTEur.

Van der Valk Solar Systems BV, Zwartendijk 73, 2681 LP Monster, Nederland, telefoon +31 (0)174 21 22 23, fax +31 (0)174 24 27 27,  
internet www.valksolarsystems.nl, e-mail info@valksolarsystems.nl. onTWikkELaar En ProduCEnT Van SoLar monTaGESySTEmEn

Van der Valk Solar Systems ontwikkelt en 
produceert solar montagesystemen voor:

Schuine daken Platte daken Kassen WaterpartijenOpen velden


