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Specificaties

Sedert 1992, thuis op de daken – beproefd en getest op duurzaamheid.

Uw partner

Alle rechten voorbehouden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De auteur kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van deze informatie. “montavent” en het 
logo van montavent zijn handelsmerken van de firma montavent gmbh Zurich. 

School in Offenburg (D) 

Gebouwd in 2010
Vermogen 32 kWp

Saint-Jacques stadion  
in Basel
Gebouwd in 2001/04
Vermogen 150/200 kWp

Stade de Suisse Bern 

Gebouwd in  2005/2007
Vermogen 1 350 kWp

Gebruik montavent TRAPEZ of LAMINAT om modules in parallel op geprofileerde staaldakplaten te bevestigen.

Moduletypen
 – Zonnepanelen met frame
 – Hoogte van de frame : van 30 tot 50 mm
 – Lengte : van 1 630 tot 1 690 mm
 – Breedte : van 950 tot 1 010 mm
 – Andere types op aanvraag

Toepassingen
 – Platte daken
 – Daken met een bitume laag, daken met een water-
dichtheidsmembraan, daken met kiezel bedekt en 
daken in trapeziumplaat.

 – Modulehelling 15°
 – Dakhelling tot max. 5°

Oriëntatie 
 – Verhoogde positie
 – Rangschikking in landschapsformaat
 – Willekeurige richting

Materiaal
 – Hoogwaardig aluminium
 – Roestvrij staal
 – Kunststof onderdelen UV-bestendig
 – Temperatuur stabiel

Specifieke kenmerken
 – Ventilatie aan de achterzijde over de ganse op-
pervlakte, optimaal rendement.

 – Geen boringen, geen bramen,  
geen dakbeschadiging.

 – Geen doorboring van het dak
 – Geoptimaliseerde ballast, echter indien nodig kan 
een grote hoeveelheid ballast geplaatst worden.

 

Het montagesysteem montavent MACH1 voldoet aan de norm DIN 1055-4 voor wat betreft de windbelasting.  montavent heeft 
niet voldoende kennis van alle parameters van het gebouw, er is enkel rekening gehouden met de windbelasting.  De noodzake-
lijke berekeningen/toleranties aangaande bijkomende parameters aan de welke het gebouw/dakplaat onderworpen wordt (ge-
wicht van de PV-installatie, weerstand aan de wind en sneeuw, enz...), moeten verzekerd worden door de ontwerper/bouwheer.
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Lagere school  
in Heidesheim (D)
Gebouwd in 2010
Vermogen 115 kWp

Het montavent installatiesysteem voor PV modules werd ontwikkeld sedert 1992 door Zwitserse ingenieurs en constructeurs 
van het bedrijf energiebüro® AG te Zurich.  Sedertdien hebben zij zich bewezen in menige concrete toepassingen, onder meer op 
het grootste stadion van Europa, de «Stade de Suisse» in Bern, bekroond door de Europese Solar prijs.  Sinds 2007 worden alle 
montavent produkten voortdurend verder ontwikkeld, geperfectioneerd en verhandeld door Montavent AG.
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Snelle installatie met weinig ballast op platte daken

voor zonnepanelen met frame

Voordelen van het produkt
•	 De ventilatie aan de onderkant over de ganse oppervlakte zorgt voor 

een optimale rendement.

•	 Dankzij de montage zonder boring onstaan er geen bramen op het dak.

•	 Indien gekozen wordt voor het voorgemonteerd systeem zal dit zeer 
snel geïnstalleerd worden.

•	 De modules worden vastgemaakt aan de originele bevestigingspunten 
volgens de voorschriften van de fabrikant.

•	 Het vastklemmen van de modules wordt verzekerd door de schroefvrije 
technologie van montavent

•	 De verhouding tussen het rendement en het dakoppervlak is optimaal.

montavent  MACH1



Begin en einde
Op elke modulerij wordt aan het 
buitenste profiel een eindaanslag 
gevormd.  Definitief, stabiel en zeer 
snel, zonder boren en schroeven.  
Veiligheid gegarandeerd.

Alle montavent componenten worden U voorgevormd en voorgeboord 
aangeleverd : op het dak zet U de ganse zonne-energiecentrale moei-
teloos op de juiste manier in elkaar.  Zoals onze enthousiaste klanten 
steeds opnieuw bevestigen, werkt U met montavent efficiënter dan met 
andere PV-montagesystemen.

Zeer snelle montage :  
zonder boormachine en zonder 
schroefapparaat op akku. 

Op aanvraag kan dus de montavent MACH1 ook volledig voorgemonteerd 
geleverd worden.  Dit vereenvoudigt voor U de logistiek, vermindert de 
uitgave aan personeel-en organisatiekosten en laat bovendien nog een 
kortere installatietijd toe.
Hiermede kan montavent MACH1 beschouwd worden als het snelste 
montagesysteem ter wereld voor platte daken!

Nog sneller :  
Met voorgemonteerde onderdelen 
kan de tijd voor de installatie op het 
dak nog ingekort worden.

Kracht en vorm
Het gebruiksklaar en vormvast 
profiel vormt één geheel met de 
moduleanker.  De specifieke vorm 
zorgt voor een perfecte opvang van 
de belasting en leidt haar af precies 
waar zij moet zijn.  Dit resulteert in 
de beste ventilatie aan de onder-
kant.

Plaatsen en bevestigen
De draagprofielen dienen als steun-
vlak voor de PV-zonnepanelen.  Zij 
kunnen moeiteloos ingeschoven 
worden door 1 persoon en nauw-
keurig gepositioneerd worden in 
een mum van tijd. 

Inschuiven en klaar
Schuif, tussen twee frames, de mo-
duleankers in het montageprofiel 
om de zonnepanelen te klemmen.  
Vergeten of niet aangepaste beves-
tigingen behoren tot het verleden.  
Inschuiven en klaar.

Het aerodynamisch design van het systeem maakt in het algemeen ballast 
in de randzones overbodig.  De montavent MACH1 is in dit opzicht bijzon-
der geschikt voor daken met geringe belasting. 

Weinig ballast : u vermijdt op deze 
manier overtollige lasten op het dak.

Teneinde de stabiliteit van de constructie te waarborgen voert montavent 
een windlastproef uit voor ieder installatie.  De individuele berekening van 
ieder object toont aan dat in de meeste gevallen geen ballast in de mid-
denzone nodig is.
De gemiddelde belasting op het dak met een montavent MACH1 installatie 
ligt lager dan 10 kg/m2.

Dakbelasting vanaf 8 kg/m2 :  
dankzij de specifieke  
windlastberekening.

Snel en veilig
Met een gewone riveteermachine 
zet  men d.m.v. de speciale blind-
klinknagels de onderdelen ineen in 
de daartoe reeds voorziene gaten.  
De combinatie van snelheid en 
zekerheid zorgen ervoor dat alle 
voordelen aan uw zijde staan.

Slijtvast en stevig
De veiligheidsprocedure is door-
slaggevend.  De blindklinknagels 
vervormen zich op de preciese vast-
gelegde wijze en verankeren zich 
stevig vast in de draagstructuur.  Zij 
garanderen de langdurige en zekere 
stevigheid.

Eenvoud en kracht
De door montavent ontwikkelde 
techniek neemt de krachten op 
daar waar zij opgenomen moeten 
worden.  Clip de schuifring in het 
gat vast en de duwkrachten worden 
uitgeschakeld.

Numerieke simulaties en metingen in een windtunnel maken het mogelijk 
de werkelijke krachten op het dak vast te stellen.
Dit betekent voor U dat ballast enkel maar voorzien wordt waar nodig; 
aldus zal het dak geen kg te veel moeten dragen.

Pasklare en voorgeboorde systeemcomponenten betekent : geen boor-
materiaal op het dak (dus geen bramen), geen boring in de dakbedek-
king, snelle en eenvoudige montage.

Nauwkeurig en snel
De onderdelen van het systeem 
passen nauw in elkaar om een 
preciese en eenvoudige montage 
uit te voeren van de zonnepane-
len - fouten worden zo goed als 
uitgesloten.


