ValkField - Single Row
ValkField - Double Row

Open velden zijn uitermate geschikt voor de toepassing van solarinstallaties.
Naast veel vierkante meters bieden ze immers ook alle ruimte om de installaties altijd in de meest gunstige positie ten opzichte van de zon te plaatsen.
De Van der Valk veldsystemen zijn flexibel en laten zich gemakkelijk aan
iedere ruimte aanpassen. Onderstaande twee basissystemen zijn toepasbaar
op elk type ondergrond. Met gebruik van schroefpalen, betonpoeren, rampalen
of ballast heeft u altijd de juiste fundatie voor uw situatie.

Gemeenschappelijke eigenschappen
De veldsystemen hebben de volgende overeenkomstige eigenschappen:
Klemsysteem in portrait configuratie
Eenvoudige montage
Elke tilthoek mogelijk
Beschikbaar in korte of lange rijen, afhankelijk van de locatie
Ook als kit verkrijgbaar

ValkField - Single Row
Uniek aan dit systeem:
Biedt ruimte aan één rij panelen
Beperkte windbelasting door geringe hoogte
Ideaal bij kleine oppervlakten of waar hoogtebepalingen van kracht zijn
Maximaal montagegemak door minimaal aantal componenten

ValkField - Double Row
Uniek aan dit systeem:
Biedt ruimte aan twee rijen panelen boven elkaar
Geschikt voor middelgrote tot grote projecten
Zeer sterke onderconstructie

Fundatiemethoden Veldsystemen
De ValkField - Single Row en de ValkField - Double Row zijn geschikt voor
elk type ondergrond. Afhankelijk van de ondergrond vindt de fundatie
plaats m.b.v. schroefpalen, betonpoeren, rampalen of met ballast in de
vorm van betonstroken. Maximale stabiliteit staat hierbij voorop.

Waarom Van der Valk
Solar Systems?
• Innovatieve systemen ontwikkeld volgens wereldwijd
geldende normeringen
• Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern
machinepark en grote voorraden

Schroefpaal

Betonpoeren

Rampalen

Ballast

• Systeemleverancier sinds 1963
• Gratis software voor projectontwerp en -calculatie

ValkField
Single Row

ValkField
Double Row

Schroefpalen

• Alle systemen toepasbaar op elk type dak of ondergrond
• Snelle montage dankzij voormontage van essentiële
onderdelen

Betonpoeren

• Alle systemen verkrijgbaar in zowel portrait als

Rampalen

landscape configuratie

Ballast

• Diverse systemen ook leverbaar als kant-en-klare kits

Bekijk hier welke fundatiemethoden kunnen worden toegepast.

Glaspanelen
Naast de gangbare zonnepanelen met frame kunnen ook zonnepanelen
zonder frame middels glasklemmen worden bevestigd.

De montagesystemen van Van der Valk Solar Systems
worden geleverd en geïnstalleerd via een uitgebreid netwerk van dealers en installateurs. Wij helpen u graag
bij het zoeken naar het juiste contact bij u in de buurt.

Van der Valk Solar Systems ontwikkelt en
produceert solar montagesystemen voor:
V12-2014

Schuine daken

Platte daken

Open velden

Kassen

Waterpartijen

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

