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1. Presentatie van de kit
1.1

Het GSE geïntegreerd INDAK hetzij IN-ROOF SystemTM

GSE In-Roof System™ laat toe om modules te installeren op alle soorten dakbedekking
(dakpannen met kromming, mechanische, plat, leien types de couverture), op nieuwbouw
of in renovatie.
Het systeem kan worden geïnstalleerd in staand (portrait genoemd) of liggend (landscape
genoemd) met een specifieke montageplaat voor elke formaat, op zowel kleine installaties (minder
dan 3 kWp) als op grote daken (zie speciale handleiding).
GSE In-Roof System™ kan worden geïnstalleerd op houten kozijnen en bevestigd aan een panlat
aangepast aan de klimatologische belasting en aan de structuur van het kozijn. Het is toegelaten
om geïnstalleerd te worden op dakhellingen gaande van 12° tot 50°.
GSE In-Roof System™ biedt een garantie van 10 jaar door de verzekering. Het systeem vereist
weinig onderhoud, enkel regelmatige reiniging, in bepaalde omstandigheden, van de zonnepanelen
om een optimale productie te garanderen.
Beschikbare aanvullende mededelingen :

•
•
•
•
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GSE INTEGRATIE In-Roof v. TS-1
GSE INTEGRATIE In-Roof v. A-1
GSE INTEGRATIE In-Roof Groot dak.
GSE INTEGRATIE In-Roof Dakramen.

1. Presentatie van de kit
1.2

Inhoud van de kit

◆ MONTAGEPLATEN

GSE-plaat
staand format

GSE-plaat
liggend formaat

◆ BEVESTIGINGS ONDERDELEN

Zelfborende
houtschroef 6,5 x 60

EPDM- dichting
21x25

Eindklemmen

Middenklemmen

Wiggen (R/L)

◆ AFDEKPLATEN

Afdekplaat
zijkant

OPTIE 1

OPTIE 2

Haken
afdek
plaat

Centrale afdekplaat

Hoekstuk

Popnagel

Nokverbinding

Afdekplaat hoek

◆ WATERDICHTHEID

Afdichttape

Zinkfolie

Loodstrip

Voorgecomprimeerde
Afdichttape

Dakisolatie
onderlaag

GSE IN-ROOF SYSTEM

™
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1. Presentatie van de kit
1.3

GSE-plaat - PORTRAIT (STAAND)
Bovenste steun voor het zonnepaneel

Overlappingsgedeelte met
schaalverdeling

Geleiding voor waterafvoer

Bevestiging Plaat (zonder voorboren)

Steunen voor
zonnepaneel

Bevestiging Plaat (voorboren 10mm)
Bevestiging Klem (6 klemmen) (voorboren 10mm)
Bevestiging Klem (4 klemmen) voorboren 10mm)

Ref. Portrait Platen – Module Afmetingen

overlappingsgedeelte
met schaalverdeling

Hoogtetolerantie

6

Breedtetolerantie

1. Presentatie van de kit
1.4

GSE-plaat - LANDSCAPE (LIGGEND)
Bovenste steun voor het zonnepaneel

Geleiding voor waterafvoer
Modulesteunen

Bevestiging Plaat (zonder voorboren)
Bevestiging Plaat (voorboren 10mm)
Bevestiging Klem (6 klemmen) (voorboren 10mm)
Bevestiging Klem (4 klemmen) (voorboren 10mm)

Ref. Landscape Platen – Module afmetingen

overlappingsgedeelte
met schaalverdeling

Hoogtetolerantie

Breedtetolerantie

GSE IN-ROOF SYSTEM

™
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1. Presentatie van de kit
1.5

Benodigd gereedschap voor het installeren

X KALKLIJNER

X HAMER

X SCHROEF MACHINE

Instelbaar
aanhaalmoment
vereist

X KNIPTANG

X BOREN

X POPNAGELTANG

• Hout-en metaalboor
diameter 10mm

• Zeskantboor
diameter 8mm

X MEETLINT

X WITTE MARKEERSTIFT

X POTLOOD

◆ MONTAGE VIDEO

VIND ONZE MONTAGE ANIMATIES OP YOUTUBE :
GSE IN-ROOF SYSTEM
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GSE AIR'SYSTEM

2. Voorbereiding van de werf
De installateur moet voorbereidende dimensioneringswerkzaamheden uitvoeren om de sterkte en de duurzaamheid van het
geïnstalleerde fotovoltaïsch veld te garanderen. Hij moet rekening houden met de klimatologische belasting van de plaatst
van het project vanuit het oogpunt van wind en sneeuw1, evenals met de configuratie van het PV veld, volgens de
geldende normen (Eurocodes en NV65-regels).
Deze gegevens maken het mogelijk om het aantal klemmen en de doorsnede van de betreffende lat te bepalen
(de waarden in de secties 2.3 en 2.4 worden als voorbeeld gegeven). De gekozen dikte moet rekening houden met die
van de daklatten om de dichtheid van de aansluiting aan de rand van het PV-veld te garanderen.

2.1

Klimatologische belasting

GSE IN-ROOF SYSTEM

™
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2. Voorbereiding van de werf

Windzones - regel V65

Kaarten van Sneeuw- en windzones in Frankrijk gedefinieerd door de Eurocode 1:
WIND
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2. Voorbereiding van de werf
SNEEUW

2.2

De ligging van het PV-veld

De ligging van het PV-veld op het dak heeft invloed op de windbelastingswaarde als het in het midden, op de rand of
schuin staat. De meest ongunstige implantatie moet worden overwogen.

De goot

Zadeldak

De goot

Dak met enkele helling

1

Aangezien de seismische weerstand van het GSE Integration In-Roof systeem wordt gevalideerd
op het hele Europese grondgebied van Frankrijk, moet met dit criterium geen rekening worden
gehouden.

GSE IN-ROOF SYSTEM

™
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2. Voorbereiding van de werf
2.3

Portrait installatie

2.3.1 Het aantal klemmen kiezen
De klimaatbelastingen worden berekend volgens de methode beschreven in het CSTB-bestek nr.3803, verwijzend
naar de NV65 regels. Voor elk andere voorwaarde dan die beschreven in onderstaande tabel, is het noodzakelijk
om dezelfde berekeningsmethode toe te passen en, indien nodig, een beroep te doen op een bevoegd
studiebureau.
Hauteur:
Hoogte
Pente:
Helling
Position:
Positie
Normal:
Normaal
Exposé:
Blootgesteld
Courante:
Midden
Rives:
Randen
Angles:
Hoeken
Etriers:
Klemmen
P admissible:
Toelaatbare druk

2.3.2 Doorsnede van de daklatten (Zadeldak - Helling : 12 tot 50° - Terrein categorie : IIIa)
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2. Voorbereiding van de werf
2.4

Landscape installatie

2.4.1 Het aantal klemmen kiezen
De klimaatbelastingen worden berekend volgens de methode beschreven in het CSTB-bestek nr.3803,
verwijzend naar de NV65 regels. Voor elk andere voorwaarde dan die beschreven in onderstaande tabel, is
het noodzakelijk om dezelfde berekeningsmethode toe te passen en, indien nodig, een beroep te doen op een
bevoegd studiebureau.

2.4.2 Doorsnede van de daklatten (Zadeldak - Helling : 12 tot 50° - Terrein categorie: IIIa)

GSE IN-ROOF SYSTEM

™
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3. Installatiestappen
3.1

Voorbereiding van de afdekking

3.1.1 Berekening van de grootte van het PV-veld
INFO : Download onze ontwerpcalculator op « Download & Media » van onze site
www.gseintegration.com om de afmetingen van uw PV-veld te bepalen.
De veldgrootte wordt berekend op basis van de gebruikte GSE-plaat referentie (zie paragraaf 1.3 en 1.4 om te
bepalen welke GSE-plaat compatibel is met de module) :

Veldhoogte (in mm) =
((Hoogte Ref. + 0 tot 35 + 10) x aantal lijnen) + 160 + 150 + 50 + 1002

A

+

B

+

C

+

D

+

E

Veldbreedte (in mm) =
((Breedte Ref. + 36.5) x aantal kolommen) + (2 x 165)

F

+

2

x

G

2

Indien geïnstalleerd in het midden van het
dak, voeg dan een plank toe om de boog van
de pan in te halen (zie 3.3)

GSE platen - PORTRAIT
Hoogte Ref.
Breedte Ref.

GSE platen - LANDSCAPE
Hoogte Ref.
Breedte Ref.

*De platen 1686_1016 en 1700_1016 hebben een hoogte referentie van 992

3.1.2 Verwijder de dakbedekking
Verwijder de dakbedekking van het eerder berekende veld door 1 extra rij of zelfs 2 (leien dakbedekking of platte
pan) in de zijdelen en het bovenste deel :

14

PV veld hieronder
berekend

PV veld hieronder
berekend

Leien dak :
2 bijkomende rijen verwijderen

Pannen dak :
1 bijkomende rij verwijderen

3. Installatiestappen
3.2 Plaatsen van de steunlatten
OPGELET: Alvorens de aanvang van de werken, moet de installateur ervoor zorgen dat het kader vlak is en er
VERPLICHT een onderlaag aanwezig is, of als het er niet is, een ter beschikking stellen zoals in de
voorwaarden beschreven in het decreet door de DTU 40.29. De onderlaag moet “CSTB” of
“QB” gecertificeerd zijn.
1.
2.

Bepaal van tevoren het aantal klemmen en de geschikte doorsnede van de panlat (zie schets 2).
Leg de houten latten onder alle volgende locaties :
•
Bevestigingspunten voor de klemmen
•
Bevestigingspunten voor de platen
•
Uiteinden en overlappingen van de platen3
Bevestiging panlatten :
•
Vlakke steun voor de afdichtstrip3
Het wordt aanbevolen om
•
Ondersteuning voor het bevestigen van de
zelfborende houtschroeven van
nokafdekking3
5x80mm te gebruiken

200

Steunlat nokafdekking

150

Referentie lat
Lat in tegenhelling
10
50 MIN
2

(overlappingen zijkant)

OPGELET : De plaatsing van de klemmen en hun steunlatten moet eerst en vooral overeenstemmen met de
aanbevelingen van de module fabrikant.
3

Deze onderdelen spelen geen rol bij de mechanische sterkte van het systeem, de breedte van het houdt kan afwijken
van die bepaald voor de klemmen. Alleen de dikte moet vergelijkbaar zijn.

GSE IN-ROOF SYSTEM

™
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3. Installatiestappen
Alle PORTRAIT en LANDSCAPE configuraties van het latwerk zijn beschikbaar op onze website
www.gseintegration.com

120

380

Ondersteunende afdichttape

230

780

1210

1540

Bevestigingen Plaat

Eerste rij

270

Bevestigigsklemmen

1760 - 1800

Overlappingen

120

670

1100

Bevestigingen Plaat

Volgende rij

1430

Bevestigigsklemmen

1650 - 1690

Voorbeeld van het latwerk voor PORTRAIT platen met
een hoogte referentie van 1640mm, met 4 klemmen :

790

1000 - 1040
1100 - 1140

Bevestiging Klemmen
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470
230

100

Bevestiging
Plaat + Klemmen
Afdichttape

725

Bevestigingen Plaat

Eerste rij

130

Bevestiging
Plaat+Klemmen
Overlapping

370

625

Bevestigingen Plaat

890

Bevestigigsklemmen

Volgende rij

Voorbeeld van het latwerk voor LANDSCAPE platen met
een hoogte referentie van 992mm, met 4 klemmen :

3. Installatiestappen
3.3

Plaatsen van de afdichttape in het onderste deel

De afdichttape is zo aangebracht dat deze de verbinding vormt met de dakbedekking in het onderste deel
(PV-veld in het midden van het dak).

Afdichttape
Aansluiting kromming
(Minimale helling
>3°)

Lat 27x100
Latten 18x100
Latje

(ondersteuning afdichttape)

(dikte afhankelijk van
de kromming)

Een latwerk van kleine latjes is aangebracht om de kromming
van de dakpan bij te werken en biedt ondersteuning aan de
afdichttape.

OPGELET :
Houd altijd een minimum helling van 3°

Wanneer u de afdichttape aanbrengt op pannen met reliëf, zorg er
dan voor dat deze gelijk gemaakt worden zodat deze correct
overeenkomen met de vorm van de pan. Vouw de boven- en zijkanten
2cm om, om opstijgend water te voorkomen.

GSE IN-ROOF SYSTEM
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3. Installatiestappen
Bij montage aan de onderrand is de afdichtstrip zo
aangebracht dat deze direct aansluit op de goot.

In alle gevallen moeten de lengte en de breedte van
de strip voldoende zijn om te voldoen aan de
volgende overlappingsmaten :
200 MIN

120 MIN

150 MIN

20

20

3.4

Plaatsen van de GSE-platen

Horizontale legrichting
Verticale legrichting

Referentielat
50

Teken de onderkant van de eerste rij met een
krijtlijn en positioneer jezelf in het midden van de
referentielat.

200 MIN

Lijntracering

18

3. Installatiestappen
Schuif de platen in elkaar van rechts naar links met overlappende golven (Mogelijkheid van links naar rechts –
controleer de pasvorm).

➔
Bevestig de platen alleen aan de referentiepunten

OPGELET : Pas bij het leggen van de volgende rijen, de overlapping van de ene rij naar de andere aan met
de schaalverdeling volgens de lengte van de module (zie opstelling van de latten)

GSE IN-ROOF SYSTEM

™
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3. Installatiestappen
3.5

Plaatsen van de zijafdekking

Zijafdekking

➔

OPGELET : Voordat u de zijafdekkingen aanbrengt, moet u
ervoor zorgen dat u de verstevingswiggen aan de uiteinden van
het veld plaatst, onder de kromming, op de plaats van de
eindklemmen.

Tip : Markeer hun positie op het
binnenoppervlak van de plaat om ze
te lokaliseren na de plaatsing van de
zijafdekkingen.

• Plaats de zijafdekkingen van het onderste uiteinde
van de eerste rij platen, tot 120mm vanaf de bovenkant
van de laatste rij. De overlap tussen twee zijafdekkingen
bedraagt

minimaal

150mm.

Elke overlap wordt

vastgehouden door minstens 2 bevestigingshaakjes.

20

Bevestigings
haakjes

3. Installatiestappen
• Maak de voorgeboorde gaten met een 10 mm
houtboor op de 4 resterende bevevestigingspunten van de GSE-plaat.
Tip : Het is mogelijk om de uitzettingspunten van de plaat voor
te boren voordat deze op het dak wordt gemonteerd. De platen
worden afzonderlijk geboord (boor niet meerdere platen
tegelijk).

Herinnering : het is verboden om te boren in de
stroomgebieden en op de hoge punten van de GSE-plaat met
het risico de integriteit van het fotovoltaïsche systeem en de
waterdichtheid ervan te beschadigen.

• Schroef de 4 bevestigingspunten van de plaat vast

• Voorboren van de bevestigingspunten van de klemmen.

• Voor de eindklemmen, boor voor de slab, de golf
van de plaaten de PP-wig.

GSE IN-ROOF SYSTEM
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3. Installatiestappen
3.6 Plaatsen van de zonnepanelen
3.6.1 Voorbereiding van de bedrading
Voorbeeld van een elektrisch schema van de installatie met ENPHASE micro-omvormers :
N.B. : De installatie met een gecentraliseerde
omvormer is perfect mogelijk

Plaats de module zo dat de kabels van de aansluitdoos door de gereserveerde ruimte gaan.

Junction
box

22

Junction
box

Junction
box

Junction
box

Tip : Sommige modulefabrikanten laten een
portrait plaatsing toe met de aansluitdoos naar
beneden. Raadpleeg de instructies van de
fabrikant.

3. Installatiestappen
Als u micro-omvormers gebruikt, bevestigt u deze op een lamel in het centrale gat van de GSE-plaat.

OPGELET: Raadpleeg de installatiehandleiding van de omvormer en zorg ervoor dat de installatie voldoet aan de
aanbevelingen van de fabrikant.

Compatibiliteit gevalideerd door :

Doorgang van de aardingskabels :

OPGELET : Bij het installeren van de kabels, opletten dat u geen inductielus maakt, overeenkomstig met de UTE C15-712 gids.

Aarding van het frame van de modules en de micro-omvormer (raadpleeg de installatie instructies van de fabrikanten) :

Aardklem

OPGELET : Zorg ervoor dat alle kabeldoorgangen met
snelbinders aan het houtwerk bevestigd zijn.

GSE IN-ROOF SYSTEM
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3. Installatiestappen
3.6.2 Bevestiging van de modules

Plaats de modules zodanig dat ze rusten op de module steunen (geel),
en in aanraking komen met de bovenste noppen (oranje pijlen).

module steunen

OPGELET : Zorg er altijd voor dat de modules goed gecentreerd zijn in verhouding
met de plaat, zodat de bevestiging van de klemmen op elkaar hetzelfde is. Het
moduleframe moet tegen de bovenste noppen van de plaat aanliggen om
wegglijden te voorkomen.

24

3. Installatiestappen
Plak de EPDM-dichting onder de klemmen. Eerst de EPDM-dichting voorboren door de GSE schroef vast en
los te schroeven om het materiaal te verwijderen.
OPGELET: Zorg ervoor dat de onderkant van de klem goed droog en vrij van vuil is om een optimale hechting van de
EPDM-afdichting te garanderen.

Zet de modules vast door de klemmen op de daarvoor bestemde plaatsen te schroeven.

Eindklemmen

Middenklemmen

GSE IN-ROOF SYSTEM

™

25

3. Installatiestappen
3.7

Plaatsen van de nokafdekking

OPGELET : De nokafdekking is zodanig ontworpen met een helling van 14° wat de stroom van water
over de laatste rij modules mogelijk maakt. Het is daarom van groot belang dat de installateur
ervoor zorgt dat de dakhelling voldoende is om waterstagnatie te voorkomen conform aan de DTU
daknormering.
In randgevallen raden wij het gebruik van een hogere steunplank aan, om de tegenhelling te
verkleinen, ofwel kan men de nokafdekking vervangen door een SOLIN strip (zie verder).
Monteer de nokafdekkingen met het hoekijzer met behulp van de popnagels, en zorg ervoor dat ze worden
aangepast aan de framedikte van de module.

26

3. Installatiestappen
Plaats het geheel zo dat de dikte van het
moduleframe tussen de hoek en de nokplaat past.
De ruimte tussen de nokafdekkingen mag niet
groter zijn dan 160mm.

Maak sneden ter hoogte van het hoekijzer waar zich de
kromming van de GSE-plaat bevindt.

De hoek snijden

Plaats de nokverbindingsstukken door eerst 2 voegen PU-lijm op het bedekte nokoverlapping aan te brengen. De
overlap moet minimaal 100mm zijn.
De ruimte tussen de nokslabben mag niet groter zijn dan 160mm.

Plaats op dezelfde manier de hoekafdekkingen door eerst een strook PU-lijm voor de bedekking op de
nokafdekking te plaatsen (minimaal 100mm).

GSE IN-ROOF SYSTEM
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3. Installatiestappen
Maak alle gootstukken vast aan het frame met de bevestigingshaken (minstens 2 per stuk).

Plaats de voorgespannen afdichting op de slabben rond het veld in de laterale en bovenste delen.

Bedeking tot
aan de solin

Bedeking tot
aan de solin

De voeg moet tot aan de onderkant van de vervormbare SOLIN strook komen
om te voorkomen dat er eventueel water of vaste deeltjes kunnen infiltreren.

28

20 M
IN

20 MIN

3. Installatiestappen
OPTIE : VERVANGEN VAN DE NOKAFDEKKINGEN DOOR EEN VERVORMBARE STRIP
Het is mogelijk om een vervormbare SOLIN strip of gelijkwaardig te gebruiken om de verbinding met het dak
bovenaan te maken. Zorg ervoor dat je minstens 2 cm zowel aan de boven als aan de zijkanten terug vouwt om een
mogelijke opwelling van water te voorkomen.

3.8

Bijzondere gevallen : PV veld met binnen- en buitenhoek

In het geval van een niet rechthoeking PV veld, moet de verbinding met de dakbedekking van de binnen- en
buitenhoeken worden behandeld met een vervormbare SOLIN strip conform aan de DTU normen.

Risico op afscheuren

OPGELET : In beide gevallen moet de vervormbare strip die tussen het gootstuk en de golf van de GSEplaat geklemd is, op de bovenkant van de golf geplaatst worden om het risico op scheuren te voorkomen.

GSE IN-ROOF SYSTEM
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3. Installatiestappen
3.8.1

Inganshoek ("L" vorm)

Plaats de SOLIN strip door de platen van de onderste rij te bedekken tot aan de kromming van de
aangrenzende plaat en bedek vervolgens de SOLIN strip met de zijgootstukken.

3.8.2

Buitenhoek ("T" vorm)

Plaats de zijgootstukken op de onderste rijplaat. Plaats de aangrenzende kolom pannen terug om de
gootstukken aan de zijkant te bedekken en plaats vervolgens de SOLIN strip om de laatste rij pannen te
bedekken, en zorg ervoor dat je aan de bovenkant 2cm omplooit.

Plaats vervolgens de GSE-plaat die de SOLIN strip
bedekt.

OPGELET : Voor het afdekken, moeten de regels
nagestreefd worden van de DTU dakdekkers norm
evenals de aanbevelingen van de paragrafen 3.3 en
3.7 van dit document.

30

3. Installatiestappen
3.9

Verbinding met het dak

Vervang de dakelementen in de zij- en bovendelen om de verbinding met het huidige deel van het dak te
maken.

Het kan nodig zijn om de pannen opnieuw te zagen om een effectieve bedekking te garanderen die voldoet aan
de DTU dakbedekkings norm. Zorg ervoor dat deze onderdelen noodzakelijkerwijs mechanisch vastgemaakt
worden, zoals beschreven in de DTU dakbedekkings norm.

TIP : Het is mogelijk om dubbele pannen of halve pannen
te gebruiken voor de laterale aansluiting.
De pan in het bovenste deel moet met voldoende overlap op de noksteun komen te liggen
om te voldoen aan de eisen van de DTU dakbedekkings norm.

GSE IN-ROOF SYSTEM
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4. Onderhoud
4.1

Nazicht
Het is belangrijk om eens per jaar te controleren of er bladeren of andere elementen onder de fotovoltaïsche
installatie of tussen de panelen terecht zijn gekomen. U kunt een persluchtblazer gebruiken om items uit te blazen
die onder de fotovoltaïsche installatie zijn terecht gekomen. Gebruik geen oplosmiddel om de polypropyleen steunen te
reinigen.

.

4.2

Vervanging van een module

Schakel de PV installatie uit ter hoogte van de AC kast en ga als volgt te werk :
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1• Draai de oude klem los, verwijder de
module en verwijder de onderliggende
vulplaat.

2• Draai een CAPINOX schroef op de plaats
van het oude gat, nadat u eerder een
nieuwe polypropyleen vulring onder de
golf hebt geplaatst, als dit de veldrand is.

3• Maak een nieuwe voorboring van 10mm
maar, 25mm verderop boven de oude
positie.

4• Plaats de module en bevestig het geheel
terug samen (klem + EPDM ring + CAPINOX
schroef).

5. Ondersteuning en contactgegevens
5.1

Opleiding

Het GSE Intégration team biedt u op uw verzoek, technische
producttrainingen aan, eventueel met een praktische
toepassing op een demonstratiemodel, onder voorbehoud
van voldoende deelnemers.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw
verkoopmanager of uw distributeur.

5.2

Technische dienst / Ondersteuning
Technische assistentie
is tot uw beschikking
van maandag tot vrijdag
van 9.30 uur tot 18.00 uur

155-159 rue du Docteur Bauer
93400 SAINT OUEN (France)
Tel.: +33(0)1.70.32.08.00
E-Mail: contact@gseintegration.com

6. Certiﬁcering en garanties
6.1

Technische beoordelingen

ETN n°010T170F
Avis Technique n°21-16/57
MCS 012 – BBA 0156
CERTIFICATE BBA 0156

6.2

Brandtest

BRoof T1
BRoof T3
BRoof T4
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GSE IN-ROOF SYSTEM is een gepatenteerd ontwikkelingsprogramma
van GROUPE SOLUTION ÉNERGIE

Uw distributeur:

www.gseintegration.com

