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Let installation i fire trin

DS-EN 1991-1-4-2010 giver en vejledning omkring vindlaster som skal overholdes
ved montage og det er installatørens ansvar at bla. denne standard er overholdt ved
montage.

2.2 Vind og Klima Design

1

 
 

Sun-ROOF design gør konceptet velegnet til en bred vifte af tagtyper og vind zoner
,herunder bolig og erhvervs tagflader.

Sun-ROOF strukturelle  garanti på aluminiums materialer er 25 år ved korrekt 
anvendelse.

2. Sikkerheds og Installations Ansvar

2.1 Håndtering og Installering

Det er afgørende vigtigt at sikkerheds forskrifter overholdes ved installering.
Undgå kast og grov håndtering af komponenter.

Udsæt ikke komponenter for kontakt med skarpe eller tunge objekter.

Komponenter må på ingen måde modificeres. Ændringer af bolte, boring af huller,
bøjning eller andre fysiske ændringer, som ikke er beskrevet i standard installation 
vejledningen vil medføre tab af garanti.

Det er installatørens ansvar at kontrollere af den struktur som komponenter er  
fastgjort til kan bære lasten af solceller monteret samt bygge lovgivningen er fuldt.
Fejl installation på konstruktioner medfører tab af garanti og kan medføre dødsfald 
eller alvorlig personskade.

HUSK vindlast er højere for strukturer monteret tættere på tagets kanter.

Sørg for, at din installation er i overensstemmelse med lokale og nationale
bygningsregler. Tag hensyn til relevante design parametre (vind hastighed,
eksponering og topografisk faktor) ved fastsættelsen af belastning af installationen.

Skruer og bolte der bruges til fastgørelse af profiler til taget skal opfylde Korrosions
Klasse 4.

1. Generel information
Tak fordi du valgte Sun-ROOF tag monterings system. Sun-ROOF innovative design 
har i høj grad forenklet sol panel installationen. Profiler er produceret af eloxseret  
aluminium.
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6005-T5 Ekstruderet
Aluminium

Rustfrit Stål 304

Rustfrit Stål A2-70

240Mpa

235MPa

450Mpa

260MPa

635MPa

700MPa

3.3 Materiale
Trækstyrke

Maksimal styrke Plastisk deformering

3.4. Installations konditioner

Tag hældning

Bygningshøjde

Montering i

Tag typer

Montage Profil

0° to 60°

Op til 20 m

Tømmer

bølget eternit, stål og tagstens tegl

Horisontalt

3. Tekniske Specifikationer

3.1 Applikationer

Erhverv og bolig ejendomme

Dog ikke i et stærk korrosion miljø som feks. salmiak påvirkning og salt.

3.2 Egenskaber
6005-T5 ekstruderet eloxeret aluminium

Velegnet til forskellige forhold og passer til de fleste solpaneler på markedet.

3.3 Materiale
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4. Komponent Beskrivelse

Tagstens hook (produkt nr 120165)

Inkludere møtrik til montage profil

Hangerbolt (produkt nr 120006

Tilbehør

Aluminium sko til kabelforbindelse ved feks ståltag

Tag beslag

Fastgøres til spær under tegl stenene

Jordforbindelse (produkt nr 12007)

Montage profil (produkt nr 100529 (B)
længde kan tilpasses

6005-T5 ekstruderet aluminium

Montage profil samler (produkt nr 100532)

Forlæng montage profil �til den nødvendige  
længde �til det ønskede antal sol paneler

Mellem Klemme (produkt nr 120082 (B)

Passer mellem to paneler med ramme 
Spændes med en 6 mm umbrako nøgle
Til paneler med tykkelsen 30 �til 40mm

Ende klemmer (produkt nr 120081 (B)

Holder kanten af ende paneler
Spændes med en 6mm umbrako nøgle
Standard samlet til paneler med tykkelsen 30,40 mm

8x200 mm med L fod og møtrik  
Fastgørelse til spær på eternit tage.
Inkludere møtrik til montage profil
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Versions type

Type modul

5. System overblik
Alle komponenter i systemet er listet nedenfor. Udseende og antal dele kan variere a�hængig af:

1)

2)

3)

4)

5)

11) Montage Profil

2) Mellem Klemme

3) Teglsten Hook

4) Montage profil Samler

5) Ende Klemme

6. Design af modul feltet
Nedenfor er afstande mellem tag forankringerne, for et horisontalt felt, specificeret. Tag forankringen skal  
monteres i en specifik afstand, afhængig af afstand mellem spær og lægter og andre forhold.

Højde af modul feltet: modul højde x 
antal moduler vertikalt.
Brede af modul feltet: antal moduler  
horisontalt x (brede af et modul + 18  
mm)+32 mm.

Afstand mellem tag ankre vertikalt (i  
henhold til fastspændings punkter, på 
forhånd defineret af modul
producenten): en fjerde del af
modulet, omkring 1/2 af modulet i  
højden.

Distance mellem tag ankre
horisontalt, typisk 900 mm, af
hængig af afstanden mellem spær og 
af de statiske krav jf DS/EN
1991-1-4-2010.
Afstand mellem moduler: 17 mm

Dette dokument giver �tilstrækkelig information for installation af Sun-ROOF konceptet i højder på mindre end  
20meter. Hvis installationen er mere end 20 meter i højden, bør der foretages en beregning af vindbelastningen 
på installationen jf bla. DS/EN1991-1-4-2010.
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7. Bestem tag areal til tag montage

Center Zone Kant Zone

System kan installeres overalt på et tag, men fastgørings punkterne bør reduceres til spær og  
bjælker og ikke for tæt på tagets kanter. Nedenstående diagram viser de områder med større 
vindlastbelastninger indenfor 0.2A og 0.2B på tag kanter (hvor A og B er den planlagte 
størrelse på bygningen).

Den efterfølgende tabel kan hjælpe med til at bestemme den maksimale afstand for fastgørelses punkt for Hangerbolt 
og Tagsten Hook til dit projekt. Bemærk at hvis tag hældningen er mindre end 10 grader sker der ingen reduktion af 
støtte afstanden.
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Tag skal have en hældning på mellem 10 grader og 60 grader.

7.2 Bestem tag hældningen

7.1 Bestem den maksimale skinne afstand
a. 

5 Meter

10 Meter

15 Meter

20 Meter

2130

1940

1840

1740

1500

1370

1230

-

1690

1540

1460

1380

1200

1090

980

-

1380

1260

1190

1130

980

890

800

-

1080

990

940

890

-

-

-

-

2340mm max længde panel

Installations
område

Max areal af
et panel 3.0m2 2.5m2 2.0m2 1.5m2

(mm)
Max vindhas. 41 m/s

(mm)
Max vindhas. 49 m/s

(mm)
Max vindhas. 57 m/s

(mm)
Max vindhas. 69 m/s

Tag højde Center
Zone

Kant
Zone

Center
Zone

Kant
Zone

Center
Zone

Kant
Zone

Center
Zone

Kant
Zone

Benyt venligst den følgende tabel til bestemmelse af montage profil for max afstand
for cc. fast gørelses punkter for Teglsten og Eternit tags installation.

Tallene ovenfor er baseret på modul længder på op til 2340mm, maksimum vægt på 15Kg/m2

Et�panel kræver to montage profiler ved montering som i tabellen ovenfor samt jf panel leverandør.

Minimum indlejring på 38 mm træspær.

Beslag skal fastgøres til spær ved hjælp af minimum tre stk. 12g monterings skruer (M6x80mm)

Hvis træspær/gitterspær som du ønsker at montere på er for tynde og skruerne vil komme for tæt til

kanten af spæret, bør du bore et 3~4mm hul for at undgå at træet flækker (eller benyt en side  
monteret udveksling mellem spær).
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8. Installation

Installering på teglsten tag

Installation på Eternit tag

Indsæt Tagsten hook på træspær.
Fastgør hook med 3x træ skruer (M6x80).

Fjern tagstenen på de markerede  
positioner eller løft dem op.

Dæk Tagsten hook med det fjernede tegl.

Tagsten hook må ikke trykke mod tagstenen. Placer  
det fladt. Hvis det er nødvendigt, placeres et  
afstandsstykke af træ under tagsten hook.

Hvis det er nødvendigt, kan man anvende en  
vinkelsliber eller hammer til at lave udskæringen i  
tagstenen hvor tagsten hook kommer igennem.
(Forsigtig! Brug ikke tagsten hook som stige trin, da  
den ekstreme punktbelastning kan skade  
underliggende tagsten).

Hangerbolt 8 x 200 mm monteres i skruehul i  
Eternit tagpladen over spær og skrues ind i det  
underliggende spær. Herefter monteres på 
Hangerbolten den medleveret L fod for Montage 
profilen.
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8.1 Forbind tagsten Hook

Spænd montage profil møtrik.

Roof Hook eller Hangerbolt + L beslaget 
forbindes med Montageprofil.

Indsæt montage profil møtrik i side kanalen  
af montage profil som billede viser.

Juster montage profil så den flugter taget.
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8.2 Montage af profil samler

Når de er samlet spændes den
anden bolt. Samlingen er færdig.

Det anbefales at etablere et
ekspansions gab. Et gab
på ca. 12 mm er passende.

Installation af moduler

8.3 Fastgøring af de yderste moduler med ende klemmen.

Skub Montage profil samleren på 
den bagerste side af en af montage 
profil som skal samles.

Spænd den første bolt omhyggeligt.
Skub derefter den næste montage  
profil ind i samleren.

Indsæt ende klemmen i top  
kanalen af skinnen

Skub siden af modulet let op mod
ende  klemmen og spænd bolten.
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8.4 Fastgøring mellem moduler med mellem klemme.

Indsæt mellem klemmen i  
kanalen på montage profil.

Skub mellem klemmen let mod  
det monterede modul.

Skub det næste modul mod  
den anden side af mellem  
klemmen.

Spænd bolten.


