
  

 

Licht gewicht zonnesystemen 

Conform NEN7250 en Scope 12 

 

PV Montagesysteem: waterdicht en ballastvrij 
Voor daken die niet geschikt zijn voor standaard zonnesystemen met ballast, introduceert EasyFix 

Solar het ballastvrije montage systeem.  

Het systeem is gebaseerd op montage ankers, en de onderbouwcontructie LightFix van EasyFix 

Solar. Tezamen vormt dit systeem het LightFix PV Montage systeem. 

LightFix kenmerken en voordelen: 

- Verzekerde dak garantie 

- Voldoende luchtstroom en koeling onder de panelen 

- Snelle en eenvoudige montage: tot 30% tijdbesparing 

- Materiaalbesparing tot 40% t.o.v. systemen met ballast 

- Toepasbaar op platte en hellende daken 

- Toepasbaar voor bijna alle onderconstructies van hout, metaal en beton 

- Dakbedekking manchet: keuze uit Bitumen, EPDM, PVC en TPO 

- 100% waterdichte aansluiting op elke dakbedekking 

- Korte levertijden 

- Zeer licht in gewicht 

- Systeem lay-out in overeenstemming met Scope 12 en de nieuwe NEN7250 

- Ieder paneel bereikbaar voor onderhoud 

- Dak inspecties en onderhoud goed uitvoerbaar 

- Paneel nooit op de hoeken geklemd, altijd in de ‘sweet spot’ 

- De ankers zijn gecertificeerd voor toepassing als valbeveiliging. Voor onderhoud en 

inspectie op daken is een valbeveiliging verplicht. Valbeveiliging kan eenvoudig 

opgenomen worden in het legplan.   



  

 

LightFix PV Montage Systeem 

 
 

Afhankelijk van het type dak, selecteert EasyFix het juiste montage anker. Het montage anker 

wordt waterdicht op het dak verankerd. Op de montage ankers komt het LightFix flexibele PV-

montage systeem, dat in hoogte verstelbaar is, en in iedere richting te draaien is. De aluminium 

montagerail is de drager voor de zonnepanelen en kan zorgen voor een perfecte vereffening. 

Vanwege de stevigheid van de rail is een overspanning van 2 meter mogelijk. 

Optimizers, micro omvormers e.d. kunnen eenvoudig met EasyFix bevestigingsmiddelen 

gemonteerd worden.  Voor de bekabeling zijn kunststof kabelklemmen beschikbaar die eenvoudig 

aan de rail geklikt kunnen worden. 

 
 

 

Vraag onze adviseur om uw dakafwerking te beoordelen op geschiktheid en een vrijblijvende 

offerte.  

Maak een afspraak via info@easyfixsolar.com, www.easyfixsolar.com of bel 085 7378426. 
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