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Bevestigingssysteem FD – het innoverende systeem voor platte daken

Het FD (Flach Dach) bevestigingssysteem van GJG Solar maakt de plaatsing van omkaderde 
zonnepanelen op platte privé- of industriedaken mogelijk zonder verzwaring. Een compacte 
en winstgevende installatie kan verwezenlijkt worden met een aanpasbare hellingshoek en 
tussenafstand. 
Het systeem bestaat uit een basisstructuur die bestand is tegen wind en luchtstromingen en geen 
enkele verzwaring of perforatie van het dak vereist. Deze structuur werd zo ontwikkeld dat ze de 
panelen of een veilige en permanente manier op het dak bevestigt, zelfs bij stormweer. 
Het basisprincipe van het FD systeem is de onafhankelijkheid van het paneeltype, waardoor 
het compatibel is met alle gangbare modules. De panelen worden op deze structuur vastgeniet, 
geschroefd of bevestigd met klemmen. De standaard hellingshoek is 15°; alle andere hoeken 
(tussen 10° en 30°) kunnen op aanvraag worden uitgevoerd. Op vraag kunnen we ook een polyester 
antislip-beschermfolie meeleveren, te leggen onder de basisprofielen. 
Dankzij haar lichte gewicht (vanaf 2 kg/m2) en de optimale drukverdeling kan een dergelijke 
installatie op bijna alle daken geplaatst worden. Het FD bevestigingssysteem is gemaakt uit 
aluminium en staal roestvrij staal en houdt rekening met de aerodynamica. Een maximale stabiliteit, 
een minimaal gewicht en een optimale bescherming tegen roest zijn op die manier verzekerd.

Tijd- en kostenbesparend dankzij een snelle en gemakkelijke plaatsing (minder dan één manuur  
per kWp)
Licht systeem, vanaf 2 kg/m², bestand tegen wind en luchtstromingen 
Vraagt geen enkele verzwaring of perforatie van het dak 
Eenvoudig concept, samengesteld uit weinig onderdelen
Compatibel met alle gangbare omkaderde modules 
Geschikt voor elk type plat dak met een maximale helling van 10°
Getest in een windtunnel tot 40 m/sec
Gecertificeerd door TÜV Rheinland
Horizontale bevestiging van de modules (landscape)

GARANTIE: 10 jaar
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Tijd- en kostenbesparend dankzij een snelle en gemakkelijke plaatsing (minder dan één manuur  
per kWp)
Licht systeem, vanaf 2 kg/m², bestand tegen wind en luchtstromingen 
Vraagt geen enkele verzwaring of perforatie van het dak 
Eenvoudig concept, samengesteld uit weinig onderdelen
Compatibel met alle gangbare omkaderde modules 
Geschikt voor elk type plat dak met een maximale helling van 10°
Getest in een windtunnel tot 40 m/sec
Gecertificeerd door TÜV Rheinland
Horizontale bevestiging van de modules (landscape)

GARANTIE: 10 jaar

Het bevestigingssysteem met oost-west oriëntatie:
de oplossing om platte daken maximaal te benutten

Met het FD bevestigingssysteem oost-west kunt u tot 80% van de beschikbare oppervlakte van 
het dak benutten, terwijl het toch begaanbaar blijft. De zonnestralen wordt gelijkmatig verdeeld 
over alle panelen van zonsopgang tot zonsondergang. De kleine, vaste hellingshoek van 10° met 
2 flanken zorgt zo voor een hoog rendement van de installatie. Tussen de verschillende rijen wordt 
een strook van 30 tot 40 cm vrijgelaten voor eventuele controle of onderhoud. 
Het FD bevestigingssysteem is gemaakt uit aluminium en staal roestvrij staal en houdt rekening 
met de aerodynamica, en biedt zo een praktische en duurzame oplossing.
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