
ValkDouble
Uniek aan dit systeem:

Landscape configuratie met twee panelen

Ideaal voor aan- en uitbouwdaken

ValkDouble
ValkTriple
ValkQuattro

De ValkDouble, ValkTriple en ValkQuattro van Van der Valk Solar Systems zijn 

praktische en universele solar montagesystemen die speciaal zijn ontwikkeld 

voor ‘bijzondere’ platte daken, zoals aan- en uitbouwdaken, garageboxen of 

appartementsgebouwen.

Deze systemen in de vorm van een schansmodel bieden uitkomst op plaatsen 

waar meerdere rijden ‘gewone’ systemen voor platte daken nét niet passen of 

in elkaars schaduw zouden staan. Door de slimme configuratie van het systeem 

kunnen tot 100% meer panelen per dak worden geplaatst!

Gemeenschappelijke eigenschappen
De ValkDouble, ValkTriplen en ValkQuattro hebben de volgende overeenkomstige eigenschappen:

Tot 100% meer panelen per dak

Universele tussen- en eindpaneelklemmen (H 28-50 mm)

Geringe hoogte door kleine vaste tilthoek van 10º

Geleverd als kant-en-klare- kit

Ontwikkeld volgens Europese normeringen

ValkTriple
Uniek aan dit systeem:

Landscape configuratie met drie panelen

Ideaal voor garageboxen

ValkQuattro
Uniek aan dit systeem:

Landscape configuratie met vier panelen

Ideaal voor appartemenstgebouwen

TOT 100% M
EER

PANELEN PER DAK



Toepasbaarheid Schanssystemen

De ValkDouble, ValkTriple en ValkQuattro zijn geschikt voor ‘bijzondere’ 
platte daken zoals aan- en uitbouwdaken, garageboxen en appar-
tementsgebouwen. Alle toegepaste manieren zijn van de hoogste 
kwaliteit. Bovendien is het systeem snel en eenvoudig te installeren.

De compacte doos met alle kleinmaterialen bevat een duidelijke 
installatiehandleiding en een ballasttabel met windregio- en 
gebouwhoogtevariabelen. Hiermee kunt u snel de juiste verzwaring 
bepalen. Een deel van de ballast in de vorm van massablokken is 
inbegrepen. Afhankelijk van de benodigde verzwaring dient u zelf aan-
vullende ballast toe te voegen. Fixatie aan het dak is ook mogelijk d.m.v. 
consoles. Deze zijn apart verkrijgbaar.

Glaspanelen
Naast de gangbare zonnepanelen met frame kunnen ook zonnepanelen 
zonder frame middels glasklemmen worden bevestigd. Ook deze zijn apart 

Advies steekmaat
(bij instralingshoek van 14,5o)

Afmetingen systemen
(mm, l x b x h)

Afstand tussen rijen

Bekijk hier de afmetingen van en tussen de systemen bij de door 
ons geadviseerde steekmaat voor een minimale schaduwwerking en 
optimaal rendement. Hierbij is uitgegaan van een paneelgrootte van 
l x b x h: 1650 x 100 x 40 mm.

ValkDouble ValkTriple ValkQuattro

WAAROM VAN DER VALK
SOLAR SYSTEMS?

• Innovatieve systemen ontwikkeld volgens wereldwijd     
   geldende normeringen 

• Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern   
   machinepark en grote voorraden 

 • Systeemleverancier sinds 1963 

• Gratis software voor projectontwerp en -calculatie 

 • Alle systemen toepasbaar op elk type dak of ondergrond

• Snelle montage dankzij voormontage van essentiële  
  onderdelen 

• Alle systemen verkrijgbaar in zowel portrait als 
     landscape configuratie

• Diverse systemen ook leverbaar als kant-en-klare kits
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VOOR UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ  

VAN DER VALK SOLAR SYSTEMS OF UW DAELER / INSTALLATEUR.

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.

3300 mm 5000 mm 6700 mm

2180 x 1650 x 540 3130 x 1650 x 720 4090 x 1650 x 900

1120 mm 1870 mm 2610 mm

Meer informatie (o.a. datasheets, prijslijsten en 

handleidingen) kunt u downloaden op onze website.

Schuine daken Platte daken Open velden Kassen

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


