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SOLARSTELL® Connect

Montagehandleiding

Solarstell Connect®

Lees voor je begint met de installatie de “Algemene installatie voorwaarden” (zie pag 11).
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Montagehandleiding

Solarstell Connect®
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Gebruik de online calculatie tool om de benodigde onderdelen te berekenen

Solarstell Connect Stuklijst

Artikel 500100 

SolarStell middensteun

Artikel 500213

Zijplaat  (bestaat uit een set: linker- en rechterzijde)  

Artikel 500200

SolarStell middensteun

Artikel 500300

SolarStell eindsteun

Artikel 500113

SolarStell Connect Achterplaat

Artikel 500901

SolarStell Connect Beplatingschroef
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Zeskant Dop

8mm 

Solarstell Connect Benodigde Gereedschappen

Zeskant Bit

6mm

Meet materiaal Schroefmachine

Zeskant dop 6mm en bit 8mm& metseldraad
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Vooraf
Maak het dak voor de montage schoon en meet vooraf de eventuele 

obstakels, onderbrekingen, etc. op.

Rijen en richting
De snelste manier van leggen is van achteren naar voren. Je bent 

echter erg flexibel met Connect dus elke manier is mogelijk. 

Beginnen met het globaal uitleggen van de achterste ijn. Hiervoor 

gebruik je de einsteunen, artikel 500300. De tussenafstand is de 

breedte van het paneel, meestal 1650mm.

Indien je gebruik maakt van optimizers of micro-omvormers kun je deze 

vooraf monteren doormiddel van de voorbereiding aan de steunen. 

Aan beide zijde van de steun zit een M8 gat en een voorgeboord gat 

voor een zelftapper (4,8mm).

Onderlinge afstand
De tussenafstand is afhankelijk van de lengte (lange zijde) van het 

paneel. In de bovenstaande afbeelding is aangegeven hoe deze 

afstand gemeten wordt (montage punt tot montage punt).

Rij afstand
De tussenafstand tussen de rijen is de de breedte  (korte zijde) van de 

panelen. Deze afstand is de afstand tussen de ‘uitlijnrand’ van de 

eindsteun en de veer van de middensteun.

Hou rekening met de vrije randzone. Zie pagina: 10

tussen afstand

tussen afstand

rije
n

Solarstell Connect Vooraf
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Stap 1
Bepaal hoe de panalen gelegd moeten worden. Wanneer je een 

calculatie en legplan hebt gemaakt met de calculator gebruik dan de 

tekening met bijbehorend ballastplan.

Begin met het uitleggen van de achterste rij; dit zijn de eind steunen. 

Deze steunen vormen samen de achterste rij. 

Stap 2
Nadat je de 1e lijn hebt uitgelegd kan de volgende lijn worden gelegd. 

Hiervoor gebruik je de middensteunen, artikel 500200.

De ondelingen afstand tussen de rijen is ongeveer 1 meter, zie pagina 

3 voor hoe deze afstand wordt gemeten.

Stap 3
Leg op de achterste rij een steen*. Nu  het montagemateriaal 

voor de eerste twee rijen global ligt, kunnen de panelen worden 

gemonteerd voor de eerste rij. 

U legt eerst het paneel op de eindsteun, De onderkant van het 

paneel leunt nu op het dak. Vervolgens schuift u de midden steun 

onder het paneel. Het paneel moet zo ver mogelijk onderin de veer 

gedrukt worden.

Als je 100% in een rechte lijn wilt werken is het raadzaam om een 'metseldraad' te spannen.*

Afstand houder

Veer

Solarstell Connect Handleiding
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Stap 4
Maak het paneel aan de zijkant van de rij vast d.m.v. de zijklemmen. 

Waar 2 panelen tegen elkaar aan liggen gebruik je de middenklem-

men. Aan de zijkanten en bij steunen met ballast moeten de panelen 

zowel aan de boven- als onderkant worden bevestigd.

Leg nu de complete rij vol met panelen. Werk daarbij altijd vanuit 

dezelfde kant. Dit zorgt er voor dat je recht blijft werken.

Stap 5
Nadat de eerste rij gelegd is kan de tweede rij gelegd worde. Begin 

met het uitleggen van de steunen. Als dit de laatste rij van het veld is 

wordt hier de beginsteun gebruikt, artikel 500100. 

Bij het leggen van de 2e en daarop volgende rijen hoeft er niet op elke 

steun ballast geplaatst te worden. Gebruik hiervoor het ballastplan en 

de informatie op pagina 11 van deze handleiding.

Artikel 810000

Zijklem 

Solarstell Connect Handleiding

Artikel 820000

Middenklem 
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Stap 6
Begin bij het leggen van de 2e rij zoals bij de 1e rij. Leg het paneel op 

de steun en schuif de volgende steun onder het paneel. Werk daarbij 

elke keer vanuit dezelfde kant.

Stap 7
Leg het complete veld met panelen, zoals hiervoor beschreven. 

Stap 8
Nadat het veld compleet op zijn plek staat worden de achterplaten 

gemonteerd. De achterplaten worden onderin de vergrendeling 

geplaatst en vastgezet met 2 beplatingschroeven, artikel 500901. 

Het gebruik van achterplaten is verplicht. Hierdoor

wordt het systeem verstevigd wordt de aerodynamica 

verbeterd.

Solarstell Connect Handleiding
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Stap 9
Als laatste stap plaats je de zijplaten. Deze worden als set geleverd, 

altijd een linker- en rechterkant. 

De zijplaten worden ‘plat’ aangeleverd en moeten omgebogen worden 

voordat deze gemonteerd worden

Stap 10
Ook de zijplaten worden gemonteerd met twee beplatingschroeven 

aan de voor- en achterzijde. Zie de cirkel bij de afbeelding.

Detail achterzijde

Solarstell Connect Handleiding
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Stap 11
Plaatst nu de ballast conform het ballastplan en de ballast voorschrif-

ten. Controleer tijdens het plaatsen van de ballast nogmaals of alle 

panelen met de klemmen zijn vastgezet. 

Het systeem moet eenmaal geaard worden met een extern punt en 

daarna is het onderling geaard. Gebruik voor het aarden bijv. de M8 

gaten of de voorgeboorde gaten van 4mm. 

Solarstell Connect handleiding

SOLARSTELL® Connect

Datum 25-10-2016

Klant SolarStell

Project  Nieuwe calculatie

PV  Module astronegy

Aantal modules 216

Artikelnr. Product Aantal Prijs st/m Totaal prijs

500100 19 € 16.65 € 316.43

500200 Middensteun °13 Solarstel Connect 209 € 20.60 € 4306.24

500300 Eindsteun °13 Solarstell Connect 19 € 18.85 € 358.09

500113 Solarstell Connect achterplaat 216 € 3.83 € 826.85

500213 Solarstell Connect zijplaat (set van 2 (L&R) 12 € 4.86 € 58.32

810040 Eindklem blank 40mm 24 € 0.51 € 12.24

820040 Middenklem blank 40mm 204 € 0.41 € 83.64

900055 RVS Inbusbout 228 € 0.18 € 41.04

Totaal € 12345,00

Calculatiemodule

Sollarstell Connect®
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Gewicht meest gebruikte stenen

30 x 30 x 4       -                  8,5kg

Online Calculator Tool

connect.solarstell.nl

30 x 30 x 4,5       -                  9,5kg

30 x 30 x 6       -    13kg

15 x 30 x 4,5       -     4kg



De afstand van de zonnepanelen tot de rand van het dak dient circa 

1/6 van de hoogte van het gebouw te zijn met een minimum afstand 

van 75 cm, dit in verband met de sterk turbulente windstromen in 

deze zone. Er mogen geen zonnepanelen in deze zone worden 

geplaatst, noch in zijn geheel noch gedeeltelijk. De aan te houden vrije 

randzones kun je in onderstaande tabel vinden.

Als de installatie plaats vindt > 12 meter kan het noodzakelijk zijn om 

extra maatregelen te nemen. (additionele ballast, borgen aan het dak, 

etc.) Neem voor advies contact op met je leverancier van Solarstell 

Connect. 

De afstand van de vrije randzone wordt gemeten vanaf de buitenrand 

(lichte blauwe kleur in de afbeelding).

Vrije Randzone

1/6 van de hoogte van het dat met een minimum van 75cm 

Dak:
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Solarstell Connect Vrije Randzone

Hoogte Vrije randzone

1 meter 75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

84 cm

100 cm

118 cm

133 cm

150 cm

167 cm

183 cm

200 cm

vraag advies aan 
je leverancier

2 meter

3 meter

4 meter

5 meter

6 meter

7 meter

8 meter

9 meter

10 meter

11 meter

12 meter

Daarboven

Vrije randzone

Vrije randzone
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Solarstell Connect Ballast

Bij het bepalen van de ballast wordt er eerst naar de hoogte van het 

dak gekeken. De hoogte van het dak bepaald hoeveel ballast er per 

paneel geplaatst moet worden en hoeveel onderlinge afstand er 

tussen de ballast zit.

Standaard ballast
Omdat het connect systeem onderling gekoppeld is wordt de meeste 

ballast aan de randzone geplaatst. Dit houdt in dat zowel op de eerste 

en tweede rij ballast moet worden geplaatst. Een visuele weergave 

hiervan is aan de rechterkant te zien.

Wind
Om te verkomen dat een veld panelen niet wordt opgetild door de 

wind moet er een ring van stenen worden gelegd. De fequentie 

van deze ringen Sis afhankelijk van de hoogte van het dak.  

3 

6

9

boven de 12meter contact opnemen

99

Rij stenen na 3 panelen

Rij stenen na 2 panelen

Rij stenen na 2 panelen

Dubbele rij na 2 panelen

3 3

2 2

2 2

2 2
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Solarstell Connect Voorwaarde
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Door de Installatie van een PV systeem op of aan een bestaand gebouw worden de tot dan toe geldende 
gebouwbelastingen (bv. sneeuw / wind) of de gebouwconstructies veranderd. Ter voorkoming van persoonlijk 
letsel en/of materiele schade is het nodig de statische berekeningen het bestaande gebouw door een 
gekwalificeerde technicus te laten herzien. 

Hierbij dient men de actuele regelgeving in acht te nemen in het bijzonder de NEN6702, NEN7250, 
NEN1991-1-1-4 A1+ C2/NB & NEN1991-1-1-3. Het niet controleren van de statische berekeningen van het 
gebouw kan in het ergste geval leiden tot bezwijken van de draagconstructie van het gebouw. 

Overleg met de verzekeraar en constructeur is in geval van bouwkundige veranderingen noodzakelijk. 
Onder andere de volgende zaken moet bouwkundig gecontroleerd en goed bevonden worden: 
- De optredende lasten ten gevolge van het additionele gewicht van het complete PV systeem op het gebouw. 
- De optredende lasten ten gevolg van de veranderde geometrie van het dakvlak op het gebouw. 
-  De optredende lasten ten gevolge van de dynamische winddruk en eventuele accumulatie van neerslag op 

het gebouw. De optredende lasten tijdens de installatie op het gebouw, dakbedekking en isolatie. 
-  De compatibiliteit van de isolatie en dakbedekking ter plaatse van de contactpunten van de draagconstructie 

van het PV-systeem op lange termijn ten gevolge van de punt druk. 
-  De compatibiliteit van de dakbedekking in combinatie met de draagconstructie ter plekke van de 

contactpunten. De uitwerking van thermische werking van het gebouw en het PV systeem op elkaar. 
-  De uitwerking van eventuele beweging en trillingen van het dak en het PV systeem op elkaar. 

Ondanks het feit dat de berekeningen in de software zorgvuldig zijn uitgevoerd, kunnen hieraan geen rechten 
worden ontleent. De prijzen in de software zijn indicatief en kunnen wijzigen als gevolg van eventueel 
stijgende grondstofprijzen. De tekening en de maatvoering in de software zijn indicatief, hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
De algemene leveringsvoorwaarde kan u op de website vinden (www.solarstell.nl). 
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