De ValkTriple®
Het nieuwe montagesysteem voor kleine platte daken

De ValkTriple is een nieuw en universeel solar-montagesysteem dat speciaal
is ontwikkeld voor kleinere platte daken, zoals aan- en uitbouwdaken of daken
van schuren. Het systeem biedt uitkomst op plaatsen waar meerdere rijen van
het ‘gewone’ Flat Roof System nét niet passen of in elkaars schaduw zouden
staan. Met de ValkTriple kunnen namelijk drie panelen in landscape-positie
boven elkaar worden gemonteerd. In combinatie met de kleine vaste tilthoek
van het systeem (10°) kan een beperkte oppervlakte al snel optimaal worden
benut ten gunste van de hoogst haalbare energieopbrengst. Bovendien biedt
de ValkTriple u als installateur gemak op het gebied van logistiek. Alle
benodigde kleinmaterialen zijn kant-en-klaar verpakt in een compacte doos,
per systeem aangevuld met de nodige massablokken en lengteprofielen. Deze
aanvullende materialen staan op de doos duidelijk aangegeven, zodat u niets
over het hoofd kunt zien bij het klaarzetten van uw order. Met de ValkTriple
heeft u nu ook voor veel kleine daken een handig systeem in uw assortiment.

We support your investment

Snel en eenvoudig
Het ValkTriple solar-montagesysteem is geschikt voor kleinere platte daken
van beton, bituum of EPDM. Alle toegepaste materalen zijn van de hoogste
kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is het systeem snel en eenvoudig te
installeren. De compacte doos bevat daartoe een duidelijke installatiehandleiding, alsmede een ballasttabel met windregio- en gebouwhoogte-variabelen

WIE IS VAN DER VALK
SOLAR SYSTEMS?

om snel de juiste verzwaring te kunnen bepalen. Als aanvullende ballast
kunt u tegels van 30 x 30 cm gebruiken. Deze zijn niet inbegrepen.

Van der Valk Solar Systems is een gespecialiseerde
onderneming die zich volledig richt op het ontwikkelen
en produceren van solar-montagesystemen. We werken hiertoe nauw samen met ons 100% zusterbedrijf
Van der Valk Systemen. Op het gebied van bewegende
systemen en bevestigingscomponenten is Van der Valk
Systemen al sinds 1963 een wereldwijd begrip in de
glastuinbouw en industrie. De hoogwaardige producten
van Van der Valk Systemen zijn stuk voor stuk ontwikkeld

De ValkTriple is voorzien van universele en verstelbare paneelklemmen,
waarmee nagenoeg elk type zonnepaneel met een aluminium omlijsting kan
worden vastgezet (zie onderstaande tabel voor de toepasbare paneelformaten).
Als de ruimte het toelaat kunt u uiteraard meerdere ValkTriple’s (strak) tegen
elkaar aan plaatsen.

vanuit een wetenschappelijke benadering en met wiskundige precisie. Ze zijn gemaakt om onderhoudsvrij
te functioneren en zich te onderscheiden in duurzaamheid, betrouwbaarheid, functionaliteit en montage-

Toepasbare panelen

Systeemafmetingen

Lengte

1650 mm tot 2000 mm

3100 mm

Breedte

980 mm tot 1000 mm

1650 mm tot 2000 mm

Hoogte

28 mm tot 50 mm

670 mm

gemak. Tel daarbij op de solar-technologie van Van der
Valk Solar Systems en u heeft een montagesysteem
dat u absoluut als topproduct kunt kwalificeren.

ANDERE VOORDELEN:
• Ontwikkeld volgens normering Eurocode
• Speciale RVS DC-kabelklemmen (geen tyraps nodig)
• Optioneel: klemmen voor bevestiging micro-omvormer

VAN DER VALK SOLAR SYSTEMS BIEDT U:
• Snelle en betrouwbare levering
• Maximale technische ondersteuning
• Innovatieve systemen van Europese kwaliteit voor:
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Ons gezamenlijke bedrijfscomplex bestaat uit 20.000 m2
Open velden

Schuine daken

Platte daken

Kassen

Waterpartijen

kantoren en bedrijfshallen, waar met gebruikmaking
van een modern machinepark en de nieuwste technologieën snel, flexibel en nauwkeurig kan worden
ontwikkeld, gefabriceerd en getest.
VOOR UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ
VAN DER VALK SOLAR SYSTEMS OF UW PROJECTORGANISATIE/INSTALLATEUR.
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