
U kunt rekenen op onze gekwalificeerde partner: 

En zo gaat hEt in zijn wErk:

1. Montage van de middensteunen.

zSD gmbh
zentralsolar deutschland
Pliniusstraße 8
48488 Emsbüren

phone:  +49 5903  932 02-0
fax:  +49 5903  932 02-99
info@zsd-solar.de
www.zsd-solar.de St
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4. aanbrengen zekering aan de bovenzijde. klaar.

2.  Panelen op de middensteunen plaatsen en                   
      zekeren.

3. Plaatsen van de naastgelegen panelen.



Platdaksysteem Vario-TwinLight

optimaal rendement 
door ooSt/ WeSt.

ZSDSOLAR
zentralsolar deutschland

www.zsd-solar.nl
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Platdaksysteem Vario-TwinLight

het oost/west concept van zSD Solar is 
speciaal ontwikkeld voor platte daken met 
een folie- of bitumen bedekking waar een 
´standaard´ zuid opstelling niet voldoende 
is. Met een paneelhoek van 100 is het een 
kostentechnisch interessant alternatief voor 
conventionele plat dak systemen.

in vergelijking met een zuidelijk georiënteerd 
systeem heeft u de mogelijkheid om meer 
dakoppervlak te gebruiken en daarmee meer 

Het hoeft niet altijd zuid te zijn. Oost/west is een prima alternatief.

stroomopbrengst te genereren. Deze grotere 
installatie betekent meer prestatie per op-
pervlak en dus hogere totaal opbrengsten. 
VariotwinLight is geschikt voor alle zonne-
panelen met een raamprofiel.

ieder oost/west systeem overtuigd door het 
stabiele verbindingssysteem. Met gebruik van 
aluminium, rVS en magnelis is VariotwinLight 
bijzonder duurzaam, onder alle weersomstan-
digheden.

Montage in 

Rekordtijd!

Ausgezeichnet:  
RAL-zertifiziert auf der ganzen Linie.

wir gehören zu den wenigen Unternehmen, die in allen vier kategorien des 
Bereichs Photovoltaik raL-gz 966-zertifiziert sind – von den komponenten 

über die konzeption bis hin zum Service und Betrieb von Solaranlagen.

Höchster Qualitäts- Umwelt- und                                    
Arbeitssicherheitsanspruch 

durch iSo 9001:2008, En iSo 14001 und                                  
ohSaS 18001:2007 zertifizierung



 

overtuigend: de zoutsproeitest heeft de kwa-
liteit van onze montagesystemen bevestigd. ook 
na tientallen jaren continu gebruik in gebieden 
met verhoogde zoutbelasting blijven zij daardoor 
corrosievrij. het montageprofiel Vario-Line zorgt 
voor een snelle montage van het profiel op het 
dak, zonder tijdrovende en onhandige montage 
van schroefkoppen of vierkantmoeren in de profiel 
groef. Speciale profielverbindingen zorgen voor de 
afwatering van het water op het dak. 

De daklast ligt rond 15 kg/m2 omdat er nagenoeg 
geen extra ballast geplaatst hoeft te worden. Bij  
ieder VariotwinLight systeem ontvangt de klant 
een uitgewerkt plan waarbij rekening is gehouden 
met de winlastzone. indien er ballast benodigd 
is, is het systeem ook uit te voeren met ballast-
houders (zie rechts).

Bezonder licht montagesysteem: 
Vario-TwinLight 

CE-Kennzeichen

konformitätserklärung

gewährleistung der Einhaltung aller Sicherheits- und  
gesundheitsanforderungen gemäß EU-richtlinie art. 288, absatz 3 aEUV.

SyStemStatik-
nachweiS

Din 1055

Montageprofiel Vario-Line


