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Voordelen SolarSpeed

Ultra snelle montage
Het “Fit& click” frame kan heel eenvoudig in elkaar geschoven
worden, wat zorgt voor zeer zeer eenvoudige installatie en zeer
korte montagetijden.

Voorgemonteerde driehoeken
Door te werken met voorgemonteerde montagedriehoeken,
wordt niet enkel bespaard op installatietijd, ook wordt het aantal
losse onderdelen op het dak drastisch verminderd!

Vervaardigd uit magnelis staal
• Magnelis staal is sterker dan aluminium.
• Magnelis is uiterst geschikt is voor toepassingen waarbij
strenge eisen worden gesteld aan de corrosiebestendigheid op
lange termijn.
• Zelfhelende eigenschappen.
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Onderdelen SolarSpeed Portrait
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Standaard onderdelen
1

Basis unit: Voorgemonteerde driehoek +
rail + beschermrubbers

2

Set ballast L-profielen + Middelstuk

3

Eindrubber

4

Backplate

5

Klemmen

Extra onderdelen

Grindbak

Afstandshouder

Betonvoet (12kg)
+ slagplug*

* Voor PVC daken schrijven we rubber met een aluminium onderlaag voor.
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Onderdelen SolarSpeed Portrait met tussen
-profielen
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Standaard onderdelen
1

Basis unit: Voorgemonteerde driehoek +
rail + beschermrubbers

2

Set ballast L-profielen + Middelstuk

3

Eindrubber

4

Backplate

5

Klemmen

6

Avasco Extrusie 06 profiel

* Voor PVC daken schrijven we rubber met een aluminium onderlaag voor.
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Ballastvoorziening SolarSpeed
Met Ballasthouders
• De ballast houder is eenvoudig en snel over het grondprofiel
van de basis unit te schuiven.
• Uitermate geschikt bij beperkte ballast.
• Kan ook gebruikt worden om achter of tussen de panelen
ballast te voorzien.

Met setS l-profielen
• De sets L-profielen worden gebruikt bij installaties waar meer
ballast tegels nodig zijn dan er onder de montagedriehoek
kunnen of als extra versteviging van het frame.
• De steun in het midden dient om doorbuiging van de Lprofielen te voorkomen. De L-profielen worden vastgezet met
zelfborende schroeven.
• Door de extra verbinding tussen de basis units d.m.v. de
L-profielen, wordt de installatie nog een sterker geheel.

Afmetingen en hoeken SolarSpeed

SolarSpeed 12.5°
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Steekafstand

1660

12.5°

2650

411

2500

Andere steekafstanden zijn op aanvraag beschikbaar.
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Avasco SolarSpeed
IOO% Europees product
Het SolarSpeed frame is voor 100% in België geproduceerd.
Alle onderdelen worden geproduceerd, gemonteerd
en verpakt in onze productiesite te Diksmuide (WestVlaanderen).

On-site delivery
Avasco heeft steeds een ruime voorraad van het frame
SolarSpeed, waardoor een snelle levering, indien gevraagd
rechtstreeks op de werf, mogelijk is.

Contact Avasco Solar
AVASCO INDUSTRIES NV
Kleine Dries 33
8600 Diksmuide - België
Tel. +32(0)51 51 94 50
BTW BE 0433.026.509
info@avasco-solar.be

Alle afbeeldingen gebruikt in deze datasheet zijn louter indicatief!
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