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Kent u het SL Rack  
YouTube-kanaal al? 
Video’s bekijken »

Innovatieve verdere  
ontwikkeling  
voor uw projecten

„Sinds 1996 hebben we onze montagesystemen voortdurend  
verder ontwikkeld en verbeterd om het dagelijkse werk van de 
installateurs te vergemakkelijken. Efficiëntie en zuinigheid spelen 
daarbij een doorslaggevende rol, evenals een snelle  
orderverwerking en een betrouwbare levering van de benodigde 
componenten.

Bij het ontwerp van onze componenten hebben we consequent 
aandacht besteed aan de schroefbaarheid van bovenaf om een 
ongestoorde werkstroom te garanderen. De
SL Rack-systemen zijn eenvoudig te monteren, kunnen universeel 
worden ingezet, zijn intuïtief te begrijpen en ondanks alles  
individueel aanpasbaar aan de betreffende montagesituatie.“

Ludwig Schletter
Pionier en meesterbrein  
van PV-montagesystemen

SL Rack 
in cijfers: 

25........... jaar ervaring
22........... GW geïnstalleerde PV-capaciteit wereldwijd
15........... productspecialisten geven u graag advies!
EU........... Bijna volledig in Duitsland en Europa geproduceerdt
100% ..... Uit roestvrij staal en aluminium  - bijzonder duurzaam 

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing.  Die zijn te allen tijde online beschikbaar op  
www.sl-rack.de
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De talrijke voordelen 
van het SL Rack-systeem voor open terreinen

 » Het lichtste en snelst te monteren systeem

 » Statische en dus economische optimalisatie door variabele hoogtes van de profielen

 » Verticale/horizontale montage van de module mogelijk

 » Eenvoudige en flexibele moduleklemming (ook aan de lange zijde van de modules)

 » Brede overspanningen, dus minder funderingen

 » Slechts één gereedschap nodig om te klemmen dankzij een schroefverbinding met Torx TX40,  
ook handig om mee te werken

 » Universele moduleklemming, gecombineerde klemming mogelijk met duoklemmen

 » Mogelijkheid om de corrosiebescherming te kiezen

 » Korte levertijden mogelijk

 » Groot aanpassingsvermogen aan de contouren en de toestand van het terrein

 » Berekening volgens lokale en internationale bouwvoorschriften

 » Robuuste bovenconstructie en steunen van staal

 » Gedetailleerde montage-instructies en -video‘s

 » Snel en ongecompliceerd advies en planning, zelfs voor moeilijk terrein en een problematische  
bodemtoestand
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> 2,2m

Systeem met enkele paal
Verkrijgbaar als 1V, 2V, 1H, 3H en 4H

Agrovoltaïsch systeem
Verkrijgbaar als 2V, 3V, 4V, 4H, 5H en 6H  
Extra hoge bodemspeling

Oost-west-systeem
Verkrijgbaar als 2V, 3V, 4V, 4H, 5H en 6H

Systeem met twee palen
Verkrijgbaar als 2V, 3V, 4V, 4H, 5H en 6H

Overzicht van de systemen

Systeem voor daksparren met een  
enkele paal
Verkrijgbaar als 1V, 2V, 1H, 3H en 4H

Systeem voor daksparren met twee palen
Verkrijgbaar als 2V, 3V, 4V, 4H, 5H en 6H
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Voor de montage van een installatie voor open terreinen voeren we niet alleen de controleerbare 
statische berekeningen uit, maar bepalen we ook de vereiste inheidiepte. Bovendien bieden we u een 
professionele beoordeling van de atmosferische corrosie en een informatieve analyse met  
gedetailleerde informatie over de agressiviteit van de bodem. Die berekeningen en beoordelingen  
helpen u ook om de meest geschikte funderingsoplossing te kiezen.

Geologie en statica

Ons team is beschikbaar voor meer informatie 
over het onderwerp geologie en statica.
Neem gerust contact met ons op.

Geologie@sl-rack.de
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Normaliter wordt de onderconstructie gefundeerd op heipalen. Ze worden met behulp van een  
hydraulische heimachine in de grond geslagen. Om de stabiliteit van de installatie te waarborgen, wordt 
de inheidiepte voor elke locatie afzonderlijk bepaald op basis van een geologisch rapport.
In gebieden waar de bodem niet geschikt is voor het heien van heipalen (bijv. rotsachtige ondergrond 
en/of agressieve bodems), kunnen de heipalen ook met behulp van beton stevig in de grond worden 
verankerd. Daartoe worden voorgeboorde gaten in de grond gemaakt en worden de heipalen  
ingebetonneerd. Het is echter ook mogelijk om bovengronds betonnen funderingen te bouwen. In dat 
geval worden de profielen via zogenaamde stekverbindingen met de betonnen funderingen verbonden. 
Dit is bedoeld voor bodems waarin niet kan worden geheid of geboord. Diverse schroeffunderingen 
bieden verdere speciale oplossingen.

Fundering met heipalen
De heipalen worden met behulp van een hydraulische heimachine in de grond 
geslagen. De inheidiepte kan van tevoren aan de hand van een  
bodemonderzoek worden bepaald. Bijzonder drassige, zandige of steenachtige 
bodems en zeer steile hellingshoeken kunnen het heien van funderingen  
bemoeilijken.

Funderingstypes

Fundering met heipalen van ter plaatse gestort beton
Indien een voorboring noodzakelijk is wegens obstakels voor het heien van grote 
oppervlakken, kan het boorgat met droog tot maximaal aardvochtig beton of 
een beton-grindmengsel worden gevuld en kan de heipaal vervolgens met  
conventionele methoden worden aangebracht.

Schroeffundering
In het geval van bijzonder drassige, steenachtige of zanderige bodems kunnen 
schroeffunderingen als alternatief worden gebruikt. Dankzij schroeffunderingen 
zijn ondiepe verankeringsdieptes mogelijk die bijvoorbeeld op stortplaatsen 
kunnen worden gebruikt.

Dubbele schroeffundering 
Als een stabielere uitvoering of voor een betere ondersteuning in bijzonder  
drassige, steenachtige of zandige bodems, kunnen dubbele schroeffunderingen 
als alternatief worden gebruikt.
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Fundering met heipalen en verdicht met speciale korrels
Indien opvulling met beton niet is toegestaan wegens speciale officiële  
voorschriften of milieuomstandigheden, of indien een kosteneffectief  
alternatief wordt gezocht, kan een zand-grindmengsel (korrelverdelingskromme 
0-8) worden gebruikt om het voorboorgat op te vullen dat moet worden  
verdicht. Daarna kan de heipaal met conventionele methoden in het weer  
opgevulde boorgat worden ingebracht.

Fundering met heipalen met ballast
In geval van problematische bodemomstandigheden, zoals obstakels voor het 
heien, zeer agressieve bodems, een algemeen verbod op beton onder het 
oppervlak of schending van een toplaag bij heuvels, kan als alternatief tot een 
diepte van 40 cm worden geheid in combinatie met een oppervlakkige  
betonwapening in passende afmetingen.

Betonnen fundering (strokenfundering)
Als het niet mogelijk is om in de grond te heien of om schroeffunderingen vast te 
schroeven, kunnen betonnen funderingen als alternatief worden gebruikt. Hier 
kunnen, afhankelijk van het plan, bijvoorbeeld kant-en-klare betonblokken op 
het geëgaliseerde oppervlak worden uitgespreid of ter plaatse worden gestort. 
Daarop wordt dan het SL Rack-systeem voor open terreinen gebouwd.

Fundering met heipalen van speciale kunststof
Zeer corrosieve bodems stellen speciale eisen aan het materiaal. De fundering 
met heipalen van speciale kunststof is uv-bestendig en garandeert een lange 
levensduur dankzij de speciale kunststof die bij de fabricage wordt gebruikt. Dit 
component is bijzonder geschikt voor drassige grond en dergelijke. Gebruik dit 
voordeel voor uw project.
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Systeem met een enkele paal

Systeem met twee palen
1. Heipaal
2. Binder
3. Z-gording
4. Duo-eindklem voor 

gording
5. Duo-middenklem 

voor gording

Onderdelen die de module dragen
1. Heipaal
2. Binder
3. Steunbalk
4. Z-gording
5. Solo-middenklem 

voor gording

3.

4.

2.

5.
3.

3.

4.

1.
2.

4.

4.

5.

2.

1.

2.
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Systeem voor daksparren met  
enkele paal

1. Daksparren
2. Z-gording
3. Daksparrenklem
4. Middenklem Vario
5. Heipaal
6. Binder
7. Steunbalk
8. Eindklem Vario

Systeem voor daksparren met  
twee palen

1. Heipaal
2. Funderingskop
3. Daksparren
4. Z-gording
5. Middenklem Vario
6. Eindklem Vario
7. Daksparrenklem

1.

1.

4.

3.

5.

6.

4.

8.

2.

1.

3.

4.

1.

5. 6.

7.

1.

2.

7.

2.

3.
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Corrosiebescherming van stalen onderconstructies van SL Rack

Constructie-element
Corrosiviteitscategorieën

C2 C3 C4 C5

Gordingen ≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ Z 600
≥ ZM 310 ≥ ZM 430

ZM 620Binder ≥ Z 600
≥ ZM 310

≥ Z 600
≥ ZM 310 ≥ ZM 430

Fundamenten 
met heipalen

≥ ZM 430 

Gegalvaniseerd volgens DIN EN ISO 1461

Schroeven RVS
Aluminium 
Bouwdelen EN AW 6063 T66

De in bovenstaande tabel vermelde waarden voor de galvanisatiedikten/-methoden afhankelijk van de 
corrosiviteitscategorie zijn gebaseerd op DIN 55928-8 („Corrosiebescherming van staalconstructies door 
coatings en bekledingen; Deel 8: Corrosiebescherming van dragende dunwandige onderdelen“) en zijn 
minstens op het niveau van de norm. De informatie is een niet-bindende aanbeveling van SL Rack 
GmbH en moet in het kader van de projectplanning individueel worden gecontroleerd.

EN ISO 1461 Thermisch verzinken

De norm voor thermisch verzinken is DIN EN ISO 1461: “Door thermisch verzinken aangebrachte  
zinkdeklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingen”. 

» Deze norm is ook wereldwijd van belang
» Definieert tests die vereist zijn voor het thermisch verzinken van afzonderlijke onderdelen die in een 

discontinu proces worden gefabriceerd.
» Norm regelt de eisen voor zinkdeklagen en specificeert de procedures om de conformiteit van  

thermisch verzinken met deze norm aan te tonen
» Definieert de diensten die bij het thermisch verzinken moeten worden verleend, maar is niet  

automatisch van toepassing op latere deeldiensten
» Bepaalt de herstelling van kale plekken (niet-gegalvaniseerde zones)

De juiste corrosiebescherming
Staal is een veelzijdig bouwmateriaal, maar het corrodeert in de atmosfeer, in water en in de grond. 
Corrosieprocessen (ook als gevolg van onvoldoende of slechte voorbereiding van het oppervlak) ver-
oorzaken aanzienlijke economische schade. De daaruit voortvloeiende kosten kunnen met de passen-
de corrosiebescherming worden voorkomen. Geschikte afwerkingen van het oppervlak vertragen de 
vorming van roest enorm. Agressieve luchtverontreinigende stoffen, hoge luchtvochtigheid (> 80 % RV) 
of condensatie-, neerslag- en zout water worden op die manier zo goed mogelijk geweerd. Afhankelijk 
van de respectievelijke omgevingsomstandigheden en de corrosiebelasting waaraan stalen oppervlakken 
worden blootgesteld, moeten ze daarom worden voorzien van geschikte beschermende coatings van 
zink, zink-magnesium of organische coatings, zo nodig in meerdere lagen en van voldoende dikte.
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Contactcorrosie
Het risico op contactcorrosie tussen twee metalen bij het vrijstaande systeem van SL Rack is gering en 
wordt als onproblematisch beschouwd. Indien een installatie in de buurt van de kust of zout water moet 
worden gebouwd, kunnen beschermende maatregelen worden gecontroleerd en ingevoerd. Ter illustra-
tie: Afhankelijk van de metaalparing (aluminium - zink - thermisch verzinkt staal, bijvoorbeeld Z-gordingen 
- daksparren en/of moduleframes) kan het elektrisch potentieel bijzonder sterk verschillen. Hoe groter 
het verschil in dit potentiaal, hoe hoger de corrosiviteit.

Legenda:
0 = geen significante corrosie van het metaalpaar
1 = glicht verhoogde corrosie, maar geen beschermende 

maatregelen aanbevolen
 

2 = verhoogde corrosie, isolerende beschermende maatregelen 
aanbevolen

3 =  ernstige contactcorrosie, vermijd metaalparen

Metaalparing Atmosfeer Water
Stad Industrie Zee Zoet water Zout water

Aluminium - Zink 0 0 - 1 0 - 1 1 1 - 2
Aluminium - thermisch verzinkt 

staal 0 0 - 1 0 - 1 1 1 - 2

Corrosiviteitscategorieën volgens DIN EN ISO 12944-2 (bij blootstelling)

Corrosiviteitscatego-
rieën Blootstelling aan 

corrosie
Corrosiviteit Voorbeelden van typische omgevingen

Vermindering van de dikte 
na 1 jaar bewaring

Ongelegeerd 
staal Zink

C1 
onbeduidend

zeer laag weinig 
agressief binnen

Alleen verwarmde interieurs, geïsoleerde 
gebouwen (≤ 60% RV) ≤ 1,3 µm ≤ 0,1 µm

C2 
laag

laag matig agressief 
buiten/binnen

Onverwarmde gebouwen, weinig vervuilde 
atmosfeer, droog klimaat.  

Meestal landelijke gebieden.
>1,3 – 25 µm >0,1 – 0,7 µm

C3 
matig

matig weinig  
agressief buiten/

binnen

Ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en 
weinig luchtvervuiling. Stedelijke en industrië-
le atmosferen met matige SO₂-verontreiniging 

of een gematigd klimaat.
>25 – 50 µm >0,7 – 2,1 µm

C4 
sterk

hoog matig agressief 
buiten/binnen

Zwembaden.  
Industriegebieden en kustgebieden met een 

gematigd zoutgehalte.
>50 – 80 µm >2,1 – 4,2 µm

C5 
zeer sterk

zeer hoog agressief 
buiten/binnen

Gebouwen en gebieden met bijna perma-
nente condensatie en met hoge vervuiling. 

Industriële gebieden met een hoge luchtvoch-
tigheid en een agressieve atmosfeer.

>80 – 200 µm >4,2 – 8,4 µm
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Gecombineerde klemming
Bij dit type klemming moeten de klempunten op de 
modules volgens de specificaties van de  
fabrikant worden gepositioneerd. Vier klempunten 
per module zorgen voor een optimale klemming. 
Een mogelijk voordeel van deze klemvariant is  
dat er minder materiaal wordt gebruikt.

Klemming op kwartpunten
Deze klemvariant wordt aanbevolen voor grote 
modules. Er wordt volgens de instructies van de 
fabrikant voor of na het kwartpunt van de module 
vastgeklemd. Bij de klemming op kwartpunten is 
één gording meer nodig in het systeem, wat een 
betere weerstand biedt tegen hogere  
sneeuwen windbelasting.

Klemvarianten van het SL Rack-systeem voor open  
terreinen

Solo-middenklem voor gording 
bij de montage met Torx TX40 
(6 Nm)

Duo-eindklem voor gording aan 
de Z-gording bevestigen

... en alle schroeven met Torx 
TX40 (6 Nm) vastdraaien.

Duo-middenklem voor gording 
tussen de modules monteren 
met Torx TX40 (6 Nm)

6 Nm 6 Nmje 6 Nm

6 Nm

Modulevoeg
Module 1

Module 2

Module 2

Module 1

Kwartpunt/Fabrikantspecificatie

Module-
voeg

Modulevoeg
Module 1

Module 2

Module 2

Module 1

Kwartpunt/Fabrikantspecificatie

Modulevoeg
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Bewezen elementen geoptimaliseerd - ook voor open 
ruimtes!
Met onze innovatieve Z-gordingklem kan slechts één persoon binder en Z-gordingen vastschroeven. En 
dat alles zonder boren en met volledige flexibiliteit op het bouwterrein.

Stalen gordingklem  
met dop

Modulehouder  
voor bifaciale  
modules biedt  
minimale schaduw  
op de bifaciale modules 
van onderaf en er is maar 
één stuk gereedschap 
nodig: Torx TX40
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Weinig onderdelen - grote tijdsbesparing
De installatie van onze vrijstaande systemen kost helemaal niet veel moeite en bovendien is slechts een 
klein aantal componenten vereist, en dan vooral kleine onderdelen. Het vrijstaande systeem van SL Rack 
is niet voor niets een van de gemakkelijkst te monteren systemen op de markt. Zo wordt veel tijd en 
moeite bespaard.

Bevestiging van de binder  
aan de heipalen

Profiel heipaal, 
verzinkt staal

W-profiel heipaal van 
staal, geoptimaliseerd

Verbinding met W-profiel heipaal

W-profiel heipaal van  
speciale kunststof
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Steunbalk voor verbinding van  
heipaal en binder

Binder,  
verzinkt staal

Steunbalk,  
verzinkt staal

Z-gording,  
verzinkt staal
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Spanningsvrij voor moeilijk terrein met hellingen

Z-gording-binder-koppeling,  
aluminium

Gordingklemmen

Duo-eindklem voor gordingDuo-middenklem voor gording Solo-middenklem voor gording

Daksparrenklem voor de verbinding van de 
dakspar met Z-gording

Daksparren,  
aluminium
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Verbinding van twee gordingen  
met een connector voor Z-gording

Klem Z-gording,
Aluminium (schroef roestvrij staal)

Dop voor klem Z-gording voor kabelbescherming, 
kunststof

Connector Z-gording,  
verzinkt staal
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Daksparrenklem 

Funderingskop

Funderingskop voor de verbinding van de  
heipaal met Z-gording

Daksparrenklem voor de verbinding van de 
dakspar met Z-gording

Modulehouder voor 
bifaciale modules
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SL Rack GmbH
Münchener Straße 1

83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de

Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

SL Rack 
YouTube

SL Rack 
Website

SL Rack 
Onlineshop

Neem contact met ons op voor
uw persoonlijke offerte:

Onder voorbehoud van technische 
wijzigingen en drukfouten.
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