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Zeer geachte klant, 
 
 
Hartelijk gefeliciteerd, u heeft voor een IBC-product gekozen. Overtuig u nu van de 

kwaliteit en betrouwbaarheid van de IBC Aerofix / AeroFlat systemen.  

 

Om de montage en ingebruikname van uw IBC Aerofix /AeroFlat systemen 

gemakkelijk te laten verlopen hebben wij een uitgebreide montagehandleiding 

samengesteld. Deze zal u helpen snel vertrouwd te raken met de montage van het 

montagesysteem en de PV-modules.  

 

Lees eerst de handleiding zorgvuldig door voordat u met de montage begint. 

Mochten niet al uw vragen beantwoord zijn, dan kunt u zich wenden tot uw IBC-

aanspreekpartner, die u graag verder zal helpen. 

 

Wij wensen u een zonnige dag, 
 
Namens team  
IBC  SOLAR  BV 
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1 Gereedschappenlijst 
 
U heeft de volgende gereedschappen nodig: 
 

 Accuboormachine, voorzien van momentbegrenzing, met diverse bitjes  
(Torx 40, Inbus bit SW8 en SW15) 

 Potlood 

 Rolbandmaat 

 Duimstok 

 Touw om uit te lijnen 

 Haakse slijper met diamantschijf 

 Torx-schroevendraaier met T-handvat, nr. TX40 

 Momentsleutel 

 Montagemaat, verstelbaar 

 Werkhandschoenen 
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2 Algemeen, normen en voorschriften 
 
Het IBC Aerofix / AeroFlat platdaksysteem wordt gebruikt om uw PV-modules te bevestigen op platte 
en hellende daken. Het vastzetten van de PV-modules gebeurt door klemmen op dragers.  
Het aantal onderdelen hangt af van de grootte van het systeem. 
 

 
Belangrijke aanwijzingen: 
 

 Uw IBC AeroFix / Aeroflat platdaksysteem wordt compleet, met alle toebehoren geleverd!  

 Controleert u voordat u met de bouw begint de volledigheid van de levering met behulp van 
de leveringsbron of stuklijst.  

 Elektrische werkzaamheden mogen enkel uitgevoerd worden door een erkend elektricien!  

 De installatie richtlijnen en in uitzonderlijke gevallen ook de specifieke richtlijnen van de 
dakbedekking en PV-module fabrikanten dienen gevolgd te worden! 

 De voorwaarde voor het ontvangen van de 10-jarige IBC garantie is dat er alleen gebruik 
gemaakt mag worden van IBC AeroFix / AeroFlat componenten. Wanneer componenten 
van derden gebruikt worden, kan de garantie niet worden gegeven. Verder details kunt u 
nalezen in de IBC garantievoorwaarden. 

 Het gebruik van werkhandschoenen is aan te raden om verwondingen te voorkomen. 

 Zorg er tijdens de gehele montagetijd voor dat ten minste één exemplaar van de huidige 
montage-instructies beschikbaar is op de bouwplaats. 

 

2.1 Algemeen belangrijke aanwijzingen en voorschriften voor de juiste 
dimensionering 

 
De gehele PV-installatie moet worden geïnstalleerd volgens de algemeen geldende regels. Let u in 
het bijzonder op de ARBO- en Veiligheidsvoorschriften.  
 

 BGV A1 Algemene voorschriften 

 BGV A3 Elektrische systemen en apparatuur 

 BGV C22 Bouwwerkzaamheden 

 BGV D36 Ladders en trappen 

Let u erop dat bij de montage de bouwvoorwaarden worden toegepast en de algemeen erkende 
techniekregels overeenstemmen. De plaatselijke voorschriften zijn aan te houden. Let u er ook op dat 
alle openbaar wettelijke regelingen en normen zoals, DIN-Normen, TAB, Unfallverhütungs 
Vorschriften, die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer (VDS-Richtlinien für Brandschutz), 
die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks und Allgemeine Richtlinien (z.B. 
Holzbauwerke, Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten) bij de planning, opbouw, het bedrijf en 
de instandhouding van netgekoppelde PV-installaties in acht worden genomen. 
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Let u in het bijzonder op (niet aansprakelijk op volledigheid): 
 

 DIN / VDE 0100 insbesondere Teil 712 /(Errichtung von Starkstromanlagen mit 
Nennspannungen bis 1000V) 

 DIN / VDE 0298 (Elektrische Leitungen) 
 VDI 6012 (Dezentrale Energiesysteme im Gebäude – Photovoltaik) 
 DIN / VDE 0126 (Solaranlagen für den Heimgebrauch) 
 DIN / VDE 0185 Teil 1 bis 4 (Blitzschutz) 
 EN 1991-1-1-4 (Allgemeinen Einwirkungen-Windbelastung) 
 EN 1991-1-1-3 (Allgemeinen Einwirkungen- Schneebelastung) 
 EN 1993-1-1-1 (Bemessung und Konstruktion von Aluminiumbauwerken) 
 DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten) 
 DIN 18451 (Gerüstarbeiten) 
 EN 1995-1-1 (Bemessung und Konstruktion Holzbauteile) 
 DIN 18015 Planung und Einrichtung von Elektro-Installation in Wohngebäuden 
 TAB (Technische Anschlussbedingungen der Energieversorgungsunternehmen) 
 VDEW-Richtlinie (Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen 

am Niederspannungsnetz) 
 Hinweise für die Herstellung, Planung und Ausführung von Solaranlagen des DIBt, in der 

gültigen Fassung. 
 Bauregelliste des DIBT, in der gültigen Fassung. 
 DIN 4102-1: 1998 Brandverhakten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 1: Baustoffe; Begriffe, 

Anforderungen und Prüfung. 
 DIN EN 13501-1: 2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 

Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum 
Brandverhalten von Bauprodukten. 

 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6: Erzeugnisse, Verbindungsmittel und 
Bauteile aus nichtröstenden Stählen 

 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen einzelner Systemkomponenten 
 

2.2 PV-Module 
Enkel PV-modules met de onderstaande maatvoering en geldige certificaten mogen worden gebruikt: 
 

 IEC 61215 / IEC 61646 en beschermingsklasse II / IEC 61730 
 PV-modulelengte:  1630 – 1700 mm 
 PV-modulebreedte: 950 – 1000 mm 

 
PV-module met frames 
Wij wijzen u erop dat de garantie van de PV-module vervallen kan wanneer er aanpassingen aan het 
PV-module frame (bijvoorbeeld: door toegevoegde boorringen) doorgevoerd worden. Uit 
garantieoverwegingen moet de montagehandleiding van de desbetreffende PV-modulefabrikant exact 
nageleefd worden. 
 

2.3 Bliksem- en overspanning bescherming  
Wij wijzen u erop dat de bliksem- en overspanning bescherming van de PV-installatie wordt nageleefd 
volgens de actuele voorschriften: 
 

 DIN / VDE 0185 Deel 1 tot 4, 

 DIN / VDE 0100 Deel 712 en  

 VdS 2010. 
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Details over uitvoeringswijze van de bliksem- en overspanningsbeveiliging dient u in de richtlijnen en 
normen zelf te op te zoeken. 
 
Over het algemeen raden wij aan het montagesysteem en de PV-module ramen in een deugdelijk 
potentiaal vereffeningsysteem op te nemen en overspanningsbeveiligingen te gebruiken. 
Een potentiaal vereffeningsysteem is noodzakelijk wanneer de gebruikte PV-modules niet aan 
beschermingsklasse II voldoen of wanneer transformator loze omvormers gebruikt worden.  
 
De doorsnede van het potentiaal vereffeningsysteem dient gelijk te zijn aan de doorsnede van de DC-
hoofdleiding met een minimum van 6mm² (koper). 
 
Beschikt het gebouw over een bliksembeveiliging installatie en bevindt de PV-generator zich buiten het 
bereik van deze installatie dan dienen het PV-moduleframe en het montagesysteem in de 
bliksembeveiliging installatie te worden opgenomen. Dit gebeurt door veelvuldige verbindingen te 
maken met de bliksembeveiliging installatie, door middel van een leiding met minimale doorsnede van 
16mm² (koper). Tevens moeten er extra overspanningsbeveiligingen geïnstalleerd worden. 
 
Let u erop dat u de installatie uitvoert volgens de laatste stand der techniek! 
 

2.4 Montage van de DC Bekabeling 
 
Bij het installeren van het montagesysteem dient u rekening te houden met de te leggen DC bekabeling: 
 
 Om hoge inductiespanningen te vermijden is het belangrijk om de leiding lus zo klein en kort 

mogelijk te houden.  
 Er mag door de leidingloop geen enkele sneeuwophoping plaatsvinden. 
 Water moet gemakkelijk kunnen weglopen. Er mag absoluut geen waterstuwing plaatsvinden. 
 De DC kabels moeten zoveel mogelijk tegen UV- en weersinvloeden worden beschermd. 
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3 Systeemvarianten 

3.1 Zuid gericht              Scan de QR-code voor een montagevideo! 
 

 
Figuur 1 AeroFix 15-S 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.2 Oost-west gericht     Scan de QR-code voor een montagevideo! 
 

 
Figuur 3 AeroFix 10 EW Begin / eindafsluiting met windspoiler 
 

 
Figuur 4 AeroFix 10 EW Begin / eindafsluiting met module 
 
  

Figuur 2 AeroFix10-S 
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3.3 AeroFlat                     Scan de QR-code voor een montagevideo! 
 
Parallel aan het dak 

 

Figuur 5 AeroFlat 
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4 Technische informatie 
 
 
Tabel 1 Technische data 
 

 
 
Product- en vermogensgarantie zijn in overeenkomst met de volledige garantie voorwaarden die u 
ontvangen heeft van uw gespecialiseerde IBC SOLAR partner tijdens de installatie. Deze 
voorwaarden zijn enkel geldig wanneer het relevante product geïnstalleerd is in overeenkomst met de 
toepasselijke installatie instructies. Aanpassingen die betrekking hebben tot de vooruitgang, zijn 
voorbehouden. Voor aanspraken op product- en opbrengstgarantie gelden de garantievoorwaarden 
die op het tijdstip van montage actueel zijn. Deze voorwaarden kan IBC-SOLAR u verstrekken. Voor 
de garantiebepaling ligt o.a. de montagehandleiding ten grondslag. Wijzigingen in deze handleiding 
welke bijdragen aan product verbetering zijn voorbehouden. 
 
* Voor modulebreedte 1001 - 1050 mm of bouwhoogte> 25 m resp. > 35 m, dienen door IBC SOLAR 
getoetst te worden op haalbaarheid. 
 
** Standaard gewicht montagesysteem inclusief module (18,5 kg), zonder extra ballast 
  

IBC Aerofix 15-S 10-S 10-EW AeroFlat 

Toepassing Platdak Platdak Platdak Hellend dak 

Hellingshoek (*) 15° 10° 10° 0° 

PV-module-oriëntatie, 
(azimuth) Zuid Zuid Oost-West Parallel aan het 

dak 

Max. toegestane dakhelling 10° 10° 10° 30° 

PV-module breedte (mm) 950-1050* 950-1050* 950-1050* 980-1150 

PV-module lengte (mm)  1630-1700 1630-1700 1630-1700 1500-2100 

Gewicht (kg/m2) 7 8 11 11 

Lijnlast (kg/m) ** 13 14 18 18 

Standaard offset (m) 1.8 1,6 2.3 2 x Module 
breedte + 0,27 

Minimum reeks  
(Zone H) 
(Zone F en G) 

 
Geen  
2x3 of 3x2 

 
Geen  
2x3 of 3x2 

 
Geen  
2x3 of 3x2 

 
Geen 
2x3 of 3x2 

Max.moduleveld (dillitatie) 15x15 15x15 14x15 14x14 

Minimum afstand van 
dakrand (m) geen geen geen 0,3 

Materiaal Aluminium/ 
roestvrijstaal  

Aluminium/ 
roestvrijstaal 

Aluminium/ 
roestvrijstaal 

Aluminium/ 
roestvrijstaal 

Max. gebouwhoogte (m) * 25 25 25 35 

Benodigd oppervlak 
(m²/kWp bij mod.opp 1.63 
m²) 

9 8 6 6 
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5 Installatie volgens legplan 
 
Het leg- en ballastplan van de AeroFix / AeroFlat platdaksystemen wordt uitgevoerd aan de hand van 
een berekening met onze PV-Manager software en op basis van de volledig ingediende checklist. 
Hierdoor kan de geschiktheid van het systeem voor uw dak worden bepaald. De PV-Manager is een 
planningstool en vervangt geen statische berekening 

 
 
Voor een verantwoord systeem en statische belastbaarheid worden van elke aanvraag 

de ingediende documenten volgens projectmatige afspraken behandeld en kunnen verschillen 
per project 
 

Voordat U begint met de werkzaamheden moet een uitgebreide inventaris en documentatie worden 
opgesteld. Ook van de situatie vooraf op locatie. Schade aan het dak, vooraf in het bijzonder, moet 
worden verteld aan de klant /constructeur.  
De bestaande dakbedekking / dakconstructie moet voor de levensduur van de nieuw te installeren 
PV-installatie geschikt zijn.  

 
 
De statische berekening van de dakconstructie is geen onderdeel van de berekening als 

onderdeel van de AeroFix / AeroFlat platdak montagesysteem lay-out. Door de PV-installaties 
ontstaan lastenverzwaringen en -verschuivingen deze zijn door een constructeur te controleren en te 
keuren. 
 

5.1 Afwatering 
De overeenstemming van de constructie met de interpretatie (gebouwgrootte, dakhelling, dakhuid, 
obstakels, etc.) moeten op locatie worden gecontroleerd.  
Het lozen van regenwater in afvoerverzamelpunten dient bekeken te worden en zal zijn functionaliteit 
ook dienen te behouden na de installatie van de PV-installatie.  
 

5.2 Hellende daken 
 
Zie ook hoofdstuk 8: Afschuifbeveiliging. 
 
Het AeroFix / AeroFlat platdaksysteem kan worden gebouwd op bitumen, folie, betongrind en een 
groendak. In principe moeten de beschermingsmatten van de basisrails volledig op de dakhuid liggen. 
Er mogen zich geen voorwerpen onder beschermingsmatten bevinden die de dakhuid kunnen 
beschadigen, bijv. scherpe voorwerpen, stenen etc. 
 
Voor grinddaken moet het grind van de basisrails worden verwijderd. Als dit niet mogelijk is omdat de 
dikte van het grind, b.v. omdat de modules bedekt zijn met het grind, kunnen de basisrails op het 
grind worden gelegd en een beetje worden geschud. Men moet ter plaatse ervoor zorgen dat het 
gewicht van de PV-installatie niets door het dakmembraan duwt. 
 
Voor groene daken is het aan te raden om over het gehele oppervlak een groeiafsluiting te leggen en 
vast te lijmen op de voegen. Dit voorkomt dat planten in de openingen tussen de modules groeien. 
Een verlies aan moduleopbrengst door schaduw kan hierdoor worden voorkomen. 
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5.3 Begrenzing van de PV-moduleveldgrootte  
Door verschillende lineaire uitzettingscoëfficiënten van het bodemprofiel ten opzichte van de dakhuid, 
kan er sprake zijn van thermische uitwerkingen op het dak afdichting. Dit kan men door de beperking 
van de PV-moduleveldgrootte (scheiding van uitzonderlijke PV-modulevelden) te beperken.  
Deze scheiding mag niet onder een module liggen. De Sprongmaat dient te worden aangehouden. 
 
Bij AeroFix 15-S en AeroFix 10-S dienen na 15 rijen en na 15 modules een scheiding te worden 
aangebracht zie fig 5. 
 
Bij AeroFix 10-EW moet het moduleveld na 14 rijen (7-V rijen) en na 15 modules gescheiden worden. 
Het veld dat begint en eindigt met modules wordt niet meegeteld als rij. 
 
AeroFlat moet uiterlijk na 14 rijen en na 14 modules in de rij worden gescheiden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6 dillitaties bij AeroFix 
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5.4 Daklast reserve 
Om de extra belasting van het PV-systeem op het dak en dak-isolatie aan te kunnen brengen, dient u 
vóór de planning van het systeem de draaglastreserve en de duurzaamheid van het dak door een 
statisch rapport te verzekeren. 
 

Let op! De oppervlaktedruk van de AeroFix bodemrails G2 Eco is hoger dan die van de 
standaard AeroFix bodemrail G2 vanwege het kleinere contactoppervlak. 
 
 
 
Belangrijke aanwijzing: 

Het montagesysteem inclusief de module belasten het dak met 7 kg/m² tot 11kg/m². 
De ballast die extra aangebracht dient te worden volgens het ballastplan dient vergeleken te worden 
met de geldende statica van het dak. 
Bij extra ballast dient in de regel rekening gehouden te worden met gemiddeld 5-10 kg/m² 
Bij kleinere installatie kan de extra ballast echter hoger uitvallen dan het gemiddelde. 
 
 
Coëfficiënt van de statische wrijving: 
 

In de context van de stabiliteitsanalyse zal er naast de componenteigenschappen en -constructie ook 
het blijven liggen van het systeem op het dakvlak gewaarborgd dienen te worden. Daarvoor zal voor 
het systeem ook de effecten van wrijving, zuiging en winddruk meegenomen worden in de 
berekeningen. 
Een andere bepalende factor is de wrijvingscoëfficiënt tussen systeem en dakbedekking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De statische wrijvingscoëfficiënt is afhankelijk van de gebruikte bouwstoffen, de oppervlaktestructuur 
(ruw, glad, nat, droog, verweerd), de temperatuur, de leeftijd en de algemene conditie van de 
dakbedekking. Deze factoren moeten altijd worden betrokken in de analyse van de statische 
wrijvingscoëfficiënt en kunnen zo tot reducties leiden.  
 

De waarden in onderstaande tabel kunnen, afhankelijk van materiaalcombinaties, voor een vooraf 
planning worden aangenomen. 
 

Tabel 2 Statische wrijvingscoëfficiënt µ 

Tussen laag→ 
Dakbedekking↓ 

Vlies* (Polyester) Beschermmat 
(op rubberbasis) 

Beschermmat 
Aluminium gecacheerd 

PVC 0,2 0,5** 0,5 

Polyolefine (bijv. TPO) 0,2 
 

0,5** 0,5 

Winddruk 
     

µ = statische 
 

Wrijving 
Figuur 7 Statische wrijvingscoëfficiënt 
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PE 0,2 0,5** 0,5 

PVC, gemodificeerd 0,2 0,5** 0,5 

EVA 0,2 0,5** 0,5 

Polypropyleen 0,2 0,5** 0,3 

Elastomeerbitumen/ 
Polymeerbitumen 

0,6 0,6 0,2 

EPDM 0,6 0,6 0,7 

 
*  Vlies enkel aan te raden bij verhoogd risico op verrotting.  
**  Enkel bij goedkeuring door de fabrikant van de dakbedekking met betrekking tot chemische reactie 

(weekmakers) 
 

 
Belangrijke aanwijzing: 
 

De waarden in de tabel dienen uitzonderlijk voor een Basic planning. 
Voor een precieze bepaling van de werkelijk toe te passen wrijvingscoëfficiënt dient op de locatie een 
meting te worden uitgevoerd. 
 
 

5.5 Bepaling van de statische wrijvingscoëfficiënt 
Bepaal de coëfficiënt van de statische wrijving tussen de gebouwbeschermingsmat en de dakhuid: 
 

 Dakhuid reinigen 

 Testgewicht op de dakhuid leggen 

 Met de veer-unster het testgewicht parallel aan het dak voorttrekken  

 Uitkomst op veer-unster aflezen en documenteren. 

De uitvoering van de bovenstaande meting gebeurt volgens de DIN EN ISO 8295 Kunststoffe – Folien 
und Bahnen – Bestimmung der Reibungskoeffizienten, Ausgabe Oktober 2004. Volgens deze norm 
dient de test over 10 experimenten uitgevoerd te worden. 5 Als het droog is en 5 in natte toestand. De 
uitvoering van de testen vinden plaats op verschillende plaatsen op het dak die van gelijke uitvoering 
en toestand zijn. Visueel afwijkende dakvlakken dienen apart getest te worden. Uiteraard ook het 
aantal testen.  
De locaties op het dak waar de testen worden uitgevoerd dienen vooraf gereinigd te worden. 
Het testgewicht wordt op de dakhuid gelegd. Na een bepaalde vertragingstijd van ca. 30 seconden 
wordt het testgewicht met een gelijkmatige kracht aan de veer-unster parallel aan het dak 
voortgetrokken. Op de schaalverdeling van de veer-unster is de kracht (F) af te lezen. Voor de 
bepaling van de wrijvingscoëfficiënt is de maatgevende kracht, de kracht die is af te lezen op de veer-
unster vlak voor het moment dat het testgewicht (G) in beweging komt. 
 
 
 
 
 
 
 

G 

Wrijvingscoëfficiënt µ = 𝐹𝐹
𝐺𝐺

 

Figuur 8 Wrijvingscoëfficiënt meettoestel 
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Belangrijke aanwijzing: 
 
Om de waarden van de statische wrijving te bepalen, kunt u gebruik maken van het IBC 

testprotocol ‘’Bepaling van de coëfficiënt van statische wrijving’’ 
 
 
 

6 Systeemontwerp /-dimensionering 
 
De draagcapaciteit van het montagesysteem is gebaseerd op de geldende EN-normen. Aanvullend 
worden de afschuif- en optilzekerheid aangetoond. 
 
Voor de optimalisering en ballastverlaging van het systeem, worden op basis van de instructies: 
„Hinweise für die Herstellung, Planung und Ausführung von Solaranlagen“ van het Duitse Instituut 
voor Bouwtechniek (DIBt), de aerodynamische coëfficiënten van het totaalsysteem in speciaal voor 
PV-installatie gecertificeerde windtunnel vastgesteld.  
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7 Systeem montage AeroFix 
 
Voor de opbouw van de PV-installatie dient het dak vrij te zijn van verontreinigingen, sneeuw en ijs. 
 

7.1 Bodemrail 
 
Dakvlak inmeten en rand- hoekbereik aangeven 

 
 
Bodemrail met geïntregeerde beschermmat leggen 

Figuur 9 dakindeling 

Figuur 10 bodemprofiel met geintregreerde beschermmat 
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Figuur 11 leggen van de bodemprofielen 

Figuur 12 leggen van meerdere bodemprofielen 
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Bodemrails verlengen 

 
 

 

Figuur 13 verbinder voor de helft in profiel schuiven 

Figuur 14 verbinder met zelfborende schroef vastzetten 
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Bodemrails uitrichten 

 

Figuur 15 Verbinders en bodemprofiel geheel vast schroeven 

Figuur 16 Bodemrail parallel en verticaal uitrichten. 



 

IBC SOLAR AeroFix / AeroFlat montagehandleiding - versie NL 20.01, juni 2020            20 
 

 
 
 
 

Belangrijke aanwijzing: 
 
 
Bij grote oneffenheden in het dakvlak kan het voorkomen dat de bodemrail niet overal aansluit aan 
het dakvlak. Deze openstaande plaatsen uitvullen met stukken beschermmat. Beschermmat is 
optioneel los verkrijgbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 17 Bodemrail afstand:  PV-Module lengte + 20mm, of PV-module lengte – 160mm 
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7.2 Derde Bodemprofiel 
 
Om de maximaal toegestane dak belasting  (dak-isolatie) niet te overschrijden kan er een derde 
bodemprofiel nodig zijn. Deze hoeft alleen van boven en ondersteunen te worden voorzien en niet 
van klemmen! 
 
 

  

Figuur 19 Derde bodemprofiel AeroFix10-S en 15-S 

Figuur 18 Derde bodemprofiel AeroFix 10EW 
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7.3 Steunen 
 

7.3.1 AeroFix 15-S / AeroFix 10-S Zuid 

 
 
 
 

 
  

Figuur 20 Systeem afmetingen AeroFix 15-S 

Figuur 21 „steunen boven“  en „steunen beneden“. AeroFix 15-S 
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Positie van de steunen bepalen 
 

 
Aerofix 10-S/15-S “steun onder” dient in zijn geheel op de rail te liggen 
 
 

 
Standaard offset Aerofix 15-S: 1,80 m, deze maat mag tussen 1,62m en 1,98 m liggen. 
 
Standaard offset Aerofix 10-S: 1,60 m, deze maat mag tussen 1,44 m en 1,76 m liggen. 
 
 

 

Figuur 22 „Steunen beneden“ aantekenen 

Figuur 23 Standaard offset , of eigen offset maat aangeven 



 

IBC SOLAR AeroFix / AeroFlat montagehandleiding - versie NL 20.01, juni 2020            24 
 

 

 
Aerofix 10-S/15-S “steun onder” dient in zijn geheel op de rail te liggen 
 

 

Figuur 24 „Steun beneden“ aan de markering met M8x16 schroeven aan de bodemrail vastschroeven 

Figuur 25 Montage  „steun beneden“ 
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Tabel 3 Aerofix 15-S, Afstand tussen „steun beneden“ en „steun boven“ 

Afstand tussen de steunen Aerofix 15-S 

PV-Module breedte afstandsmaat X (tussenmaat) 

950 mm 715 mm 

960 mm 725 mm 

970 mm 736 mm 

980 mm 746 mm 

990 mm 756 mm 

1000 mm 767 mm 

1010 mm 777 mm 

1020 mm 787 mm 

1030 mm 797 mm 

1040 mm 807 mm 

1050 mm 818 mm 

 
 

Figuur 26 Aerofix 15-S „Steun boven“  op Afstand „x“ met 2 Schroeven M8x16 aan de bodemrail vastschroeven 
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Afstand tussen de steunen Aerofix 10-S 

PV-Module breedte afstandsmaat X (tussenmaat) 

950 mm 763 mm 

960 mm 773 mm 

970 mm 783 mm 

980 mm 793 mm 

990 mm 803 mm 

1000 mm 813 mm 

1010 mm 823 mm 

1020 mm 833 mm 

1030 mm 843 mm 

1040 mm 854 mm 

1050 mm 864 mm 

 
Tabel 4 Aerofix 15-S, Afstand tussen „steun beneden“ en „steun boven“ 
 
 
 
 
 

Figuur 27 Aerofix 10-S „Steun boven“  op Afstand „x“ met 2 Schroeven M8x16 aan de bodemrail vastschroeven 
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Ballastrail aanbrengen 
 

 
 
Het benodigde ballastgewicht wordt aan de hand van de project gegevens berekend. Volgens het 
ballastplan. Dit Ballastplan is aan te vragen bij uw IBC SOLAR Team. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 28 De ballastrail wordt direct voor de „steun boven“ aangebracht en met 2 Schroeven M8x16 aan de bodemrail vastgeschroefd 
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7.3.2 AeroFix 10-EW Oost-west 
 

 
 

 

 

7.3.3 Positie van de Steunen bepalen 
 
 

Positie van „steun beneden“ vastleggen. Afstand 

voorkant bodemrail tot „steun beneden“  dient bij een 

windspoiler afsluiting minstens 1250 mm te zijn. 

 

Belangrijke aanwijzing 

Bij modulen die met een spoiler dient de 

“steun boven” van Aerofix 10-S te worden 

gebruikt in plaats van de “steun boven” van 

Aerofix10-EW 

 

 
 

  
Positie van „steun beneden“ vastleggen. „Steun 

beneden“  geheel op de bodemrail te liggen 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29 AeroFix 10-EW met PV-moduleafsluiting 

Figuur 30 AeroFix 10-EW met windspoiler afsluiting 

Figuur 31 AeroFix 10-EW met windspoiler afsluiting 

Figuur 32 AeroFix 10-EW met PV-moduleafsluiting 
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Figuur 33 Standaard offset 2.3 m, of eigen offset maat aangeven 

Figuur 34 „Steun beneden“ aan de markering met M8x16 schroeven aan de bodemrail vastschroeven 
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Tabel 5 AeroFix 10-EW Afstand tussen  „steun beneden“ en  „steun boven“ 

Afstand tussen de steunen AeroFix 10-EW  

PV-Module breedte afstandsmaat X (tussenmaat) 

 950 mm 763 mm 

960 mm 773 mm 

970 mm 783 mm 

980 mm 793 mm 

990 mm 803 mm 

1000 mm 813 mm 

1010 mm 823 mm 

1020 mm 833 mm 

1030 mm 843 mm 

1040 mm 854 mm 

1050 mm 864 mm 

 
  

Figuur 35 „Steunen boven“ op Afstand „x“ met telkens 2 Schroeven M8x16 aan de bodemrail vastschroeven 
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7.3.4 Ballastrail aanbrengen 
 
 

 

 

7.4 Ballast aanbrengen 
 

  

Figuur 36 De ballastrail wordt direct voor de „steun boven“ aangebracht en met 2 schroeven M8x16 aan de bodemrail 
vastgeschroefd 

Figuur 37 AeroFix 10-EW  Ballast aanbrengen op ballastrail en bodemrail 
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Belangrijke aanwijzing 
 
Bij  het aanbrengen van de ballast op de bodemrail is het niet toegestaan om de vrije ruimte op 

de doorlopende bodemrail tussen twee achter elkaar liggende PV-modules vol te leggen met ballast! 
 
 
Voor de ballast adviseren wij  stenen met de maten (B x L x H) en een goede dichtheid van minimaal. 
1,8 kg/dm³ te gebruiken: 

 
 Stenen NF    11,5 x 24 x 7,1 cm   
 Stenen 2DF  11,5 x 24 x 11,3 cm 
 Stenen 3DF  17,5 x 24 x 11,3 cm 
 Tegels  40 x 40 x 4cm of 30x30x 3cm 

De ballast wordt altijd onder de PV-module aangebracht. 
De max. mogelijk aan te brengen ballast op de bodemrail bedraagt, met gebruik van boven 
genoemde stenen, bij AeroFix 15-S (AeroFix 10-S/10-EW): 
 

 
Figuur 39 Ballast aanbrengen op bodemrail 
 

Figuur 38 AeroFix 15-S/10-S  Ballast aanbrengen op ballastrail en bodemrail 
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Wanneer het systeem met meer dan 42kg (28kg) per module verzwaard dient te worden, is het aan te 
bevelen om een ballastrail te gebruiken. 

 
Figuur 40 Het plaatsen van ballast op de ballastrail 

  
Bij het plaatsen van ballast op de ballastrail altijd van buiten naar binnen werken. 
Werkend met de aangegeven stenen / tegel is het mogelijk de bij een kombinatie van ballastrail en 
bodemrail te verzwaren tot 120 kg  per module. 
 
 
 
 

7.5 Sneeuwlastrail 
  
De sneeuwlastrail wordt ingezet wanneer de toelaatbare sneeuwlast op de modules bij de klemmen 
te hoog wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 41 sneeuwlastrail in "steun beneden" 
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Figuur 42 sneeuwlastrail in "steun boven" 

Figuur 43 korte en lang sneeuwlastrail 
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Belangrijke aanwijzing:  
Het sneeuwlast profiel kan alleen met de G4 klem en op de uiteindes van het profiel twee clips 
gemonteerd worden. Let op de clips vervangen niet de moduleklemmen. 
 
 

7.6 PV-module montage 
 
De handelingen voor de PV-module montage zijn voor „AeroFix 10-EW“ en „AeroFix 15-S”  en 
AeroFix 10-S” identiek. 
 

 
 

Figuur 44 sneeuwlastrail met twee clips en G4 klem 

Figuur 45 module in de steunen leggen 
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Figuur 46 PV-module  moet tegen de aanslag van „steun boven“  aanliggen 

Figuur 47 Module dient tegen de aanslag te liggen 
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Men dient er op te letten dat de PV-module tegen de aanslag van de Steun Boven blijft liggen, zodat 
de afstand tussen het PV-module frame en de achterzijde van de Steun Boven 65 mm is. Begin met 
het vastzetten  de buitenklem. Draai de klemmen vast met een aanhaal moment van 15Nm. Aan te 
bevelen is een draaimomentsleutel met een Torx Bit TX40. 
 

7.6.1 Midden- en eindklem G3 
                                            
Tabel 4 Midden- en buitenklemmen 

De midden- en buitenklemmen worden 
voorgemonteerd geleverd. 
De middenklemmen omvatten een 
klembereik van 30-50mm. De juiste 
buitenklem dient men aan de hand van de 
hoogte van de PV-moduleframe te bestellen 

G3 Midden- en buitenklem 

De middenklem G4 heeft een klembereik van 
33-46mm. 
De buitenklem adapter dient met de G4 
middenklem te worden gebruikt en vervangt 
de G3 buitenklem. 

G4 middenklem en buitenklem adapter 

 
  

Figuur 48 de modules dmv module klemmen bevestigen. Let op in de voorgrond "steun boven" zonder spoiler ophanging 
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De midden- en buitenklemmen kunnen direct aan de bovenkant van de steun boven en beneden 
gemonteerd worden 
 
   1. Invoeren            2. drukken                    3. Fixeren 
 

 
 

           

 
Figuur 49 Plaatsen van de moduleklemmen 
      

7.6.2 Middenklem G4 
 
De middenklem G4 wordt van boven in de steun gedraaid of zijwaarts ingeschoven, afhankelijk van 
de montageplaats. De AK Adapter wordt in de juiste modulehoogte met de middenklem G4 geklemd 
en vervangt zo de eindklem. 
 
 

 
 

Figuur 50 indraaien van de middenklem G4 



 

IBC SOLAR AeroFix / AeroFlat montagehandleiding - versie NL 20.01, juni 2020            39 
 

 

 
 

 
Belangrijke aanwijzing 
 
 

PV-modules verschillen van elkaar. De hoogte van het PV-moduleframe kan verschillen. Hiervoor 
dient men de juiste bijhorende buitenklem te monteren. Het aanhaal moment mag niet meer dan 
15Nm bedragen.   
Gebruik hiervoor geen gereedschap waarmee men een groot hefboomeffect kan veroorzaken. Het 
maximale aanhaal moment wordt immers al snel overschreden. 
Gebruik het liefste een Torx schroevendraaier met T-greep, een draaimomentsleutel met een Torx Bit 
of een accuboormachine met draaimoment instelling. 
  

Figuur 51 AK Adapter met moduledikte en middenklem G4  
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7.7 Windspoiler montage 
 

 
Begin de montage aan de linker achterzijde van de PV-module rij. De windspoiler inhaken in de steun 
boven. De linker onderkant van de windspoiler vastschroeven aan de bodemrail. De volgende 
windspoiler in schuiven in de eerste windspoiler en dan inhaken in de steun boven. De aangebrachte 
lipjes op de zijkant van de spoiler zorgen ervoor dat de twee windspoilers goed in elkaar overgaan. 
De sleufgaten linksonder van de beide windspoilers komen recht boven elkaar. Hier kan men nu de 
beide windspoilers linksonder vastschroeven aan het bodem rail. De afstand van de schroef tot het 
einde van het bodemprofiel dient minimaal 3 cm  te zijn. De volgende windspoilers worden achter 
elkaar op dezelfde wijze gemonteerd. 
 
De eerste en laatste windspoiler in een modulerij of losgeplaatste spoiler moeten met een 
plaatsschroef worden bevestigd aan de steun, zie Figuur 57 Vastschroeven windspoilers op einde 
rijen 
 
Bij AeroFix10-EW zijn windspoilers en de AeroFix 10-S “steun boven” enkel nodig als, 
 

 De eerste / laatste PV-modulerij met een steun boven begint / eindigt. 
 Binnenin het PV-moduleveld het veld is onderbroken. Onderbreking dan begint / eindigt 

met een steun boven 

Figuur 52 gemonteerde spoilers 10 EW en 15 S 
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Figuur 53 Windspoilermontage beginnend van links 

Figuur 54 Windspoilermontage vanaf links 
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Figuur 56 Windspoiler montage 
 

Figuur 55 Inschuiven windspoilers 
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Figuur 57 Vastschroeven windspoilers op einde rijen 
 
 
 

7.8 Montage Kabelclips 
 
De kabelclips zijn voor het opbinden van de aansluitkabel van de panelen met als gevolge dat geen 
kabels de dakhuid meer raken en zodoende op langere termijn geen water in stekkers of kabel-
beschadigingen optreden. De kabelclips kunnen zonder gereedschap bevestigd worden.  
 

 
Figuur 59 Kabelclip 0° bevestigd aan module 
 
 
 
 

Figuur 58 Kabelclip 0° 
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Figuur 61 Kabelclip 90° bevestigd aan steun boven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 60 Kabelclip 90° 
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8 Installatie AeroFlat montagesysteem 
 
Voordat de PV-installatie wordt gebouwd, moet het dak worden vrijgemaakt van vuil,  
sneeuw en ijs. 
 

8.1 Bodemrails 
Basisrails met geïntegreerde bouwbeschermingsmat installeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 62 Installatie bodemrails 
 
 
 

 
 
 

Figuur 63 Steek de verbindingsstukken G2 (2x) tot halverwege in de bodemrail 
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Figuur 64 Bevestig elk verbindingsstuk G2 met een plaatschroef (art. 6900600010) 

Figuur 65 Verbind de bodemrails met elkaar en schroef er nog 2 plaatschroeven in 
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8.2 Draagprofielen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 66 Bevestig universele verbinder AeroFlat met Cyl.kopschroef 14579-M8x20 A2( art. 6900100013) 

 
 

Figuur 67 Gemonteerde universele verbinders AeroFlat 
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Belangrijk! 
Het draagprofiel TF60 mag niet meer dan 400 mm oversteken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 68 Monteer het draagprofiel TF60 aan universele verbinders 

 
 

Figuur 69 Maximale toegestane oversteek: 400 mm 
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Belangrijke informatie: 
Zorg ervoor dat alle hamerkop-schroeven en moeren in de rail zijn gestoken zodat ze volledig zijn 
aangedraaid. De TF60 draagprofielen moeten op ten minste twee steunpunten worden bevestigd 
voordat een verbindingsstuk kan worden geïnstalleerd. Binnen twee steunpunten mag niet meer dan 
één verbindingsstuk worden geïnstalleerd. 
 
 
 
 

Figuur 70 Steek het TF60 draagprofiel in het voorgemonteerde verbindingsstuk 

 
 

Figuur 71 Schroef het voorgemonteerde verbindingsstuk vast. 
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8.3 Ballast 
 
Belangrijke informatie: 
 
We raden u aan stenen / tegels te gebruiken met de volgende afmetingen (b x l x h): 

 Tegel 30 x 30 x 4 cm 
 Tegel 40 x 40 x 4 cm 
 Tegel 50 x 50 x 5 cm 
 Tegel 60 x 40 x 5 cm 

 
De ballast moet altijd onder de module worden geplaatst. De max. het ballastpotentieel op de 
basisrail is en komt, in de bovengenoemde blokken, overeen met 56 kg voor de AeroFlat. 
 

Belangrijke informatie: 
De klant moet ervoor zorgen dat de ballast niet van het systeem glijdt gedurende de leeftijd 
van het systeem en voldoende aan het montagesysteem is bevestigd. 

 
 

 
Belangrijke informatie: 
Bij het gebruik van alternatieve ballastrails en alternatieve ballastmaterialen moet gezorgd 
worden voor voldoende corrosiebescherming en vorstbestendigheid van materialen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 72 Ballast op de bodemrail 
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Als het systeem met meer dan 56 kg op de bodemrail moet worden belast, wordt de ballast op L-
profielen (Art.nr.: 6802100009) tussen de bodemrails geplaatst. 
 

 
 

 
 
De ballast op de L-profielen moet altijd van buiten naar binnen geplaatst worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 73 Ballast op de L-profielen tussen de bodemrails 
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8.4 Montage van de modules 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 74 Plaats de module op het draagprofiel en zet deze vast met klemmen. 

 
 

Figuur 75 Plaats de tweede module ernaast en zet deze vast met klemmen. 
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Figuur 76. Na 2 modules een ruimte van 250mm open houden. 

 
 

Figuur 77. Gemonteerd moduleveld. 
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De midden- en buitenklemmen worden 
voorgemonteerd geleverd. 
De middenklemmen omvatten een 
klembereik van 30-50mm. De juiste 
buitenklem dient men aan de hand van de 
hoogte van de PV-moduleframe te bestellen 

G3 Midden- en buitenklem 

De middenklem G4 heeft een klembereik van 
33-46mm. 
De buitenklem adapter dient met de G4 
middenklem te worden gebruikt en vervangt 
de G3 buitenklem. 

G4 middenklem en buitenklem adapter 

 
  

Figuur 78. Schematische weergave van de formaten van het AeroFlat systeem 
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De midden- en buitenklemmen kunnen direct aan de bovenkant van de steun boven en beneden 
gemonteerd worden 
 
   1. Invoeren            2. drukken                    3. Fixeren 
 

 
 

           

 
Figuur 79 Plaatsen van de moduleklemmen 
      

8.4.1 Middenklem G4 
 
De middenklem G4 wordt van boven in de steun gedraaid of zijwaarts ingeschoven, afhankelijk van 
de montageplaats. De AK Adapter wordt in de juiste modulehoogte met de middenklem G4 geklemd 
en vervangt zo de eindklem. 
 
 

 
 

Figuur 80 indraaien van de middenklem G4 
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Belangrijke aanwijzing 
 
 

PV-modules verschillen van elkaar. De hoogte van het PV-moduleframe kan verschillen. Hiervoor 
dient men de juiste bijhorende buitenklem te monteren. Het aanhaal moment mag niet meer dan 
15Nm bedragen.   
Gebruik hiervoor geen gereedschap waarmee men een groot hefboomeffect kan veroorzaken. Het 
maximale aanhaal moment wordt immers al snel overschreden. 
Gebruik het liefste een Torx schroevendraaier met T-greep, een draaimomentsleutel met een Torx Bit 
of een accuboormachine met draaimoment instelling. 
  

Figuur 81 AK Adapter met middenklem G4 
Figuur 82 Adapter met module dikte 
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9 Afschuif beveiliging 
 
Bij een dakhelling van meer dan 3° is het noodzakelijk om een extra afschuifbeveiliging te installeren. 
Met behulp van deze afschuifbeveiliging worden de modulevelden over de nok met elkaar verbonden. 
Alternatief kan de afschuifbeveiliging ook aan het gebouw worden bevestigd. Uiteraard dient deze 
bevestiging constructief gecontroleerd te worden. De afschuifbeveiliging wordt elke 2e of 4e rij 
aangebracht.  
Om beschadiging van de nok te voorkomen is het noodzakelijk om hiervoor een beschermende laag 
tussen de nok en de geperforeerde staalband aan te brengen. 
 

 

Figuur 83: Dwars gemonteerde afschuifbeveilinging 

Figuur 84: parallel gemonteerde afschuifbeveiliging 
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Geleiding van de geperforeerde stalen 
band over de nok met een beschermende 
laag ertussen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De geperforeerde stalen band wordt met 
een cilinderkop schroef M8x16 aan de 
bodemrail verbonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De geperforeerde stalen band wordt met minimaal twee cilinderkopschroeven M8x16 aan de 
bodemrail verbonden.  

Figuur 85 Nokgeleiding van de stalen band 

Figuur 86 Dwarsverbinding van de stalen band met de bodemrail. 

Figuur 87 parallele verbinding afschuifbeveiliging 
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10 Eindcontrole 
 
Na de voltooiing van de PV-installatie de schroef en klemverbindingen controleren. 
Controleer de gehele constructie, stabiliteit en de aansluiting / bescherming t.o.v. de dakhuid. 
 
Het is aan te bevelen de gehele installatie te documenteren. 
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11 Artikellijst 
 

Afbeelding Artikel Nr. Omschrijving 

AeroFix 10-S / 15-S     

  
 
 

  Bodemrail met geïntrigeerde beschermmat 

6101100060 Bodemrail G2, 800mm 

6101100061 Bodemrail G2, 1500mm 

6101100062 Bodemrail G2, 2200mm 

6101100063 Bodemrail G2, 3100mm 

6101100064 Bodemrail G2, 4300mm 

6101100065 Bodemrail G2, 5400mm 

    Bodemrail met geïntrigeerde beschermmat 
Aluminium gecacheerd 

6101100066 Bodemrail ak G2, 800mm 

6101100067 Bodemrail ak G2, 1500mm 

6101100068 Bodemrail ak G2, 2200mm 

6101100069 Bodemrail ak G2, 3100mm 

6101100070 Bodemrail ak G2, 4300mm 

6101100071 Bodemrail ak G2, 5400mm 
  Bodemrail met geïntrigeerde beschermmat 

6101100072 Bodemrail G2 Eco, 2200mm 

6101100074 Bodemrail G2 Eco, 5400mm 

  Bodemrail met geïntrigeerde beschermmat 
Aluminium gecacheerd 

6101100073 Bodemrail ak G2 Eco, 2200mm 

6101100075 Bodemrail ak G2 Eco, 5400mm 

 

6101100041 Verbindingsstuk G2 

  
 
 Middenklem G3 

6700400125 
 
6700400126 

 
Middenklem G3 30-50 mm 
 
Middenklem G3 30-50 mm zwart 
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Afbeelding Artikel Nr. Omschrijving 

 

 Buitenklem G3 

6700400170 Buitenklem G3 30 mm 
6700400171 Buitenklem G3 30 mm Zwart 
6700400127 Buitenklem G3 31 mm 
6700400128 Buitenklem G3 31 mm Zwart 
6700400165 Buitenklem G3 32 mm 
6700400166 Buitenklem G3 32 mm Zwart 
6700400129 Buitenklem G3 33 mm 
6700400169 Buitenklem G3 33 mm Black 
6700400130 Buitenklem G3 35 mm  
6700400131 Buitenklem G3 35 mm Zwart 
6700400132 Buitenklem G3 38 mm 
6700400133 Buitenklem G3 38 mm Zwart 
6700400134 Buitenklem G3 40 mm 
6700400135 Buitenklem G3 40 mm Zwart 
6700400136 Buitenklem G3 42 mm  
6700400137 Buitenklem G3 42 mm Zwart 
6700400138 Buitenklem G3 45 mm 
6700400139 Buitenklem G3 45 mm Zwart 
6700400140 Buitenklem G3 46 mm 
6700400141 Buitenklem G3 46 mm Zwart 
6700400142 Buitenklem G3 50 mm  

 6700400143 Buitenklem G3 50 mm Zwart 

 

6700400144 
 
6700400145 

 
Middenklem G4 33-46 mm 
 
Middenklem G4 33-46 mm Zwart 
 

 

 
6700400161 
 
6700400162 

 
Buitenklem adapter 33-46mm 
 
Buitenklem adapter 33-46mm Zwart 

 

6900600010 Zelf borende plaatschroef 4,8x19 – SW8,  spaan loos 
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Afbeelding Artikel Nr. Omschrijving 

 
 
6900100012 

 
Cilinderkop schroef. ISO 14579-M8x16 A2 
TX40 met vertanding 

AeroFix 10-S     

  

 
6101100042 

 
Steun boven G2 
 
Ook te gebruiken bij AeroFix 10-EW afsluiten met 
spoiler 

  

 

6101100043 

 

Steun beneden G2 
 
Ook te gebruiken bij AeroFix 10-EW afsluiten met 
module 

  

 

6101100016 

 

Windspoiler 
 
Ook te gebruiken bij AeroFix 10-EW afsluiten met 
spoiler 

AeroFix 10-EW     

  

 
6101100044 

 
Steun boven G2 
 
Zonder spoiler 
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Afbeelding Artikel Nr. Omschrijving 

  

 

6101100045 
 

Steun beneden G2 

AeroFix 15-S     

  

 

6101100046 
 

Steun boven G2 

  

 

6101100047 
 

Steun beneden G2 

  

 

6101100019 
 

Windspoiler 

Optioneel     

  
 

6101100058 
 

Beschermmat 500x172x15 mm 
 

6101100059 

Beschermmat, aluminium gecacheerd (AK) 
500x172x15 mm 

6101100076 

 

Beschermmat ECO 500x129x15 mm 

6101100077 

Beschermmat ECO, aluminium gecacheerd (AK) 
500x129x15 mm 
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Afbeelding Artikel Nr. Omschrijving 

 

6101100025 

Afschuifbeveiliging  
Geperforeerde stalenband rol van 10 meter. 

- 25 mm breed 
- Ø 9 mm 

 

 

6101100027 Kabelclip 0° 

 

6101100028 Kabelclip 90° 
 

 

6700200039 Aardklem 

  

 

6101100023 

 

Verstelbare montagemaat 
 
- Bodemrail afstand 
- Steunen tussenafstanden 

  

 

6101100024 

 

Testgewicht  
Voor bepaling van de wrijvingscoëfficiënt 
incl: 
 
- Koffer 
- Veerunster 
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Afbeelding Artikel Nr. Omschrijving 

  

 

6101100048 

 

Sneeuwlastrail lang G2 
incl: 
 
-2 clips 

  

 

6101100049 

 

Sneeuwlastrail kort G2 
incl: 
 
-1 clips 

 
 
 
 
 



 

IBC SOLAR AeroFix / AeroFlat montagehandleiding - versie NL 20.01, juni 2020            66 
 

12 Bijlage 
 
 

12.1 Toelichting op IBC AeroFix / AeroFlat 
 
De aanhaalmomenten voor de schroefverbindingen zoals deze voorkomen bij de montage van het 
IBC Aerofix / AeroFlat systeem zijn gedimensioneerd volgens de DIN ISO 3506. Met de moeilijk te 
bepalen wrijvingscoëfficiënten welke optreden in de buitenste randen van een PV-installatie is het 
dimensioneren volgens de DIN ISO 3506 niet eenvoudig. Daarvoor worden de volgende 
aanhaalmomenten aanbevolen: 

 

Tabel 7 Aanhaal momenten 

Schroefverbinding Aanhaalmoment 

M8 (Moduleklemmen) 15 Nm 

M8 (overige) 10 Nm 

M10 30 Nm 

 

Wij raden het gebruik van een ratel af daar deze het aandraaimoment gemakkelijker overschrijdt.  Het 

is toereikend om een momensleutel  of een sleutel met een T-handvat te gebruiken. 

 

12.2 Onderhoudsvoorschriften 
 
Het IBC AeroFix / AeroFlat montagesysteem is op basis van gebruikte Materialen vrijwel 
onderhoudsvrij.  

Wij raden u aan om naast de vereiste elektrische inspecties van de gehele PV-installatie, ook een 
jaarlijkse of een gebeurtenis afhankelijke inspectie van het montagesysteem uit te voeren op basis 
van de het onderhoud protocol op de volgende bladzijde. Een reden tot gebeurtenis afhankelijke 
inspectie kan een uitzonderlijke sterke storm zijn. 

Demontage van het montagesysteem volgt in omgekeerde volgorde als de montagestappen. 

Mocht een reiniging van de PV-module nodig zijn, dan is deze zonder chemische reinigingsmiddelen: 
uitsluitend met helder water doorspoelen. 

Een PV-module kan gemakkelijk vervangen worden door het los maken van de PV-module kabels en 
de moduleklemmen. Hierbij zijn de betreffende zekerheidsvoorschriften in acht te houden. 
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12.3 Onderhoudsprotocol 
 

Referentie naam  installatie:………………………………………………………………………………. 
 
Lokatie gegevens:………………………………………………………………………………………….. 
 
 

oke niet oke TopFix & AeroFix / Aeroflat 
  Installatie is in visuele goede staat en conform montageplan op de juiste positie 
  Montagesysteem op stabiliteit en corrosie onderzocht 
  Geen beschadiging aan de dakfolie vastgesteld door de PV-installatie 
  Alle mechanische verbindingen en aandraaimomenten gecontroleerd conform montage-

handleiding 
oke niet oke Alleen voor AeroFix / AeroFlat 

  Liggen alle rubbermatten op hun plaats 
  Ligt alle ballast op hun plaats (op bodemprofiel of ballastrail) 
  Is ballast visueel in orde (geen breuken) 
  Is regenwater afvoer onbelemmerd 

 
Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Onderhoud uitgevoerd door: 
 
Firma naam:.............................................................................................................................................. 
 
Naam inspecteur………………………………………………………………………………………………..... 
 
De onderhoudsinspectie dient te worden uitgevoerd door een firma die aantoonbare ervaring heeft 
met elektrische installaties en montagesytemen. 
Dit ingevulde en ondertekend onderhoudsprotocol dient te worden overhandigd aan de installatie-
verantwoordelijke (IV’er) 
 
 
Doorondertekenen van dit onderhoudsprotocol bevestig ik: 
 
Plaats en datum:………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam in blokletters:……………………………………………………………………………………………… 
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12.4 Checklist IBC AeroFix 
 
 
Checklist-Aerofix  

https://www.ibc-solar.nl/onderneming/contact/checklist-aerofix/
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13 Notities 
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14 Montage Stap voor Stap foto’s 
 
Let op foto zijn nog G1 AeroFix (generatie 1) en kunnen dus afwijken 

 

1_Bodemrail De ingebouwde beschermingsmat 
scheelt transport, snijden en 
plaatsen van overige 
beschermingsmatten zoals 
beschermingstegels. 

 

2_Bodemrail doorsnede De bodemrail ligt direct aan op 
het dakvlak en kan kleine 
oneffenheden corrigeren. De rail 
wordt niet vastgeschroefd zodat 
er ook geen kleine dak 
doordringingen hoeven plaats te 
vinden.  

 

3_Beschermingsmat De ingebouwde pads zijn voor 
bitumen daken. 
De variant met gecacheerd 
aluminium is voor de uitvoering op 
kunststof en folie daken. 

 

4_Verbindingstuk Wordt de installatie gebouwd dan 
kunt U vooraf al aan een van de 
bodemrail de verbindingstukken 
monteren. Dit scheelt weer in 
werk ter plaatse. 

 

5_Plaatwerk schroeven De verbindingstukken worden 
vastgezet met zelf borende 
plaatwerk schroeven. De 
schroeven zijn ook voorzien van 
een kunststof afdichting. 

 

6_Plaatwerk schroeven Een dunne groef aan de zijkant 
van de bodemrail zorgt ervoor dat 
de schroef gecentreerd kan 
worden. Bij de fixering van de 
schroeven ontstaan geen spanen 
die bijvoorbeeld de dakhuid 
zouden kunnen beschadigen. 

 

7_Verstelbare montagemal Optioneel verkrijgbaar: Een 
verstelbare montagemal die is in 
te stellen op de meest 
voorkomende afstanden. 
Afstanden tussen de bodemrail en 
afstanden tussen de steunen. 

 

8_PV-modulelengte Eerst wordt de lange PV-
modulezijde gemeten 

 

9_Verstelbare montagemal Als men de verstelbare 
montagemal instelt op de PV-
modulelengte, heeft de 
verstelbare montagemal de 
exacte lengte van de afstand 
tussen de bodemrail. (hart – hart) 
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Men hoeft nu zelf niet meer te 
rekenen of met conversietabellen 
te werken. 

 

10_Railafstand Is de verstelbare montagehulp 
ingesteld dan kan men de rail 
verder op dezelfde afstand leggen 

 

11_Steunen beneden Oost 
West 

Bij het monteren van Oost-West-
systemen worden voor de 
steunen beneden ‘dubbele’  
steunen gebruikt.  Alle steunen 
worden installatie klaar geleverd 
en moeten worden vastgesteld 
met een of twee schroeven. 

 

12_Schroeven van de 
steunen 

De steunen worden door 
schroeven met standaard Torx 
kop aan de bodemrail vastgezet 

 

13_PV-modulebreedte De afstanden tussen de onderste 
en bovenste steun moet worden 
berekend op basis van de PV-
module breedte. Meestal wordt 
een conversietabel gebruikt. 

 

14_Verstelbare montagemal 
voor de breedte 

Uiteraard kan men ook hier weer 
sneller werken door de 
verstelbare montagemal te 
gebruiken.. 

 

15_Verstelbare montagemal 
tussen de steunen 

… zodat de afstand tussen twee 
steunen zonder conversietabel en 
zonder nametingen altijd dezelfde 
afstand heeft en de PV-modules 
perfect gemonteerd kunnen 
worden. 
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16_Steun boven De steunen boven hebben 
verschillende hoogtes, afhankelijk 
van de oriëntatie: oost-west 
(AeroFix 10) of zuidelijk (AeroFix 
15). 

 

17_Steun boven steun oost-
west 

Bij de oost-west oriëntatie worden 
altijd twee steunen boven zo 
naast elkaar gemonteerd, dat er 
altijd een doorgang blijft voor de 
monteur tussen de PV-module 
rijen.  
 

 

18_PV-module juist Is de afstand tussen de rail en 
tussen de steunen goed gemeten 
dan zal de PV-module perfect 
passen op de steunen en tegen 
de aanslag. 

 

19_PV-module fout De PV-module mag nimmer over 
de verhoogde aanslag heen 
worden gelegd. 

 

20_PV-module plaatsen Alle PV-modules kunnen in achter 
elkaar worden bevestigd aan de 
steunen. De bedrading kan vóór 
de montage of optioneel ook later 
worden voltooid, ook bij een oost-
west oriëntatie. 

 

21_Module klemmen Voor de montage van de PV-
modules worden de module 
klemmen van het IBC TopFix 200-
systeem gebruikt. Bij deze 
klemmen zijn schroeven en 
moeren zijn voor gemonteerd. 

 

22_Module klemmen 
plaatsen 

De montage vindt plaats in drie 
stappen: Stap 1: Plaats de klem 
met de glijmoer in de uitsparing 
op de steun 
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23_Module klemmen 
vasthaken 

Stap 2: Drukken op de klem 
(hoorbare klik van glijmoer door 
het veersysteem)  
 

 

24_Module klemmen 
vastzetten 

Stap 3: Vastzetten van de 
schroeven met het aangegeven 
aanhaal moment 

 

25_Doorgang Door de V-vormige oriëntatie van 
de modules in de oost-west-
systemen blijven de PV-module 
achterzijden toegankelijk na de 
bevestiging. Deze doorgang heeft  
aerodynamische voordelen en 
kan ook worden gebruikt als 
doorgang voor 
onderhoudsbehandelingen. 

 

26_Windspoiler De windspoiler is in de steunen 
geplaatst en bevestigd aan de 
bodemrail. 
Let op dat men in een module rij 
met het plaatsen van de 
windspoilers werkt van links naar 
rechts 

 

27_Ballast AeroFix is een bballastarm 
systeem. De standaard 
ballaststenen zijn beschikbaar in 
iedere bouwmateriaalhandel en 
worden op de bodemrail en 
eventueel voor extra ballast in 
aparte ballastrail gelegd. 
De benodigde hoeveelheid ballast 
wordt vooraf door een berekening 
vastgelegd in een ballastplan.  
Hiervoor dient  een checklist te 
worden ingevuld en te worden 
aangeleverd met de benodigde 
informatie als o.a. tekeningen, 
foto’s e.d. De benodigde 
wrijvingscoëfficiënt zal bij ieder 
dak verschillen en kan door 
meting  met een testgewicht 
perfect bepaald worden  
 

 

28_Gereedschappen 
 
 

Aangezien alle AeroFix 
componenten montage klaar 
worden geleverd, worden op de 
bouwplaats weinig 
gereedschappen gebruikt. Het 
gebruik van een accu boor met 
instelbaar aanhaalmoment en de 
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diverse bits is eigenlijk al meer 
dan voldoende  
 
Een slimme voorbereiding maakt 
het werken met de IBC AeroFix 
gemakkelijk. 

 

15 Voordelen van het AeroFix montagesysteem 
 

1. Snelle montage: 150 manuren voor 100 kWp 
2. Alleen maar Aluminium en RVS onderdelen 
3. Wordt na opdracht eenmalig voorzien van een gegarandeerd ballastplan volgens NEN EN 

1991 -1-1-4/5. Waarbij IBC SOLAR de verantwoordelijkheid overneemt voor dit ballastplan. 
Voor een juiste en snelle afwikkeling van een ballastplan vragen wij U ons Ballast-aanvraag-
formulier ingevuld toe te sturen. http://www.ibc-solar.nl/fileadmin/content/PDF-
Vorlagen/IBC%20Checklist%20AeroFix_%20NL_Versie%20NL06-13.pdf 

4. De IBC-Montagemogelijkheden en Montagehandleidingen zijn te bekijken op: http://www.ibc-
solar.nl/montagesystemen.html     

5. Aerofix montagehandleiding downloaden via: https://portal.ibc-
solar.nl/fileadmin/content/Download/NL_Montagehandleiding_IBC_AeroFix_Versie%20_16_0
4_okt_2016_IBC%20SOLAR%20BV.pdf 

6. De Aerofix montage gaat nog veel sneller door gebruik te maken van de AeroFix 
montagemaat. Artikel 61011000237. 

7. Montagesnelheid 2 kWp installatie video op:  http://www.youtube.com/watch?v=t53jWRf_83Y 
8. Montage animatie te bekijken op: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NxmoJ_jfrLI  
9. Het aangeboden AeroFix ontwerp kunt U dus ook zelf gemakkelijk ontwerpen in de IBC-

SOLAR PV-Manager.  
 
Het door ons aangeboden ontwerp dient u zelf te controleren of dit in overeenstemming is met de 
praktijksituatie. IBC-SOLAR BV is niet aansprakelijk voor ontwerpfouten. Het ontwerp is immers een 
kosteloos advies 
 
  

http://www.ibc-solar.nl/fileadmin/content/PDF-Vorlagen/IBC%20Checklist%20AeroFix_%20NL_Versie%20NL06-13.pdf
http://www.ibc-solar.nl/fileadmin/content/PDF-Vorlagen/IBC%20Checklist%20AeroFix_%20NL_Versie%20NL06-13.pdf
http://www.ibc-solar.nl/montagesystemen.html
http://www.ibc-solar.nl/montagesystemen.html
https://portal.ibc-solar.nl/fileadmin/content/Download/NL_Montagehandleiding_IBC_AeroFix_Versie%20_16_04_okt_2016_IBC%20SOLAR%20BV.pdf
https://portal.ibc-solar.nl/fileadmin/content/Download/NL_Montagehandleiding_IBC_AeroFix_Versie%20_16_04_okt_2016_IBC%20SOLAR%20BV.pdf
https://portal.ibc-solar.nl/fileadmin/content/Download/NL_Montagehandleiding_IBC_AeroFix_Versie%20_16_04_okt_2016_IBC%20SOLAR%20BV.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=t53jWRf_83Y
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NxmoJ_jfrLI
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IBC SOLAR BV  
Industrieweg 1A  
6101 WS Echt 
Telefoon +31 (0)88 - 101 9000  
Telefax   +31 (0)88 - 101 9099   
info@ibc-solar.nl   
www.ibc-solar.nl 
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