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thema: 

zonne-energie

Prefab PV-dakoplossing
�   Dakisolatie en energieopwekking 

in één
�   Makkelijk en snel te monteren
�   Vermindering van het aantal  

arbeidsgangen op de bouwplaats

Waterdicht
�   Uitstekende waterdichtheid
�   Geen pannen of folies nodig
�   Gepatenteerd gootsysteem

Merkonafhankelijk
�   Geschikt voor 75% van alle 

merken PV-panelen
�   Vrije keuze in randafwerking
�   Esthetisch en kwalitatief 

hoogwaardig
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Van isoleren naar energie opwekken
In de themabrochure ‘Energieneutraal’ staat beschreven hoe 
Unidek Aero dakelementen bijdragen aan het verlagen van de 
EPC (energieprestatiecoëfficiënt) van een gebouw. Dit wordt 
gerealiseerd door goede dakisolatie gecombineerd met een 
uitstekende luchtdichtheid en het verminderen van koude-
bruggen. Bij een ongeïsoleerde woning gaat maar liefst 30% 
van de warmte verloren via het dak. Dit maakt dat dakisolatie 
een belangrijke bijdrage levert aan energiebesparing en leidt 
tot verlaging van de EPC. Het beperken van de energievraag 
is de eerste stap van de Trias Energetica strategie. De Trias 
Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinige 
woning te ontwerpen. Als er 
na voltooiing van de eerste 
energiebeperkende stap nog 
een energievraag overblijft 
(bijvoorbeeld voor huishou-
delijke apparaten), adviseert 
de Trias Energetica strategie 
om gebruik te maken van 
duurzame energie (stap 2).

Dak als energiecentrale
Het dak kan een belangrijke bijdrage leveren aan de productie 
van duurzame energie. Daarmee is het dak dé energiecentrale 
van de toekomst. De afgelopen jaren is de stroomprijs gestegen 
met circa 7%, vooral door toename van de energiebelasting. 
Door deze stijgende stroomprijs en de energiedoelstellingen van 
de overheid is er vanuit de woningmarkt behoefte ontstaan aan 
energieopwekkers op het dak zoals bijvoorbeeld PV-panelen. 
Meerdere marktpartijen hebben deze vraagmarkt ontdekt waar-
door er een wildgroei is ontstaan in aanbod van PV-panelen. 
Deze marktpartijen hebben vaak veel verstand van de PV- 
systemen en bijbehorende installaties, maar onvoldoende kennis 
van de bouwkundige integratie in of op het dak. De dakdekker 
of aannemer krijgt tot dusver geen leidende rol toebedeeld bij 
het aanbrengen van PV-systemen op het dak, terwijl er voor 
dakwerk vakkennis nodig is om de PV-systemen op een zekere 
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en veilige manier op daken te bevestigen. Daarnaast wordt door 
veel marktpartijen meer dan eens voorbij gegaan aan de eerste 
energiebeperkende stap van de Trias Energetica strategie en 
worden zonnesystemen op ongeïsoleerde of slecht geïsoleerde 
daken geplaatst. Een onverstandige keuze.

Ontwikkeling nieuwe PV-dakoplossing
Kingspan Unidek vond een gelijkgestemde partner in SCX 
Solar, leverancier van PV-systemen en tevens dakspecialist. 
Samen werd een nieuw systeem voor PV-panelen ontwikkeld: 
Unidek SolarPower. Unidek SolarPower combineert dakisolatie 
en energieopwekking geïntegreerd in één prefab dakelement. 
Unidek SolarPower heeft het meeste weg van een indaksysteem, 
maar gaat verder dan dat. Een traditioneel indaksysteem wordt 
doorgaans op de bouwplaats tussen de dakpannen aan- 
gebracht. Unidek SolarPower bestaat uit een geïntegreerd  
PV-bevestigingssysteem met PV-panelen dat prefab in de 
fabriek wordt aangebracht op constructieve isolerende  
dakelementen. De complete prefab dakelementen worden  
naar de bouwplaats getransporteerd en daar verwerkt. 

Doordat Unidek SolarPower alle onderdelen van een indak-  
of opdaksysteem combineert tot één product leidt dit tot een 
verbetering in verwerkingssnelheid en vermindering van het 
aantal arbeidsgangen op de bouwplaats (zie figuur 2).
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Wat is een PV-systeem?
Een PV-systeem (photovoltaic) bestaat doorgaans 
uit panelen waarin zonnecellen zijn gebouwd, een 
bevestigingssysteem waarin de PV-panelen zijn 
gemonteerd, bekabeling en omvormer. Licht wordt 
omgezet in gelijkstroom (en spanning) waarna 
deze wordt omgezet in wisselstroom en 230 Volt. 
De kabels verzorgen transport naar omvormer en 
elektriciteitsnet.

Powered by SCX Solar
SCX Solar BV is leverancier van PV-systemen aan 
zowel vakman als installateur in West-Europa.  
SCX Solar heeft jarenlange ervaring met zowel 
Europese als Aziatische PV-merken en biedt klanten 
advies, ontwerp en projectbegeleiding op maat.

Figuur 1 Trias Energetica
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Figuur 2 Opbouw traditioneel dak met PV versus Unidek SolarPower
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Waarom kiezen voor Unidek SolarPower?
Unidek SolarPower heeft  
als basis de constructief 
isolerende alles-in-1 dak-
elementen Unidek Aero of 
Unidek RenoAero. Beide 
dakelementen hebben een 
kern van EPS Platinum, 
voorzien van 4 geïntegreerde 
verstijvers en zijn aan zowel 

buiten- als binnenzijde afgewerkt met een 3 mm spaanplaat. 
Unidek Aero is geschikt voor vrijstaande of geschakelde 
nieuwbouw woningen. Unidek RenoAero is geschikt voor 
woningen die worden nageïsoleerd (gerenoveerd) op bestaand 
dakbeschot of op bestaande gordingen. Dankzij de geïnte-
greerde verstijvers zijn met Unidek Aero en Unidek RenoAero 
grote overspanningen mogelijk. Unidek (Reno)Aero is leverbaar 
in Rc-waarden 3.5 tot en met 7.0 en voor passiefhuis is Unidek 
Aero Passief toepasbaar voor Unidek SolarPower.

Prefab PV-dakoplossing
Unidek SolarPower is een prefab dakelement. 
Dit betekent dat de onderdelen vooraf in de 
fabriek onder optimale omstandigheden tot 
één product worden gemaakt waarna deze 
naar de bouwplaats worden getransporteerd. 

Transport gaat op de reguliere manier door de dakelementen 
voorzichtig op de vrachtwagen te stapelen. Voor het hijsen 
wordt gebruik gemaakt van een speciale hijsvoorziening.  
De prefab dakelementen worden op de onderconstructie en 
onderling luchtdicht aaneengesloten met toebehoren van 
Kingspan Unidek. Montage gaat snel en eenvoudig met de 
speciale zelfborende schroeven. Het prefab karakter van  
Unidek SolarPower resulteert in een aanzienlijke vermindering 
van het aantal arbeidsgangen op de bouwplaats.

Waterdicht
Waterdichtheid en luchtdichtheid zijn  
primaire aspecten van het hellende dak. 
Figuur 2 toont dat een waterkerende laag 
zoals pannen of folies onder de PV-panelen 
niet nodig is met Unidek SolarPower. Dit 

komt doordat Unidek SolarPower zelf waterdicht is dankzij een 
uitstekende waterkering door:
•  horizontale en verticale afdekprofielen met EPDM;
•  het gepatenteerde gootsysteem onder de PV-panelen;
•  water- en luchtdichte aansluiting van de dakelementen.
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De horizontale en verticale afdekprofielen in de kleur van de PV-
panelen zorgen niet alleen voor een fraai uiterlijk, maar hebben 
ook een belangrijke waterkerende functie. Ze bevatten namelijk 
EPDM-rubber dat ervoor zorgt dat 99% van het regenwater  
direct over het glazen oppervlak van de PV-panelen naar de 
goot wordt afgevoerd. Dit is de eerste waterkerende laag.  
De PV-panelen zijn geplaatst in een PV-bevestigingssysteem. 
Dit bevestigingssysteem bestaat uit horizontale en verticale 
hoofdprofielen die prefab in de geïntegreerde verstijvers van de 
dakelementen zijn vastgeschroefd. De hoofdprofielen hebben 
naast deze bevestigingsfunctie ook een waterkerende functie 
als gootsysteem. Hiermee vormen ze de tweede waterkerende 
laag van Unidek SolarPower. Daarnaast worden de dak- 
elementen onderling water- en luchtdicht aaneengesloten. 
Tussen de dakelementen worden een LD-afdekprofiel en 
zelfklevende luchtdichte afdichtingsband geplaatst: de derde 
waterkering. Testen van BDA Dak- en Geveladvies hebben 
uitgewezen dat de waterdichtheid van Unidek SolarPower 
gegarandeerd is.

Merkonafhankelijk
PV-panelen zijn voortdurend in ontwikkeling 
en doorlopend verschijnen nieuwe merken 
op de Europese markt. Uitgangspunt bij de 
ontwikkeling van Unidek SolarPower was 
daarom ook de merkonafhankelijkheid in 

soorten en merken PV-panelen. Klanten kunnen via partner 
SCX Solar of via hun eigen PV-leverancier de PV-panelen kiezen 
die zij willen toepassen voor Unidek SolarPower. Bepalend 
hierbij is de breedtemaat van de PV-panelen in verband met het 
PV-bevestigingssysteem van Unidek SolarPower. Met 6 cellen 
naast elkaar en een tussenruimte tussen de cellen heeft 75% 
van alle PV-panelen in de praktijk een breedte die goed past 
op de dakelementen van 1020 mm breed. In de lengte van de 
PV-panelen is volledige vrijheid mogelijk. Unidek SolarPower 
kan op een hellend dak van een woning worden toegepast. 
Het eenvoudigst is wanneer het PV-panelen oppervlak een 
rechthoek vormt. Belangrijk hierbij is dat de PV-panelen zoveel 
mogelijk het gehele dakvlak bedekken. Rondom kan gekozen 
worden voor randafwerking waarbij een vrije keuze is in zet-
werk, dakpannen of glas. Zetwerk kan in willekeurige kleuren 
worden gespoten. Smaak is hierbij de doorslaggevende factor. 
De combinatie van fraaie afdekprofielen in de kleur van de 
PV-panelen, een mooie randafwerking rondom en PV-panelen 
die het gehele dakvlak bedekken, maken Unidek SolarPower 
esthetisch en kwalitatief hoogwaardig.
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UNIDEK SOLARPOWER: DAKISOLATIE EN ENERGIEOPWEKKING IN ÉÉN
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DO’S
•  Plaatsing PV-systeem aan zonzijde (tussen 

zuidoost en zuidwest)
•  Bij scherpe slagschaduw is het beter zetwerk of 

een glazen dummy paneel met zonnecellenprint 
te plaatsen

•  Ideale hellingshoek 36 graden
•  Reiniging door regen of 1x per jaar met milieu-

vriendelijk schoonmaakmiddel van SCX Solar
•  Kies een omvormer passend bij de capaciteit en 

plaats deze op een koele plek
•  Doorvoeren water- en luchtdicht afwerken

Kabelgoot met 
kabeldoorvoeren

PV-bevestigingssysteem 
gemonteerd aan 
geïntegreerde verstijvers 

Nieuwbouw én renovatie: 
Unidek Aero op gordingen of 
Unidek RenoAero op gordingen 
of bestaand dakbeschot

Goot- en zijoverstek 
mogelijk volgens 
reguliere eigen- 
schappen van
de dakelementen

Randafwerking met zetwerk van 0 mm tot 
maximale breedte van het dakelement

Volledige vrijheid 
in PV-lengte
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DON’TS
•  Scherpe slagschaduw op panelen, want 

PV-panelen zijn in serie (string) geschakeld; 
het minst presterende PV-paneel bepaalt de 
prestatie van de gehele string

•  Doorvoeren/dakramen aan PV-zijde: probeer dit 
te voorkomen

•  Kijk uit met schaduw van nabije schoorsteen, 
doorvoeren, bomen of dakkapel

•  Zonder elektrotechnische kennis met de 
bedrading aan de slag gaan; vraag uw 
installateur om advies

Randafwerking met zetwerk van 
0 tot maximaal 150 mm lengte 

PV-panelen breedte mogelijk 
van 988 t/m 996 mm = 75% van 
alle bestaande PV-panelen

Randafwerking met zetwerk van
200 tot maximaal 300 mm lengte

Vrije keuze in  
randafwerking rondom:
•  zetwerk in alle kleuren
•  pannen
•  glas

Waterkerende EPDM 
afdekprofielen

Waterkerende goot 



PV-panelen en regelgeving
PV-panelen op het dak zijn een nieuwe ontwikkeling in een 
relatief traditionele Nederlandse bouwmarkt. Bouwkundig  
gezien zijn waterdichtheid, windweerstand en vliegvuur 
belangrijke aspecten voor het testen van PV-systemen. In de 
praktijk blijkt echter dat er maar weinig PV-systemen getest 
zijn op de Nederlandse bouwkundige regelgeving. Unidek 
SolarPower voldoet aan diverse bouwkundige aspecten:
•  waterdichtheid: de waterdichtheid van de bovenlaag van 

Unidek SolarPower is getest en het systeem is waterdicht. 
Indien er toch vocht tussen de dakelementen onder de 
PV-panelen ontstaat, bijvoorbeeld door ventilatiestromen 
met vochtige buitenlucht of regulier vochttransport vanuit 
de woning, kan dit door het waterkerende gootsysteem en 
over de bovenlaag van de dakelementen worden afgevoerd 
naar de goot;

•  windweerstand: door middel van constructieve testen zijn 
windzuiging en -sterkte getest en daarmee is aangetoond 
dat Unidek SolarPower windbelasting weerstaat;

•  vliegvuur: vliegvuur is brand van buitenaf wat op de buitenste 
laag neerkomt. In geval van vliegvuur landt dit op de randaf-
werking in zetwerk, pannen of glas en het glaswerk van de 
PV-panelen. Deze materialen zijn vliegvuurbestendig.

Daarnaast zijn afschuifkrachten en doorbuiging standaard 
voor de dakelementen geborgd.

PV-PANELEN OP HET HELLENDE DAK

Unidek SolarPower in de praktijk
Unidek SolarPower is in diverse bouwprojecten met succes 
toegepast waaronder voor Built4U; een innovatieve methode 
voor renovatie van sociale woningbouw volgens de principes 
van passief bouwen. Kingspan Unidek is consortium partner van 
Built4U. Meer informatie is te vinden op www.built4U.nl.

Unidek SolarPower in Melick

Unidek SolarPower in Groningen

Unidek SolarPower in Heerenveen

Verschil tussen indak- en 
opdaksystemen
Bij opdaksystemen worden PV-panelen bevestigd 
over het bestaande pannendak heen. Dat kan 
met haken door de overlap van de dakpannen 
(al dan niet speciale kunststof dakpannen) heen. 
De ophangsystemen worden aan panlatten of de 
onderconstructie bevestigd. Bij indaksystemen 
vervangen de PV-panelen de dakpannen. In dit 
geval is vooral waterkering een belangrijk item. 
Er zijn systemen die van zichzelf waterkerend zijn 
(zoals Unidek SolarPower) en er zijn ook systemen 
die een extra waterkerende laag zoals folies nodig 
hebben.
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Veelgestelde vragen
Wat is de levertijd van Unidek SolarPower?
Unidek SolarPower is leverbaar vanaf 15 dagen afhankelijk 
van de ordergrootte en specificaties.

Wat kost Unidek SolarPower?
Unidek SolarPower is concurrerend geprijsd ten opzichte 
van opdaksystemen die esthetisch minder fraai zijn. Unidek 
SolarPower is goedkoper dan indaksystemen. De precieze 
prijs van Unidek SolarPower is projectafhankelijk.

Hoeveel ‘energie’ levert Unidek SolarPower?
De meeste PV-panelen halen op dit moment een opbrengst 
van ongeveer 17%. Dit betekent dat ze van al het invallende 
zonlicht ongeveer 17% omzetten in elektriciteit. Dit lijkt weinig, 
maar eigenlijk is 17% ruim voldoende om bij 35 m2 PV-
dakvlak, met zonoriëntatie tussen zuidoost en zuidwest, een 
eengezinshuishouding van energie te voorzien. Een theoretisch 
perfect paneel zou tot 40% opbrengst kunnen komen, maar 
dat is dus eigenlijk niet nodig. 35 m2 is uiteraard een richt-
waarde, want het werkelijke stroomverbruik hangt af van 
‘extra's’ zoals elektrische verwarming, warmtepomp, e.d.

Voor welk soort daken is Unidek SolarPower geschikt?
Unidek SolarPower kan op het hellende dak van een woning 
worden toegepast. De meest ideale hellingshoek voor PV-
panelen is 36 graden.

Kan Unidek SolarPower op platte daken worden 
toegepast?
Nee, het prefab dakelement is ontwikkeld voor hellende 
daken. Voor platte daken zijn er uitstekende andere systemen 
op de markt. Partner SCX Solar kan hier desgewenst advies 
over uitbrengen.

Is Unidek SolarPower geschikt voor nieuwbouw of 
renovatie van woningen?
Beide is mogelijk doordat er gekozen kan worden voor ofwel 
Unidek Aero voor nieuwbouw ofwel Unidek RenoAero voor 
renovatie.

Het huis dat ik (ver)bouw is niet gericht op het zuiden.  
Is Unidek SolarPower nu nog toepasbaar?
Jazeker. Ook bij een oostwest oriëntatie kan Unidek Solar-
Power nog interessant zijn. Wat de exacte opbrengst in dit 
geval wordt, zal per project bekeken worden.

Aan de zonzijde van het dak zit een scherpe 
slagschaduw van een boom. Wat nu?
Bij scherpe slagschaduw is het beter zetwerk of een glazen 
dummy paneel met zonnecellenprint te plaatsen. Dit is moge-
lijk met Unidek SolarPower. Let bij de keuze voor PV-panelen 
er wel op dat bomen groeien. 

Is het noodzakelijk om het complete dak uit te rusten 
met Unidek SolarPower?
Nee, we adviseren enkel aan de zonzijde een volvlaks  
gedeelte te creëren van ca. 35 m2 uitgaande van een  
eengezinshuishouding. Zorg altijd dat een rechthoekige  
oppervlakte wordt gecreëerd.

Kan er een combinatie gemaakt worden tussen  
zonnestroom (elektriciteit) en zonthermische energie 
(warm water)?
Dit is mogelijk, maar alleen op aanvraag.

Wat is de garantie op Unidek SolarPower?
De bovenzijde van Unidek SolarPower bestaat uit aluminium 
profielen en het glas van de zonnepanelen; dit zijn materialen 
die een zeer hoge levensduur hebben. Unidek SolarPower 
heeft een garantie van 10 jaar op waterdichtheid en 25 jaar 
op de opbrengst van PV-panelen van SCX Solar. Het is hierbij 
van cruciaal belang dat op de bouwplaats onze aanwijzingen 
over montage worden opgevolgd. Let op: een omvormer 
heeft gemiddeld een kortere levensduur dan de PV-panelen, 
circa 10 tot 15 jaar. 

Worden de zonnepanelen niet te warm door deze wijze 
van installeren? Hoe zit het met de ventilatie?
Door het unieke PV-bevestigingssysteem van Unidek 
SolarPower is er tussen de PV-panelen en de bovenplaat van 
Unidek (Reno)Aero altijd voldoende ruimte aanwezig voor 
ventilatie via goot- of nokzijde.

Hoe worden de dakelementen met PV-panelen en al op 
het dak gemonteerd?
Het systeem is zo gemaakt dat er aan weerszijden van het 
dakelement een verticaal bevestigingsprofiel stevig vast-
geschroefd zit. De profielen overlappen elkaar zodra de 
dakelementen tegen elkaar komen te liggen. Vervolgens wordt 
er door die metalen overlap heen in de gordingen of het dak-
beschot geschroefd.
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