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HET IDEALE 
ENERGIEDAK



          
Het Intersole- (ISSE-) montagesysteem van Renusol komt in de plaats van de 
dakbedekking en integreert de PV-installatie op esthetische wijze in het dak. Dit 
gemakkelijk te ontwerpen (ook online) en te monteren systeem bestaat uit een 
beperkt aantal onderdelen. De HDPE-platen die het volledige oppervlak afdekken 
maken het systeem waterdicht. Modules van vrijwel alle formaten kunnen zowel 
dwars als staand gemonteerd werden. Het systeem is zeer flexibel, compenseert 
eventuele onnauwkeurigheden tijdens het monteren en garandeert daarmee al-
tijd een optimaal installatieresultaat. Dit systeem is ook uitstekend toe te passen 
bij op de bouwplaats geprefabriceerde daken. Het grote aantal projecten dat hier-
mee al gerealiseerd is, laat zien dat dit systeem heel veel voordelen oplevert voor 
de gebruiker. 

Kosten
De kosten voor het ISSE-systeem voor montage in het dak bedragen ca. € 44 per 
m² (eindgebruikersprijs) 

De kosten voor betonnen dakpannen plus leggen bedragen ca. € 20 per m², voor 
keramische dakpannen moet men rekenen met € 30-40 per m² (eindgebruiker-
sprijs). Daar komen vervolgens nog de kosten van het systeem voor het op het 
dak monteren van de zonnepanelen van € 18-22 per m² bij. 

Dat betekent dat de kosten van een dak met betonnen dakpannen dat voorbe-
reid is voor een PV-installatie ongeveer op hetzelfde niveau liggen als de kosten 
van het ISSE-systeem, terwijl bij een dak met meer hoogwaardige pannen ISSE 
kostentechnisch duidelijk aantrekkelijker is. Bovendien geniet bij hoogwaardige 
daken het optisch aansprekende ISSE-systeem ook om esthetische redenen de 
voorkeur boven montage op het dak. Daarmee is ISSE een slim dakbedekkingssy-
steem en een solide basis voor een energieplusdak.

Gewichtsbesparing: Dakpannen belasten het dak met ca. 0,5 kN/m² extra. Bij een 
installatie voor montage in het dak met PV-modules en het ISSE-montagesy-
steem is dat slechts 0,14 kN/m². Deze duidelijke gewichtsbesparing maakt een 
andere dimensionering van de verschillende onderdelen van het gebouw, tot en 
met de fundering, mogelijk en verlaagt daarmee de kosten.

Veelzijdig en flexibel 
Het systeem kan zelfs worden toegepast bij een warmdak, met de isolatie boven 
het dakbeschot. De modules kunnen in een rechthoekig raster, maar ook ver-
sprongen of in een driehoek, worden aangebracht. Dit is met name bij schild- en 
tentdaken, die steeds populairder worden, een voordeel.

Door de bevestiging aan de daklatten is het niet nodig dakhaken in de dakspar-
ren te monteren. Daarmee kunnen ook daken met slanke vakwerkspanten, bijv. 
daken van bungalows of van stadsvilla's, conform de normen van een PV-installa-
tie worden voorzien. Bij het monteren van dakhaken in slanke daksparren gelden 
er ook beperkingen wat betreft de schroefafstanden. Dit doet zich niet voor bij 
het ISSE-systeem, dat al vanaf een dakhelling van 20° kan worden toegepast. Bij 
een dakhelling van 15°-20° adviseren wij een waterdicht onderdak.

Kwaliteit en zekerheid 
Sinds de introductie van het product in 2003 zijn er meer dan 25.000 verschil-
lende installaties, goed voor meer dan 1 miljoen m² van dit indaksysteem, met 
succes en zonder productgerelateerde lekkages uitgevoerd.

Raakvlakken
Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kiezen steeds meer eindgebruikers voor 
PV-installaties. Het leggen en nabewerken van dakpannen of leien is niet effec-
tief en relatief duur. Aannemers laten het installeren van de PV-installatie om ga-
rantieredenen vaak aan de eindgebruiker over. Dit leidt tot een duidelijk lagere 
meerwaarde van het project en tot verminderde klanttevredenheid. De inbouw 
van een installatie in het dak, ongeacht of dit een geprefabriceerd dak of een 
klassiek getimmerd dak is, is hier de ideale oplossing. 

Garantie: 
Wordt sinds 2003 toegepast. Bewezen waterdicht. Het naar ons weten meest be-
wezen indaksysteem op de markt. Productgarantie 10 jaar.
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