
ISSE

DE | Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Montagebeginn!
  Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Personen!

GB |   Read these instructions before installation!
  Installation should only be carried out by skilled, qualified personnel!

FR | Prenez soin de lire le présent manuel d'installation avant le début du montage!
  Montage seulement par des personnes compétentes et qualifiées!

ES | Lea estas instrucciones de instalación antes de comenzar el montaje!
  El montaje solo debe realizarlo personal experto y cualificado.

IT | Leggere queste istruzioni di montaggio prima di iniziare l‘installazione!
  Installazione solo da parte di persone competenti e qualificate!

NL | Lees deze installatie-instructies voordat u met de installatie begint!
  Installatie alleen door competente, gekwalificeerde personen!

DE | Installationsanleitung 
GB | Installation Instructions
FR | Notice d'installation 
ES | Manual de instalación
IT  |  Guida all’installazione
NL |  Installatiegids
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  DE | Allgemeine Information

Die InterSole SE ist ein komplettes 
Befestigungs-
system, um Module aller Größen 
(gemäß IEC61215 oder IEC61646) in 
Schrägdächer zu integrieren. 
Die Dachpfannen werden entfernt 
und durch InterSole-Platten (HDPE) 
ersetzt, welche die Wasserdichtigkeit 
des Daches gewährleisten. Die Inter-
Solen werden wie Dachpfannen in die 
Latten eingehängt. Auf die InterSole 
wird ein speziell angefertigter 
Aluminium-Anker angelegt und 
mittels Schrauben durch die InterSole 
hindurch an die Dachlatten oder 
Dachbalken fest geschraubt. Die 
Anker tragen die Aluminiumschienen, 
auf welchen die Module befestigt 
werden. Gleichzeitig dienen sie dem 
Installateur als Stufen. 
Das System wurde bei BDA (Nieder-
lande) und vom TÜV geprüft. 

Die InterSole SE eignet sich hervorra-
gend für Schrägdächer mit einem 
Winkel von 15° bis 70° (ohne Esthéti-
vette 20°-70°). Das System soll entwor-
fen und installiert werden laut EN 
1991-1-4:2004 Eurocode 1: Actions on 
structures und DIN1055:2004. 
Wir empfehlen Ihnen, ein Gutachten 
erstellen zu lassen, um Ihr System 
best möglich an die örtlichen Bedin-
gungen anzupassen und um alle 
gültigen Vorschriften zu erfüllen.

Gewährleistung nur bei Verwen-
dung des original InterSole 

Komplettsystems.

!

!   GB | General information

The InterSole SE is a complete 
mounting system designed to 
integrate all sizes of framed modules 
(corresponding to IEC61215 or 
IEC61646) on sloped roofs. Once the 
tiles have been removed and replaced 
by InterSole plastic plates (high-den-
sity polyethylene) the water-tight-
ness of the roof is guaranteed. 
InterSole plates are hooked onto the 
battens, like tiles. Specially-designed 
aluminium anchors are placed at 
strategic locations on top of the Inter-
Sole plates and firmly screwed 
through them into the battens or the 
rafters. The anchors support the 
aluminium rails onto which the solar 
modules are mounted. They also 
serve as steps for the installer.
The system has been certified by 
German TÜV and the Dutch BDA.

The InterSole SE system is particularly 
well-suited to sloped roofs with an 
angle of 15° to 70° (without Esthéti-
vette 20° to 70°). We recommend 
that you have an expert assessment 
done in order to adapt your system to 
local conditions and to comply with 
applicable standards.

Warranty only applies if a com-
plete, original InterSole system is 
used.

!

!   FR | Informations generales

L’InterSole SE est un système de 
fixation complet pour l’intégration de 
modules (conformément à IEC61215 
ou IEC61646) de toutes dimensions 
dans des toits inclinés. Les tuiles sont 
retirées et remplacées par des plaques 
InterSole (polyéthylène à haute densité) 
qui garantissent l’étanchéité du toit. Les 
InterSole sont comme les tuiles accrochés 
sur les liteaux.
Sur l’InterSole est placé une ancre en 
aluminium spécialement fabriquée et 
vissée fermement à travers l’InterSole 
aux liteaux ou aux chevrons. Les ancres 
portent les rails d’aluminium sur lesquels 
sont fixés les modules. Ils servent 
également de marche à l’installateur. Le 
système a été certifié par le BDA (Pays-Bas) 
et par le TüV (Allemagne).

Intersole SE est utilisable pour des toits 
en pente avec un angle de 15° à 70° (sans 
esthetivette de 20° à 70°). A titre indicatif, 
le système peut être installé en France 
métropolitaine, jusqu’en zone 3 (vent) 
et en zone 2 (neige) selon les normes 
Eurocode 1 et ses annexes françaises, en 
prenant en compte les limites liées aux 
contraintes de hauteur et de localisation 
du bâtiment, ainsi que de la position des 
modules. Nous vous préconisons une 
analyse statique détaillée de l’installation 
et du toit pour répondre aux conditions 
locales et aux normes applicables.

La garantie est uniquement valable 
en cas d’utilisation du système 
complet original InterSole.

!

!
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   ES | Indicaciones generales

InterSole SE es un sistema de montaje
completo que permite integrar módulos 
de 
 todos los tamaños (según IEC61215 
o IEC61646) en cubiertas inclinadas. 
Se retiran las tejas y se sustituyen por 
planchas InterSole (PEAD) que garantizan 
la estanqueidad de la cubierta. Las plan-
chas InterSole se apoyan como las tejas 
en las correas. Sobre las  planchas se 
colocan ganchos especiales de aluminio 
que se atornillan a las  correas o vigas. Los 
ganchos portan los perfiles de aluminio 
en los que se fijan los módulos. A su vez, 
al instalador le sirven de peldaños. 
El sistema ha sido homologado por BDA 
(Países Bajos) y el TÜV.

El sistema InterSole SE es apto para cubi-
ertas inclinadas con un ángulo de 15° a 
70° (sin Esthétivette: 20° a 70°).
El sistema debe ser diseñado e instalado 
con arreglo a las normas EN 1991-1-
4:2004; Eurocode 1: Actions on struc-
tures y DIN1055:2004.
Le recomendamos encargar un peritaje 
para adaptar de la mejor manera posible 
el sistema a las circunstancias sobre 
el terreno y cumplir todas las normas 
vigentes. 

Garantía vinculada al uso del sistema 
completo original de InterSole.

!

!    IT | Informazioni generali

InterSole SE è un sistema di fissaggio 
completo che consente di integrare 
moduli di qualsiasi dimensione nei tetti 
a falda. Le tegole vengono rimosse e 
sostituite con i pannelli InterSole (in 
polietilene ad alta densità), in modo da 
garantire l’impermeabilità del tetto. 
I pannelli InterSole vengono agganciati 
ai correntini analogamente alle tegole. 
Sul pannello InterSole viene poi 
applicato uno speciale ancoraggio in 
alluminio, fissato con viti ai correntini 
o alle travi del tetto, attraversando il 
pannello stesso. Gli ancoraggi suppor-
tano le guide in alluminio alle quali 
vengono successivamente fissati i 
moduli. Nello stesso tempo essi 
fungono da appoggi per l’installatore, 
consentendo una maggiore sicurezza 
di movimento.
Il sistema vanta inoltre le certificazioni 
BDA (Paesi Bassi) e TüV (Germania). 

Il sistema InterSole SE risulta partico-
larmente indicato per tetti a falda con 
inclinazione compresa tra 15° e 70° 
(senza Esthétivette tra 20° e 70°). 
Si raccomanda l’esecuzione di una 
perizia per l’adattamento del proprio 
sistema alle condizioni locali e per la 
conformità con le norme in vigore.

La garanzia è fornita esclusivamente 
in caso d’impiego del sistema 
completo originale Intersole.

!

!    NL | Algemene informatie

De InterSole SE is een compleet 
bevestigingssysteem om zonne-
panelen (overeenkomstig de normen 
IEC61215 of IEC61646) ongeacht 
hun afmetingen, in hellende daken 
te integreren. Nadat de dakpannen 
verwijderd zijn, worden de InterSole 
platen (high density polyethyleen) 
aangebracht, die het dak waterdicht 
maken. De InterSole platen worden 
net als de dakpannen aan de 
panlatten bevestigd. Bovenop 
de InterSole wordt een speciaal 
ontworpen aluminium anker 
aangebracht, dat door de InterSole 
heen stevig op de panlatten of spanten 
wordt vastgeschroefd. De ankers 
dragen de aluminium profielen waarop 
de panelen zijn bevestigd, en dienen 
daarnaast als voetsteun voor de 
installateur.
Het systeem is BDA (Nederland) en TüV 
gecertificeerd. 

De InterSole panelen zijn speciaal 
geschikt voor daken met een 
hellingshoek tussen de 15° en 70° 
(zonder Esthétivette 20° tot 70°). 
Het systeem moet ontworpen en 
geïnstalleerd worden volgens EN 
1991-1-4:2004 Eurocode 1: Actions on 
structures en  DIN1055:2004.
Wij raden u aan een expertise-
onderzoek te laten uitvoeren zodat 
u zeker weet of uw systeem geschikt 
is voor de lokale omstandigheden 
en voldoet aan de daar geldende 
regelgeving.

De garantie is alleen geldig wanneer 
er een compleet en origineel 
InterSole systeem gebruikt werd.

!

!
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B e v e s t i g i n g s c r i t e r i a  –  v e r t i c a l e  m o n t a g e

Zonnepanelen
Profiel
Anker

InterSole
Extra panlat

Onderste Esthétivette
Ubiflex

Dakpan

Wij raden u aan om, indien mogelijk, voor verticalemontage te kiezen. 

De montageprofielen worden horizontaal gemonteerd zodat men gemakkelijk over het dak kan lopen

Bevestigingscriteria voor verticale montage van de panelen

In de tekening hieronder wordt een voorbeeld van verticale montage uitgelegd. De  aluminium profielen 

liggen horizontaal. De positie van de ankers wordt bepaald door   de positie van de profielen. Volg de montag-

ecriteria die hieronder beschreven zijn.

Esthétivette

De InterSole SE kan zonder Esthétivette geïnstalleerd worden. De Esthétivette maakt 

installatie mogelijk op daken met een helling vanaf 15° tot 70°. Bovendien wordt het 

verschijningsbeeld verbeterd. Esthétivette maakt de aanpassing mogelijk aan de dak-

pannen aan de bovenzijde en een betere esthetiek aan de onderzijde van de modules.

Dakpan
Extra panlat
Compriband

Bovenste Esthétivette
Zonnepanelen

InterSole

1. Algemeen

Onderzijde: de InterSole overlapt de waterkerende flap minimaal 15 cm.  Bovenzijde: de 

bovenste pannen overlappen de InterSole minstens 15 cm. De bovenste Esthétivette wordt 

op de InterSole en de goot en onder de pannen geplaatst (zie illustratie). Onder de pannen 

wordt de bovenste Esthétivette vastgezet met een zelftappende schroef.

2. Bevestiging van de ankers

De profielen steken aan beide zijden ongeveer 20 cm uit. De ankers 

worden gelijkmatig over de lengte van de profielen verdeeld. De 

onderlinge afstand tussen de ankers mag niet meer dan 1 meter bedragen.

Opmerking:

Het InterSole systeem wordt projectspecifiek ontworpen. Bij het systeem ont-

vangt u een  tekening voor uw project waarin alle nood zakelijke aanwijzingen 

zijn opgenomen.

Extra

panlat
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B e v e s t i g i n g s c r i t e r i a  –  h o r i z o n t a l e  m o n t a g e

Bevestigingscriteria voor horizontale montage van de panelen

In de tekening hieronder wordt een voorbeeld van horizontale montage uitgelegd. De 

aluminium profielen liggen verticaal. De positie van de ankers wordt bepaald door de 

positie van de profielen. Volg de montagecriteria die hieronder beschreven zijn.

Esthétivette

De InterSole SE kan zonder Esthétivette geïnstalleerd worden. De Esthétivette maakt 

installatie mogelijk op daken met een helling vanaf 15° tot 70°. Bovendien wordt het 

verschijningsbeeld verbeterd. Esthétivette maakt de aanpassing mogelijk aan de 

dakpannen aan de bovenzijde en een betere esthetiek aan de onderzijde van de modules.

1.  Algemeen

Onderzijde: de InterSole overlapt de waterkerende flap minimaal 15 cm. 

Bovenzijde: de bovenste pannen overlappen de InterSole minstens 15 cm. 

De optioneel verkrijgbare bovenste Esthétivette wordt op de InterSole en 

de goot en onder de pannen geplaatst (zie illustratie). Onder de pannen 

wordt de bovenste Esthétivette vastgezet met een zelftappende schroef.

2. Bevestigen van de ankers

De profielen steken aan beide zijden van het anker ongeveer 20 cm uit. De 

ankers worden gelijkmatig over de lengte van de profielen verdeeld. De 

onderlinge afstand tussen de ankers mag niet meer dan 0,9 meter 

bedragen.

Opmerking:

Het InterSole systeem wordt projectspecifiek ontworpen. Bij het systeem 

ontvangt u een tekening voor uw project waarin alle noodzakelijke 

aanwijzingen zijn opgenomen.

Dakpan
Extra panlat
Compriband

Bovenste Esthétivette
Zonnepanelen

InterSole

Zonnepanelen
Profiel
Anker

InterSole
Extra panlat

Onderste Esthétivette
Ubiflex

Dakpan

Extra
 panlat
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1 2

10 cm

15 cm

 20 cm

1 .  V e r w i j d e r e n  v a n  d e  d a k p a n n e n

Verwijder de dakpannen aan de bovenkant
en zijkanten voor meer werkruimte.

Let op!
De kwaliteit van de panlatten en de wijze
waarop ze met schroeven bevestigd zijn,
moet door een bouwexpert gecontroleerd
worden. Hij moet beoordelen of het dak
geschikt is voor de montage van InterSole,
waarbij de lokale wind- en sneeuwomstandighe-
den in acht genomen moeten worden.
Vervang slechte panlatten door panlatten die
voldoen aan de geldende voorschriften.

2 .  A a n b r e n g e n  v a n  l o o d  o f  U b i f l e x

Extra panlat

Omvouwen
van de hoek

Breng 20 cm boven de onderste panlat een
extra panlat aan. Maak de Ubiflex band aan
deze panlat vast. Vouw eerst de buitenste
bovenhoeken om en vervolgens de bovenrand
over de hele breedte. De bovenste rand van
de flap wordt over de hele lengte omgevouwen
(vermijding van het binnendringen van water
bij wind).

Opmerking:
Het wordt aanbevolen een extra brede panlat
te gebruiken om te voorkomen dat de Ubiflex
band gaat doorhangen. Let op: het gebruik van
loodhoudend band is niet overal toegestaan.
Wij bevelen Ubiflex aan, dat geen lood bevat
en niet vervuilend is.

3 .  A a n b r e n g e n  v a n  d e  e e r s t e  r i j  I n t e r S o l e s

Overlap ten

minste 2 rillen

Hang de eerste rij InterSole panelen aan de
panlatten. De InterSole overlapt de bovenzijde
van de Ubiflex band met minimaal 15 cm.
De optioneel verkrijgbare onderste Esthétivette
bevindt zich tussen de InterSole en de
Ubiflex. Indien nodig moet u de onderkant van
de InterSole passend snijden. In horizontale
richting moet de overlapping van de InterSole
panelen minstens 2 rillen bedragen (19 cm).

Esthétivette
De InterSole SE kan zonder Esthétivette
geïnstalleerd worden. De Esthétivette maakt
installatie mogelijk op daken met een helling
vanaf 15° tot 70°. Bovendien wordt het
verschijningsbeeld verbeterd. Esthétivette
maakt de aanpassing mogelijk aan de
dakpannen aan de bovenzijde en een betere
esthetiek aan de onderzijde van de modules.

Opmerking:
Leg de rijen InterSole panelen zoveel mogelijk
symmetrisch op het vrije dakoppervlak.
U vindt de afmetingen in de projectspecifieke
tekening. Het kan zijn dat de zijkanten van de
InterSole panelen niet aansluiten op de dakpan-
nen.Deze ruimte zal later worden opgevuld
met de metalen goten.
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4 .  B e v e s t i g e n  v a n  d e  a n k e r s

Schroef
4,5 x 60 mm Torx20
(4 per anker)

Bepaal de positie van de ankers volgens de
hiervoor beschreven criteria of haal deze uit de
projectspecifieke tekening. Let daarbij op of de
panelen horizontaal of verticaal gemonteerd
worden. De ankers worden telkens met vier
schroeven in de panlatten vastgezet (4,5 x
60 mm Torx20). Schroef altijd in het hoogste
gedeelte van een groef. Begin langzaam om te
voorkomen dat de schroef wegglijdt.

Opmerking:
Let erop dat de schroeven niet door de
panlatten heen steken en de onderliggende
folie kunnen beschadigen.

5 .  P l a a t s e n  v a n  d e  t w e e d e  r i j  I n t e r S o l e s

Ankers dienen als voetsteun

voor de installateur

Anker

Overlap
20 cm

Plaats de volgende rij InterSole door ze aan
een panlat te hangen. De horizontale overlap
tussen de rijen InterSole bedraagt minimaal
20 cm.

Plaats de ankers niet op een plek waar
4 InterSole panelen elkaar overlappen.
Hierdoor komt de hele installatie omhoog.
Verplaats in zo’n geval de ankers naar boven of
beneden, naar een plek waar slechts 2 panelen
elkaar overlappen.

Let op!
De InterSole panelen worden glad als ze nat
zijn. De ankers dienen als voetsteun voor
de installateur. Loop niet over de InterSole
panelen.

6 .  A a n p a s s e n  a a n  d e  b o v e n z i j d e

Maat 
(in projectspecifieke 
tekening)

Extra panlat
In de meeste gevallen zal het nodig zijn een
extra panlat aan te brengen waaraan de
bovenste rij InterSole kan worden gehangen.
U vindt de totale verticale maat van alle
InterSolesin de projectspecifieke tekening.
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Indien nodig, kan elke InterSole aan de
onderkant met nog twee zelftappende schroeven
worden bevestigd (om de waterdichtheid te
garanderen). Schroeven worden altijd in het
hoogste punt van een ril aangebracht (zie
illustratie).

Opmerking:
Let erop dat de schroeven niet door de
panlatten heen steken en de onderliggende
folie kunnen beschadigen.

7 .  E x t r a  s c h r o e v e n  ( z e l f t a p p e r s )

Zelftappende schroef
(4,5 x 55 mm)

Schroef alleen in

het hoogste punt

8 .  M o n t a g e  v a n  h e t  p r o f i e l  m e t  a l u m i n i u m  m o n t a g e - h o e k

Borging M8x16
(met ring en
borgring)

 
Tandveerring en
moer M8

Hamerkopbout

Koppelstuk

Popnagel

Monteer de aluminium montagehoeken met
de moeren (M8x16) op de ankers. Gebruik
voor de M8x16 bouten telkens een ring en een
borgring. Bevestig de profielen door middel van
de hamerkopbouten, veerringen en M8 bouten
op de montagehoeken.

Stand van de panelen: verticale plaatsing
• Profielen lopen horizontaal (zie pag. 2).

Stand van de panelen: horizontale plaatsing
•  Profielen lopen verticaal (zie pag. 3).

Let erop dat de profielen de panelen altijd
symmetrisch ondersteunen; er wordt een
tussenruimte van ongeveer een halve
modulelengte aanbevolen. Om dit te bereiken
kunnen de hoeken en profielen op vier verschillen-
de manieren op het anker bevestigd worden.

Om meerdere profielen met elkaar te
verbinden, zijn koppelstukken noodzakelijk.
Eerst moet het koppelstuk in het reeds
gemonteerde profiel aangebracht worden
tot de popnagel het koppelstuk stopt. Schuif
het volgende profiel met kracht op het
koppelstuk tot de popnagel compleet in het
profiel verdwijnt en de profielen contact
hebben. De verbinding is klaar. De popnagel
zorgt ervoor dat het koppelstuk in beide
profielen even diep aangebracht wordt.

Opmerking:
In geval van “ultra low” montage worden er
speciale metalen hoekjes gebruikt (zie bijlage).
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min. 20 cm

9 .  A a n b r e n g e n  v a n  d e  g o t e n

B

A

Altijd in het gebied
waar de goten elkaar
overlappen

Module 2 cm

Bevestig de goten zodanig dat het uiteinde (A)
zich onder het laagste punt van de dakpan (B)
bevindt. Bevestig de goot met een zelftappende
schroef op de panlat. De goten worden van
onder naar boven gelegd. Schroef altijd in het
overlapgebied van de goten.

1 0 .  A a n b r e n g e n  v a n  d e  z e l f k l e v e n d e  c o m p r i b a n d

Hermetisch afdichten!

De optioneel verkrijgbare Esthétivette wordt
op de InterSole en de goot alsook onder
de pannen geplaatst (zie illustratie). Onder
de pannen wordt de optioneel verkrijgbare
Esthétivette vastgezet met een zelftappende
schroef. Bevestig de compriband links en
rechts op de metalen goten en de bovenste
Esthétivette (zie illustratie).

Opmerking:
In de hoeken moet de band hermetisch
afdichten; laat geen kieren open. De band
loopt over de rand door tot aan de onderrand
van de flap.

 1 1 .  A a n p a s s e n  v a n  d e  b o v e n s t e  r i j  p a n n e n

De bovenste pannen overlappen de InterSole
minstens 20 cm. Verplaats of zaag de bovenste
rij dakpannen zodanig dat deze overlapping
bereikt wordt. De tussenruimte tussen panelen
en dakpannen mag niet meer dan 2 cm bedragen.
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2 cm

1 2 .  B e v e s t i g i n g  v a n  e e n  m o d u l e

Inbusbout

Tussenklem

Eindklem

Monteer de panelen met behulp van de eindklem-
men zoals op de tekening staat aangegeven:

Schuif de eindklemmen zijdelings in het
profiel. De eindklemmen worden op hun
plaats gezet en vervolgens op het frame
van de module bevestigd door de inbusbout
met een inbussleutel (aanhaalmoment
9-10 Nm) linksomlinksom vast te draaien.

De tussenklemmen kunnen op ieder punt
van het profiel worden vast geklikt.
Haak de klem aan één kant achter de
bovenrand van het profiel en druk op de
klem totdat u deze zich hoort vastklikken.
De tussenklemmen worden op hun plaats
gezet en vervolgens op het frame van de
module bevestigd door de inbusbout met
een inbussleutel (aanhaalmoment
9-10 Nm)rechtsomrechtsom vast te draaien.

Let erop dat de modulen strak tegen de
klemmen aanliggen.

Let op!
Let op de veiligheidsaanwijzing overeenkomstig
BVG A2: Elektrische installaties en bedrijfsmidde-
len. De elektrische verbinding van de
modules mag alleen door een elektromonteur
tot stand gebracht worden.

 1 3 .  M a a k  e e n  d a k d o o r v o e r

Volg onderstaande aanwijzingen op bij een
geïsoleerd dak: Boor een gat in het dak, boven
de bovenste Intersoles onder de dakpannen.
Voer hier de kabels door. Dicht het gat af.


