
 
 
 

Algemene installatie-instructies 

Lees de installatiehandleiding vóór aanvang van de montagewerkzaamheden zorgvuldig door. en zorg er allereerst voor dat 
u vertrouwd raakt met alle systeemonderdelen. Zorg er tijdens de montagewerkzaamheden, met name tijdens 
werkzaamheden op het dak, voor dat de relevante arbo-voorschriften evenals de geldende regelgeving worden nageleefd. 

 
Het systeem mag uitsluitend door geschoold personeel worden gemonteerd. Neem in geval van vragen contact op met 
Renusol Europe. 

 
Bekijk ook de actuele versie van deze installatiehandleiding op www.renusol.com. Daar vindt u indien nodig tevens 
handleidingen in andere talen. De afbeeldingen en teksten in de installatiehandleiding komen overeen met de actuele 
stand op het moment van drukken. Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. De afzonderlijke 
installatiehandleidingen zijn uitsluitend aanbevelingen op grond van de actuele stand van de techniek en zijn gebaseerd op 
ervaringen met de installatie van systemen van Renusol Europe. Indien er rekening moet worden gehouden met dak- of 
objectspecifieke bijzonderheden, is het raadzaam om voor verdere informatie vaklui, zoals dakdekkers of constructeurs te 
raadplegen. 

 
Algemene onderhouds- en montageinstructies 

Indien de installatie van het montagesysteem werd uitgevoerd volgens de momenteel geldende installatiehandleidingen, 
met inachtneming van de dak- of objectspecifieke bijzonderheden en de installatie vakkundig werd geïnstalleerd, wordt 
er een garantie van 10 jaar op het product gegeven! Neem de betreffende garantievoorwaarden in acht, welke u kunt 
vinden op de subpagina www.renusol.com in het downloadgebied. Op verzoek sturen wij u deze graag toe. 

 
Het vaktechnisch correcte onderhoud, de controle en een eventueel noodzakelijke reparatie van het montagesysteem is 
gebaseerd op VdS 3145:2011-07. 

 
Hieronder vallen regelmatige, alsmede gebeurtenisafhankelijke visuele controles. Als regelmatige controle adviseren wij 
een jaarlijkse visuele controle, waarbij moet worden gelet op het volgende: 

 
controle van alle onderdelen van de installatie op schade door bijv. weersinvloeden, dieren, verontreinigingen, afzettingen, 
vastzettingen, aanwas, dakinfiltraties, afdichtingen, vastzitten, corrosie. Ook dient te worden gecontroleerd of de 
schroefverbindingen goed vastzitten. Evt. dienen ze te worden aangedraaid volgens de aanhaalmomenten als genoemd in 
de montagehandleiding. 

 
Een mogelijke demontage van het montagesysteem vindt plaats volgens de in de montagehandleiding genoemde stappen in 
omgekeerde volgorde. 
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