Zo integer
kan zonneenergie zijn!

IZEN ontwikkelde in 2002 een eigen systeem om zonnepanelen voor elektriciteit op een duurzame manier
te integreren in een hellend dak. Vandaag biedt IZEN jou een zeer esthetisch, zwart zonnedak aan. Een
totaaloplossing waarbij energieopwekking en dakbedekking gecombineerd worden.
Het Entegre-systeem is een duurzame oplossing voor wie bouwt of zijn dak totaal renoveert. De
zonnepanelen worden geplaatst als dakbedekking op een aangepast onderdak, gemonteerd op de
panlatten.

VOORDELEN VAN EEN ENTEGRE ZONNEDAK
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Esthetisch en duurzaam
Dakbedekking en energieopwekking in één
Hoog vermogen
Zeer gunstig effect op je E-peil
Ideaal voor totaalrenovatie en nieuwbouw
Meerwaarde voor je woning
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Stap 6-8:
-Compriband (dikte 3mm) op één van de langste zijde van de module tapen.
-Plaatsen modules (1ste recht uitlijnen!) met de zijde met compriband naar boven. De modules
tegen elkaar plaatsen en dan de tussenklemmen vastzetten.
-Rubberen blokjes vastkitten op het draagprofiel.
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BIPV systeem
Deze tekening is merkgebonden. Totale of gedeeltelijke reproductie of toegang aan derden zonder
onze toestemming is niet toegestaan. Alle rechten zijn voorbehouden aan IZEN Energy Systems NV.
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1

VOLLEDIG AFGEWERKT ZONNEDAK

Bij het Entegre Zonnedak wordt er gekozen voor een
esthetisch, mono black zonnepaneel. Dat is niet alleen
zeer mooi, maar ook super efficiënt.

IZEN VOORZIET
•
•
•

ZONNEPANELEN + OMVORMER
MONTAGE PV-INSTALLATIE
VAN BASIS TOT VOLLEDIGE AFWERKING*

IZEN voorziet volledige afwerking. Zowel de
boven-/onderkant als zijkanten worden volledig
afgewerkt door IZEN.
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PV-INSTALLATIE + DAKGOTENSET

*Afwerkingsgraad bespreekbaar.

DE KLANT VOORZIET
Het onderdak met:
• Aangepaste waterdichte onderdak folie
• Tengellatten
• Panlatten

IZEN installeert standaard gotenset en
dakwerker/klant werkt verder aan.
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PV-INSTALLATIE

IZEN voorziet de zonnepanelen. Klant voorziet
zelf gotenset en verdere afwerking.

IZEN | Hoeksken 56 | 2275 Lille | 014 55 83 19 | nieuwbouw@izen.be

