
ZONNEDAKPAN MAX

VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIES
Universele zonnedakpan 
die perfect opgaat in  
alle dakbedekkingen

Vormgeven aan een duurzame toekomst

ONZE OPLOSSINGEN

edilians.be 
edilians.nl



ZONNEDAKPAN MAX

Technische 
kenmerken
Totale lengte:  
500 tot 830 mm

Min. totale breedte:  
1350 mm

Max. totale breedte:  
1690 mm

Min. en max. nuttige breedte:  
1320 tot 1480 mm

Aant. per m2: 
≈ 2

Onbedekt deel:  
340 tot 440 mm

Vermogen per eenheid:  
Leikleurig: 75 Wp 
Rood: 55 of 60 Wp

Gewicht per stuk:  
≈ 7 kg

Plaatsing:  
rechte of kruisverbindingen

Ineensluiting:  
enkel

Universele zonnedakpan die perfect opgaat in alle dakbedekkingen

OPTIMALE DUURZAAMHEID 
Aluminium drager die een 
ongeëvenaarde levensduur 
op daken waarborgt 
(corrosiebestendig, uv-/
weerbestendig en recyclebaar 
materiaal)

BESTE WATERDICHTHEID  
OP DE MARKT! 
30 jaar gegarandeerde perfecte 
waterdichtheid met nieuwe 
verenigbare dakpannen van 
Edilians

2 PANNEN/M2 
Flexibeler te plaatsen 
dan een conventioneel 
zonnepaneel, zodat de 
zonnedakpannen op elk 
dak passen 

VEILIGHEID EN 
BETROUWBAARHEID  
De veiligste zonnedakpan 
voor inbouw  
op de markt 
Nul schadegevallen 
ten gevolge van een 
gebrekkige waterdichtheid 
of brand sinds de 
ontwikkeling ervan in 2002

SNEL EN EENVOUDIG TE 
PLAATSEN
Vereenvoudigde elektrische 
Plug&Play-aansluitingen
Eenvoudig uitbreidbare en 
moduleerbare installatie 

TECHNISCH ADVIES  
NR. 21/15-50
De ZONNEDAKPAN MAX 
staat op de groene lijst van 
de ‘Commission Prévention 
Produits’ (C2P) van de door 
verzekeraars erkende ‘Agence 
Qualité Construction’ (AQC)

Ander product
Onderdakfolie

Ref. AERO 3 VOLTAIQUE

Alle afbeeldingen zijn niet-bindend.

Elektriciteitskit 
Levering van een EVOLUKIT van EDILIANS, 

afhankelijk van uw zonne-installatie

AC-beveiligingskast
ECU-productiefollow-up: optioneel

DC- 
beveiligingskast

Micro-omvormer APS of centrale omvormer SMA

Bedradingen 

30 JAAR  
GARANTI



De weergave van de kleuren op de foto’s is niet-bindend.

Kleurenassortiment
De ZONNEDAKPAN MAX is verkrijgbaar in  
2 kleuren: leikleur en rood. 
Zo gaat de dakpan op in het dak om de 
architecturale identiteit van oude of 
moderne gebouwen te behouden.

ROODLEIKLEUR 

DE RODE ZONNEDAKPAN MAX:  
voor een perfecte inbouw!
De rode zonnedakpannen zorgen voor een harmonieuzere inbouw in 
rode daken om het lokale visuele erfgoed van de beschermde gebieden 
in onze regio's te respecteren en te behouden.
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Verenigbaarheid
De ZONNEDAKPAN MAX is verenigbaar met terracotta en betonnen  
dakpannen van alle modellen en fabrikanten. 
Dankzij het aangepaste frame gaat onze ZONNEDAKPAN MAX perfect en  
stijlvol op in de dakbedekking. 


