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Esdec investeert jaarlijks veel tijd en kennis aan innovatie. Zo willen wij volgens de nieuwste standaarden van testinstanties 
blijven werken om veilige en betrouwbare montagesystemen te ontwikkelen. Gezien de veranderingen in klimaat en de strenge 
buitenlandse normeringen, als ook eisen van de verzekeraars, hebben wij volgens de hoogste internationale regelgeving onze 
montagesystemen aan de laatste testen onderworpen. In Nederland heeft onafhankelijk adviesbureau Peutz ons hierbij geholpen.

Samen met adviesbureau Peutz hebben wij onze systemen getest onder alle windomstandigheden en volgens het Esdec 
vijf-stappenplan; zowel de effecten van wind op het systeem (stap 1), als wind op het gebouw (stap 3) en de bijkomende 
omgevingsfactoren (stap 4). Daarbij hebben we ook onderscheid gemaakt in wrijvingscoëfficiënt (stap 5) voor de diverse soorten 
dakbedekking en heeft Esdec de koppelingsfactor (stap 2) van het systeem gemeten; aangetoond is dat FlatFix Fusion over een 
hoge mate van stabiliteit beschikt. Hierdoor zorgen individuele paneelposities ervoor dat het totale systeem betrouwbaar op het 
dak staat. 

Geen situatie op het dak is hetzelfde. Dit heeft geleid tot specifieke ballastberekeningen, waaronder spreiding van de ballast over 
het veld, de impact van de wrijvingscoëfficiënt van de dakbedekking en de invloed van de ballastering in de perimeter (de omtrek 
van het veld).

Onze uitgebreide testen hebben geresulteerd in de volgende aanvullingen: gebruik van achter- en zijplaten, additionele perimeter 
stabilisatiemogelijkheden (mogelijkheden om ballasthouders naar de voorkant, ook wel de perimeter van het systeem, te 
verplaatsen) en nieuwe, sterke midden klem met geïntegreerde vereffening.  

Dit betekent voor u nog meer zekerheid voor onze plat dak systemen en in alle situaties:
1.1  Peutz certificering in de calculator
1.2   Perimeter ballast in de calculator (P)

Waardoor u nu meer zekerheid krijgt, namelijk:
 ■ Finetunen van ballastering t.o.v. concurerende systemen
 ■ Specifieke ballastering in perimeter zones
 ■ Verdeelde puntlast

Voor meer informatie over alle testen, zie Betrouwbaar. 

Zoekt u meer antwoorden, zie de veelgestelde vragen (FAQ) in paragraaf 1.3. 

BETROUWBAARHEID OP UW DAK

NIEUWE SITUATIE PERIMETER BALLAST

Perimeter ballast is het toepassen van ballast op de randen van een 
veld of segment, oftewel de ‘perimeter’. De perimeter ballast werkt 
op de randen, versterkt door de ballasthouders, die functioneren 
als ‘stabilisatie-ribben’ in het veld.

In de calculator is de perimeter ballast aangegeven met P. Hier 
geldt dat de ballastbakken naar voren worden geplaatst onder het 
paneel. De kgs ballastering zijn aangegeven per paneellocatie in het 
veld. De P’s zonder gewicht geven aan dat daar de perimeter geldt 
en de ballasthouders als ribben functioneren en naar voren onder 
de panelen worden geplaatst – ook zonder ballast.

NIEUWE SITUATIE | PERIMETER BALLAST

Let op: elke situatie en/of dak is uniek. Esdec adviseert per project te calculeren.

DE NIEUWSTE STANDAARDEN

https://www.esdec.com/betrouwbaar/


1.1 PEUTZ CERTIFICERING IN DE CALCULATOR

Esdec heeft het planningstool ontwikkeld voor het veilig installeren van PV-systemen, zodat de montagesystemen bestand zijn tegen 
extreme weersomstandigheden. De door Peutz gecertificeerde Esdec-projectcalculator houdt rekening met de individuele locatie van 
het geplande systeem, het type dak, de gebruikte panelen en het bijbehorende montagesysteem. Door deze inzichten in betrouwbaar 
zonnepanelen plaatsen heeft Esdec, zoals aangegeven, de perimeter ballast toegevoegd.

Door deze ontwikkelingen heeft Esdec ook de Esdec-calculator aangepast. De aanpassingen vinden vooral achter de schermen plaats, 
waar de installateur weinig van merkt. De aanpassingen die merkbaar zijn:

CALCULATOR UPDATES

Titelbalk Toelichting verandering Schermweergave

1. Wrijvingscoëfficiënt a. De wrijvingscoëfficiënt is verschillend per 
dakbedekking en als zodanig gespecificeerd in 
de calculator.

2. Stuklijst a. De componenten worden aangeduid met zowel 
het huidige artikelnummer als het nieuwe 
artikelnummer tussen haakjes, totdat het 
huidige artikelnummer is uit gefaseerd. Dan 
wordt het aangeduid met (nieuw) - zie 2b 
 
 
 
 
 
 

b. Artikelnummers die worden aangeduid met 
tussen de haakjes (nieuw) zijn een geheel nieuw 
toegevoegd product en artikelnummer waarvan 
er geen huidig component in het assortiment zit. 

3. Situatie a. In nieuwe situaties, waaronder de grotere 
lengtematen zonnepanelen, worden de artikel 
nummers alleen vermeld als (nieuw). 

Zie bovenstaand voorbeeld.

4.	 Locatie a. Noord-Holland is opgesplitst in Noord-Holland 
Noordelijk en Noord-Holland Zuidelijk, dit geeft 
de splitsing van windzone in de provincie aan in 
overeenstemming met de nationale bijlage van 
de Eurocode. 

5.	 Ballast a. Gewijzigde ballastlocaties en ballastgewicht. 

b. Toevoeging P in zuid en duaal – de zogeheten 
perimeter. Hier wordt geacht rekening te houden 
met de perimeter ballast die staat aangegeven in 
het calculator bouwplan. 

Zie volgende pagina, ‘Perimeter Ballast in de 
calculator (P)’.



1.2 PERIMETER BALLAST IN DE CALCULATOR (P)

Op afbeelding 1.1 is een bovenaanzicht van het huidige FlatFix Fusion Ballast systeem weergegeven en op afbeelding 1.2 is 
een bovenaanzicht van het nieuwe FlatFix Fusion Perimeter Ballast systeem weergegeven. Op deze afbeelding is te zien dat de 
ballasthouders naar voren zijn geplaatst.     Onderstaand voorbeeld geeft weer hoe het Perimeter Ballast systeem in de calculator 
is weergegeven.

Afbeelding 1.1: Bovenaanzicht huidig systeem: FlatFix Fusion | Ballast          

Afbeelding 1.2: Bovenaanzicht nieuw systeem: FlatFix Fusion | Perimeter Ballast

32 kg

48 kg

32 kg
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NIEUWE SITUATIE | PERIMETER BALLASTHUIDIGE SITUATIE | BALLAST

VOORBEELD 

Let op: elke situatie en/of dak is uniek. Esdec adviseert per project te calculeren. Let op: elke situatie en/of dak is uniek. Esdec adviseert per project te calculeren.

    VOORBEELD PERIMETER BALLAST 
In de calculator is de Perimeter Ballast rij weergegeven met een P. Aan de linker- en rechterkant (met rood aangegeven) moet het 
aangegeven gewicht gehanteerd worden, in dit geval 32 kg. Voor de P’s op de gele vlakken (tussen de rode vlakken), mag het gewicht 
verdeeld worden over de gele vlakken. De ballast (2 x 24 kg) mag dus verdeeld worden over de vijf (5) ballasthouders, of zoals 
aangegeven staat. De ballasthouders functioneren ook leeg (zonder ballast) als ‘‘rib’’.

Perimeter Ballast kan men zien als stabilisatie, waarbij de ballasthouders functioneren als rib. Als voorbeeld is onderstaande rij 
weergegeven voor opstelling Enkel met Perimeter Ballast.



FAQs | VEELGESTELDE VRAGEN

1.3 LANCERING PERIMETER BALLAST EN CALCULATOR

1. Wat	is	Peutz?
Peutz is een onafhankelijk adviesbureau en de autoriteit op het gebied van windmetingen met jarenlange ervaring. 

Ook adviseert Peutz op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, trillingstechniek, bouwfysica, duurzaam bouwen, wind- en 
milieutechnologie, veiligheid en arbeidsomstandigheden. 

2. Wat	is	een	Peutz	certificering?
Een onafhankelijk bewijs van Peutz dat het bouwplan vanuit de Esdec-calculator volgens de NEN-norm is opgesteld.

3. Wat	betekent	dit	voor	de	Esdec-calculator?
Esdec heeft de calculator ge-update met de laatste bevindingen volgens de nieuwste standaarden.

4. Zijn	mijn	vorige	projecten	dan	wel	betrouwbaar?
Uiteraard, de Esdec calculator heeft zich altijd gehouden aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de norm. Mocht u hierover 
advies willen, dan kan het team van Project Engineering altijd meekijken met uw project. Aanvraag hiervoor kan via uw Esdec 
contactpersoon.

5. Wat	is	Perimeter	Ballast?
Perimeter Ballast is het toepassen van ballast op de randen van een veld of segment, oftewel op de ‘perimeter’. 

6. Wat	zijn	de	voordelen	van	Perimeter	Ballast?
Perimeter ballast zorgt voor een gelijkmatiger verdeelde puntlast aan de buitenzijde van het veld. Door enkel de perimeter te 
‘ballasteren’ kan de totale ballast over het hele veld efficiënter bepaald worden. Per project kan dit verschillen. De perimeter ballast 
zorgt ervoor dat het systeem in de buitenste randen stabiliseert waardoor de wind geen grip kan krijgen op het systeem.
 
7. Is	Perimeter	Ballast	toepasbaar	op	alle	systeemopstellingen?
Ja, het is van toepassing voor de eerste rij zuidgeoriënteerd/enkel en tevens voor de buitenste rijen oost- en westgeoriënteerd/
duaal. 

8. Wat	wordt	er	verwacht	van	P	zonder	gewichtsaanduiding	in	het	systeem?
Hier dient u ook de ballasthouder voor onder het paneel te plaatsen, zodat de perimeter stijfheid wordt gegarandeerd. De calculator 
geeft de perimeter aan en rekent de betreffende perimeter ballast uit. De perimeter staat aangegeven met een P, de perimeter 
ballast staat aangegeven met een P en het gewicht in kgs.

9. Wat	verandert	er	in	de	calculator?
Voor u verandert er niets. De aangepaste ballast wordt standaard doorgevoerd aan de hand van de door u ingevoerde gegevens 
(bijv. gebouwhoogtes, omgevingsfactoren en windzones) als vast gegeven in de Esdec calculator.

10. Welke	componenten	heb	ik	nodig	in	het	systeem?
Per systeem is er één SKU meer nodig door toevoeging van de perimeter ballast: de daksteun adapter voor afstand en extra steun.

11. Kunnen	er	nu	meer	panelen	op	een	dak	geplaatst	worden?
Nee, de calculator houdt nog steeds de veilige randzones en gebouwhoogtes aan. Er zal geen verandering plaatsvinden in 
hoeveelheden panelen door toepassing perimeter ballast. 

12. Kunnen	de	grotere	paneeltypes	ook	met	Flatfix	gemonteerd?
Doordat er grotere zonnepanelen op de markt zijn gekomen, hebben wij onze Flatfix componenten hierop aangepast, zowel in de 
lengte als de breedte. Dit wordt authomatisch aangegeven als u gebruik maakt van de calculator. Ter verduidelijking ziet u dit in het 
toepasbaarheidsoverzicht in paragraaf 1.4 ook terug.

13. Wat	is	de	gemiddelde	ballaststijging	per	systeem?
Gemiddeld geldt een ballaststijging van 9% voor een bitumen (plat dak) dakbedekking.

14. Hoe	moet	de	perimeter	ballast	geïnstalleerd	worden?
De calculator en het bouwplan geven aan waar de perimeter ballast geldt. Dit wordt aangegeven met een P en de betreffende kgs 
die moeten worden toegevoegd in ballast. Twee daksteun adapters (links en rechts onder het paneel) worden aan de voorkant van 
het systeem op de basisprofielen geklikt. De ballasthouder wordt vervolgens op deze daksteun adapters geplaatst zodat de ballast 
in de perimeter (P) aan de voorkant geplaatst kan worden en de puntlast verdeeld wordt. 
(zie FlatFix animatie film op www.esdec.com)



15. 	Wat	verandert	er	in	het	bouwplan?
Bij de toegevoegde artikelnummers is het kopje NIEUW in de beschrijving gezet. Zodoende is er een duidelijk onderscheid tussen de huidige 
en de toegevoegde artikelen aangebracht.

16. Worden	de	vernieuwde	artikelnummers	aangegeven	in	het	bouwplan?
Ja, de calculator past het bouwplan automatisch aan met de nieuwe artikelnummers naast de huidige artikelnummers. En geeft deze aan 
door middel van het artikelnummer en NIEUW.

17. Waarom	is	Esdec	onderscheidend	in	deze	aanpak?
Er zijn uitgebreide windtunneltesten gedaan om te bepalen wat de bellastingswaarden zijn op modules en velden. De markt neemt 
doorgaans aan dat een deel van het veld, een groep panelen, een oneindig stijf element vormen. Wij hebben echter verder getest en 
daarmee de werkelijke stijfheid onderling van panelen bepaald. Door middel van unieke lift- en schuiftesten, heeft het R&D team van Esdec 
veel betere inzichten vergaard in de stijfheid van het totale systeem. Hierdoor weten wij optimaal de ballast te verdelen tussen bijvoorbeeld 
de hoeken, randen en de middens van velden. Daarnaast hebben wij uit full-scale windtesten bij DNW, het belang van perimeter ballast 
bevestigd gekregen. 

Oude systemen zijn conform stand der techniek 2019 uitgevoerd, u mag verwachten dat de nieuwe situatie conform de stand der techniek in 
2020 voldoet en lange tijd houdbaar is. Daarmee legt u met Esdec een toekomstbestendig systeem voor lange periode op uw dak. Dat is ook 
de betrouwbaarheid van Esdec.

Mocht	u	een	training	willen	volgen,	meldt	u	aan	voor	de	webinar.

     WEBINAR

www.esdec.com

FAQ
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Door het toevoegen van meer lengtematen van zonnepanelen 
heeft Esdec ook de montagesystemen aangepast in mogelijk-
heden. Om te verduidelijken wat dit voor u in praktijk betekent, 
bieden deze onderstaande toepasbaarheids- grafiek en tabel 
houvast. 

Toelichting	toepasbaarheids-	grafiek1	en	tabel2
Om u op weg te helpen met de productkeuze, is een grafiek 
opgesteld. In deze grafiek kunt u aflezen of de lengte van het 
zonnepaneel aansluit bij de maat van het product. U kunt 
zo aflezen in de grafiek of het huidige product hierbij nog 
toepasbaar is. De linker balk     geeft aan wat de minimale 
lengte (Lmin) is en de rechter balk     geeft aan wat het bereik is. 
De linker en rechter balk samen betreft de maximale lengte 
(Lmax).

    BELANGRIJK!
Als voorbeeld, ballasthouder 1600 (voorheen 1007060) 
kan worden gebruikt voor lengtes van 1611 mm – 1680 mm 
(huidige situatie). In de nieuwe situatie is het mogelijk om met 
het ge-update product (1007202) lengtes van 1550 mm – 1690 
mm installeren. Dat betekent dus in praktijk dat er een groter 
bereik is gerealiseerd met één productserie. Op pagina 2 
is tevens een tabel weergegeven waarin alle afmetingen en 
artikelnummers staan weergegeven van zowel de huidige als 
nieuwe producten. Kortom	de huidige producten kunnen dus 
nog steeds toegepast worden! 

De huidige versies worden niet meer geproduceerd en zullen 
alleen voorradig zijn zolang de voorraad strekt. De Esdec 
calculator stelt de product updates automatisch in vanaf week 
34, waardoor u zo min mogelijk hinder zal ondervinden van de 
in- en uitfasering van producten. 

1 TOEPASBAARHEIDSGRAFIEK
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1.4 TOEPASBAARHEIDSOVERZICHT

Welk	nieuw	of	huidig	product	heeft	u	nodig	bij	het	zonnepaneel?
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HUIDIGE SITUATIE NIEUWE SITUATIE

Art. nr. Lmin Lmax Bereik Art. nr. Lmin Lmax Bereik

Ballasthouder 1200 100-7061

1200 1306 106

100-7215*

1170 1310 140
Stabilisator 1200   100-7071 100-7216

Winddeflector achter 1200   100-7051 100-7217

Winddeflector achter 1200 zwart 100-7551 100-7217-B

Ballasthouder 1500 100-7063

1475 1610 135

100-7207*

1475 1615 140
Stabilisator 1500   100-7073 100-7208

Winddeflector achter 1500   100-7053 100-7206

Winddeflector achter 1500 zwart 100-7553 100-7206-B

Ballasthouder 1600 100-7060

1611 1680 69

100-7202*

1550 1690 140
Stabilisator 1600   100-7070 100-7203

Winddeflector achter 1600   100-7050 100-7201

Winddeflector achter 1600 zwart 100-7550 100-7201-B

Ballasthouder 1700 100-7098

1685 1789 104

100-7210*

1655 1795 140
Stabilisator 1700   100-7099 100-7211

Winddeflector achter 1700   100-7097 100-7209

Winddeflector achter 1700 zwart   100-7597 100-7209-B

Ballasthouder 1900 100-7062

1900 1972 72

100-7213*

1830 1970 140
Stabilisator 1900   100-7072 100-7214

Winddeflector achter 1900   100-7052 100-7212

Winddeflector achter 1900 zwart   100-7552 100-7212-B

Ballasthouder 2000 -

- - -

100-7086*

1940 2080 140
Stabilisator 2000   - 100-7087

Winddeflector achter 2000  - 100-7085

Winddeflector achter 2000 zwart  - 100-7585

Daksteun adapter -
- - -

100-7011
- - -

Daksteun 100-7010 100-7012

2 TOEPASBAARHEIDSTABEL

HUIDIG NIEUW

Winddeflector L 100-7055 100-7204

Winddeflector R 100-7056 100-7205

B module ≤1016 mm ✓ ✓

B module ≥1016 mm ✘ ✓

*Nieuwe ballasthouders zijn voorbereid voor Perimeter Ballast. De huidige ballasthouders zijn hier niet op voorbereid maar deze kunnen wel 
tussen hoge basissen toegepast worden.
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