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Det finns 2 huvudtyper av solpaneler som 
Sunnytek arbetare med. Den ena och 
vanligaste är paneler med aluminiumram. 
Den andra är så kallade ramlösa paneler 
som ser ut som en stor laminerad glasskiva. 
Vi har olika montagesystem för de olika 
paneltyperna beroende på krav och 

önskemål av kunden. Våra lösningar undviker att använda en massa onödiga 
aluminiumprofiler som ger högre och instabilare installationer. Detta är 
enkelt och lättjobbat och prisvärd så stora kostnader klan sparas.

* Montage av paneler med ram på korrugerade plåttak
Detta system har en speciell adapter som pop nitas fast i plåt takets åsar. 
Detta ger ett tätt montage utan skruvar och brickor som lossar eller läcker. 
Solpaneler med ram kläms fast med en speciell skruv med klämma som 
fungerar både på porträtt eller landskapsmontage( Stående eller liggande 
panel) Panelen kläms direkt på kanten utan ytterligare profiler såg 

bygghöjden blir låg. Man kan med 
fördel ha 6 klämmor per panel så 
detta ger ett mycket stabilt och enkelt 
montage. Skruvarna är rostfria och 
fästbygeln varm galvad.
Solpaneler utan ram har en delad gummi 
klädd klämma som sitter i fästskruven och klämmer fast glaskanten 
på solpanelen. Normalt är klämmorna svart eloxerade likt de flesta 
panelernas ram.

* Montage av paneler på plåttak med stående fals
Detta montage har ett stabilt fäst block med 3+3 M8 insex skruvar som 
klämmer hårt runt den stående falsen på plåttaket. Detta ger mycket 
lång bygghöjd och panelen kan lika direkt an mot blocket utan 
ytterligare vertikala eller horisontella aluminiumprofiler.
Solpaneler utan ram har samma typ av klämma med gummiinsats på 
plats.

* Montage av paneler på papptak
Detta montage kan utföras på flera sätt 
men enklast och stabilast är att 
montera vertikala läkt / ribbor. 
Panelernas sidokanter ligger an mot 
ribborna på hela sidan så det stöder 
mycket bra. Ribborna ( tryck 
impregnerade) klistras fast på taket 
med takasfalt och skruvas sedan med 
galvade skruvar ned i undertaket. Detta 
blir då helt tätt under ribban. Sedan 
kläms panelen fast en svart eloxerad 
aluminiumprofil som kan vara i korta 
bitar eller heltäckande. 
Skall taket bli mera tätt så använder vi en aluminiumprofil med gummilister 
på undersidan och panelernas horisontella skarv tejpas med 
dubbelhäftande butyl tape.
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* Montage av paneler på äldre eller nyare tegeltak.

Dessa tak är mycket vanliga och med dagens teknik lite dyra att installera 
paneler på och lösningarna lämnar en del övrigt att önska. Vi föredrar ett 
integrerat montage av flera orsaker. Bilden till höger visar traditionellt montage 
med Z krokar och horisontella aluminiumprofiler med panelerna ovanpå. Vi 
rekommenderar ej denna lösning utan en annan teknik som har givna fördelar.
Vårt utförande Tegel och läkt tas bort. Ny takpapp läggs. På denna 
vertikala ribbor i tryckimpregnerat material. Dessa klistras på undersidan och skruvas 
fast i taket med skruv. På dessa ribbor ligger panelerna dikt an med en ca 15 mm bred 
spalt. I spalten ligger en aluminiumprofil. Den kan vara antingen en utformad profil eller 
en profil med gummilister på undersidan. Dessa tätar mot vatten på de vertikala 
skarvarna. De skruvas med CC 50 cm ned i ribborna med skruv med gummipackning.
De horisontella skarvarna tätas med dubbelsidig butyl tape. Detta ger då ett mycket stabilt montage.
Är panelerna i landskapsmontage och breda kan en extra mitten ribba monteras som extra stöd mot tung 
snölast.

Detta montage kan ge ett helt tätt tak som skyddar takpappen under mot vatten och 
damm. Är solpanelerna utan ram används den dubbla profil lösningen med gummi på 
under och översidan. Det finns en speciell profil för de horisontella skarvarna med en 
gummi försegling mot vattnet.
Dessa montage när snabba att installera och då panelen sänks ned så kommer de flesta att ha sin överdel 
i ungefär samma höjd som tegeltaket som fanns tidigare eller kan ligga bredvid. Detta montage är då 
snyggare då den ej syns luft under panelerna.

Högst upp mot nocken lämnas en öppning där varma luft kan strömma ut så det ej bildas ett värme lock 
under panelerna. Speciellt CIGS panelerna klarar mycket högre temperaturen och påverkas marginellt av 
högre temperatur.

Soltegel / sol-shingles
Denna lösning har paneler som 
läggs direkt på läkt och har ett 
tyst utförande i sin 
ramkonstruktion. Här finns flera 
utföranden vi kan erbjuda.
Värmeåtervinning.    Sunnytek 
Solar har en lösning där vi tar 
tillvara den varma luften undre 
solpanelerna och använder denna för att förvärra grund och 
dränering och torka ur husets grund.
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