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Het Unidek Aero-principe

Unidek Aero dakelementen dragen bij aan het realiseren 
van de EPB-eisen. De zelfdragende dakelementen 
onderscheiden zich van schrijnwerk met kepers of spanten 
en andere dakelementen door de doorlopende isolatieschil. 
Dankzij de gepatenteerde geïntegreerde verstijvers wordt 
de isolatieschil nergens onderbroken, wat zorgt voor een 
maximaal thermisch rendement zonder koudebruggen. 
Geluid van buitenaf en overlangsgeluid tussen woningen 
worden gereduceerd dankzij de speciaal voor deze 
toepassing ontwikkelde gipskartonplaat. Unidek Aero 
biedt bovendien een vrije keuze in binnenafwerking; de 
dakelementen worden geleverd met een fraaie kant-en-
klare witte zichtzijde of met een robuuste gipsvezelplaat die 
kan worden afgewerkt naar wens. Daarnaast zijn Unidek 
Aero dakelementen zelfdragend tot 6 meter 90 en bieden 
in combinatie met de juiste toebehoren een uitstekende 
brandreactie tot Euroklasse B-s1-d0. 

Figuur 1 - Trias Energetica
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Onze visie:  
het dak als energiecentrale van de toekomst

Dak als energiecentrale

Het dak kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
productie van duurzame energie. Daarmee is het dak 
dé energiecentrale van de toekomst. Door stijgende 
energieprijzen en de energiedoelstellingen van de overheid 
is er vanuit de woningmarkt een grote behoefte ontstaan 
aan energieopwekkers op het dak zoals bijvoorbeeld PV-
panelen. Door veel marktpartijen wordt bij de plaatsing 
van PV-panelen meer dan eens voorbij gegaan aan de 
eerste energiebeperkende stap van de Trias Energetica 
strategie en worden systemen op ongeïsoleerde of slecht 
geïsoleerde daken geplaatst. Een onverstandige keuze.

Van isoleren naar energie opwekken 

Bij een ongeïsoleerde woning gaat maar liefst 30% van de 
warmte verloren via het dak. Dit maakt dat dakisolatie 
een belangrijke bijdrage levert aan energiebesparing. 
Het beperken van de energievraag is de eerste stap 
van de Trias Energetica strategie. De Trias Energetica 
is een driestappenstrategie om een energiezuinige 
woning te ontwerpen. Als er na voltooiing van de eerste 
energiebeperkende stap nog een energievraag overblijft, 
adviseert de Trias Energetica strategie om gebruik te maken 
van duurzame energie (stap 2).
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Verschil tussen indak- en opdaksystemen

Bij opdaksystemen worden PV-panelen bevestigd 
over het bestaande pannendak heen. Dat kan met 
haken door de overlap van de dakpannen heen. 
De ophangsystemen worden aan panlatten of de 
onderconstructie bevestigd.  
Bij indaksystemen (BiPV) vervangen de PV-panelen 
de dakpannen. In dat geval is vooral waterkering 
een belangrijk item. Er zijn systemen die van zichzelf 
waterkerend zijn (zoals Unidek SolarPower) en er zijn 
ook systemen die een extra waterkerende laag zoals 
een folie nodig hebben.

Unidek Aero Comfort 
Witte kant-en-klare zichtzijde

Unidek Aero Comfort Bio  
Witte kant-en-klare zichtzijde, met duurzaamheidscertificaat

Dakisolatie en energieopwekking in één

Unidek SolarPower combineert dakisolatie en energie- 
opwekking geïntegreerd in één dakelement. Bovenop de 
geïsoleerde dakelementen wordt het PV-bevestigings-
systeem met de PV-panelen aangebracht. Dat gebeurt op 
de bouwplaats nadat de dakelementen zijn gemonteerd. 

Het resultaat is een esthetisch en kwalitatief hoogwaardig 
indak PV-systeem met geïntegreerde dakisolatie. Een 
indaksysteem wordt ook wel BiPV genoemd (Building 
Integrated Photovoltaics).
 

Unidek Aero Fermacell 
Gipsvezelplaat voor afwerking naar keuze
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Unidek SolarPower heeft het meeste weg van een 
indaksysteem, maar gaat verder dan dat. Het systeem 
combineert de effectieve energiebesparende basis van 
Unidek Aero dakelementen met de energieopwekking van 
een PV-systeem.

Unidek Aero Comfort, Unidek Aero Comfort Bio en Unidek 
Aero Fermacell zijn constructief isolerende dakelementen 
die de basis kunnen vormen voor Unidek SolarPower. 
De aanwezigheid van geïntegreerde verstijvers aan de 
bovenzijde zorgt ervoor dat het indak PV-systeem stevig 
bevestigd kan worden op de dakelementen. De PV-panelen 
kunnen eenvoudig op de bouwplaats op de dakelementen 
gemonteerd worden.

Unidek SolarPower is toepasbaar in nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Het plaatsen van één of meerdere 
dakramen tussen de PV-panelen is uiteraard mogelijk. 
Ook is het geen probleem de PV-panelen flexibel in te 
delen, bijvoorbeeld als PV-panelen zowel horizontaal als 
verticaal op de dakelementen komen. Het resultaat is een 
esthetisch en kwalitatief hoogwaardig indak PV-systeem, 
gecombineerd met dakisolatie.

Gepatenteerd gootsysteem onder de PV-panelen

Gegarandeerd waterdicht

Waterdichtheid en luchtdichtheid zijn primaire aspecten 
van het hellende dak. Een waterkerende laag zoals pannen 
of een kwetsbare folie onder de PV-panelen is niet nodig 
met Unidek SolarPower. Dit komt doordat het systeem zelf 
waterdicht is dankzij een uitstekende waterkering door: 
- horizontale en verticale afdekprofielen;
- het gepatenteerde gootsysteem onder de PV-panelen;
- water- en luchtdichte aansluiting van de dakelementen.

De aluminium horizontale en verticale afdekprofielen 
in de kleur van de PV-panelen zorgen niet alleen voor 
een fraai uiterlijk, maar hebben ook een belangrijke 
waterkerende functie. Ze bevatten namelijk EPDM-rubber 
dat ervoor zorgt dat 99% van het regenwater direct over 
het glazen oppervlak van de PV-panelen naar de goot 
wordt afgevoerd. Dit is de eerste waterkerende laag, 
waarmee tevens UV-straling, vuil en ongedierte wordt 
tegengehouden. De PV-panelen worden geplaatst in een 
PV-bevestigingssysteem. Dit gepatenteerde aluminium 
systeem bestaat uit horizontale en verticale hoofdprofielen 
die in de geïntegreerde verstijvers van de dakelementen 
zijn vastgeschroefd. De hoofdprofielen hebben naast deze 
bevestigingsfunctie ook een waterkerende functie als 
gootsysteem. Hiermee vormen ze de tweede waterkerende 
laag van Unidek SolarPower. Daarnaast worden de dak-
elementen onderling water- en luchtdicht aaneengesloten:  
de derde waterkering. Onafhankelijke testen van BDA Dak- 
en Geveladvies hebben uitgewezen dat de waterdichtheid 
van Unidek SolarPower gegarandeerd is.

 

Goede ventilatie zorgt voor hoger rendement

Voldoende ventilatie is essentieel voor een goed werkend  
PV-systeem. Dit zorgt namelijk voor de benodigde koeling 
van de panelen, waardoor meer elektriciteit geproduceerd 
wordt en dus een hoger rendement wordt behaald.  
Het Unidek SolarPower systeem is zo ontwikkeld, dat er 
tussen het dakelement en de PV-panelen een onbelemmerde 
ruimte wordt gecreëerd om de vrijgekomen warmte van 
de panelen af te voeren. Doordat er geen folie of andere 
kunststoffen direct op het dakelement aangebracht  
hoeven te worden, wordt door de ventilatie van de onder-
constructie ook nog eens een langere levensduur van de 
totale dakconstructie gerealiseerd. De dakelementen zijn 
immers damp-open, waardoor eventueel vocht van binnen 
naar buiten moet kunnen worden afgevoerd. In de  
energieprestatieberekeningen kan Unidek SolarPower 
ingevoerd worden als ‘goed geventileerd’, waardoor het 
eenvoudiger wordt de EPB-eisen te realiseren.

Windweerstand

Door middel van constructieve testen zijn windzuiging en 
-sterkte getest en daarmee is aangetoond dat Unidek  
SolarPower windbelasting weerstaat. Het PV-bevestigings-
systeem zorgt er samen met de Unidek dakelementen 
voor dat een stormschade uit te sluiten is. Daarnaast 
zijn afschuifkrachten en doorbuiging standaard voor de 
dakelementen geborgd.
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Unidek SolarPower

 

Geluidshinder voorkomen

Geluid is een belangrijk deel van de comfortbeleving in 
huis. Geluidshinder leidt tot irritaties en verstoort het 
wooncomfort. Het tikken van regen op de PV-panelen kan 
door bewoners als minder prettig worden ervaren. Kiest een 
klant voor Unidek SolarPower in combinatie met Unidek 
Aero Comfort, Unidek Aero Comfort Bio of Unidek Aero 
Fermacell, dan zijn de dakelementen standaard voorzien 
van een 10 of  12 mm gipsplaat en wordt een Rw-waarde van 
maar liefst 36 dB gerealiseerd. Met de Rw-waarde wordt de 
mate van geluidwering van een constructie aangegeven. Er 
worden een aantal akoestische eisen vastgelegd in functie 
van het geluidsniveau van buitenaf. De voorschriften die 
van toepassing zijn, zijn afhankelijk van diverse factoren. Als 
indicatie kunnen we stellen dat de minimale waarde DAtr voor 
de geluidsisolatie van een vlak van de gebouwschil meestal 
schommelt tussen 26 en 34 dB. Met Unidek Aero Comfort, 
Unidek Aero Comfort Bio of Unidek Aero Fermacell als 
isolerend dakelement wordt een eventuele geluidsoverlast 
dus tot een minimum beperkt.

Merkonafhankelijk

Het Unidek SolarPower systeem is gezamenlijk ontwikkeld 
door Kingspan Unidek en een toonaangevende partner 
in solaroplossingen. Doordat PV-panelen voortdurend in 
ontwikkeling zijn en er doorlopend nieuwe merken op de 
Europese markt verschijnen, was bij de ontwikkeling daarom 
ook de merkonafhankelijkheid in soorten en merken PV-
panelen een uitgangspunt. 
 
Klanten kunnen zelf de PV-panelen kiezen die zij willen 
toepassen voor Unidek SolarPower. De lengte en breedte  
van de PV-panelen is volledig naar eigen wens te bepalen.
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Voorbeelden van Unidek SolarPower in combinatie met dakpannen, dakramen en zetwerk

 

Flexibele indeling mogelijk

Het plaatsen van de PV-panelen kan geheel naar eigen 
inzicht. De mogelijkheden zijn eindeloos. Unidek SolarPower 
als volledig of gedeeltelijk dakvlak, gecombineerd met 
dakpannen, dummy panelen, dakramen, zetwerk of 
zonnecollectoren.

Indien een woning hoek- en kilkepers heeft, worden er vaak 
aan de zijkanten van de PV-panelen dakpannen verwerkt.  
Dit heeft esthetisch gezien vaak niet de voorkeur.  
Met Unidek SolarPower is het mogelijk dummy panelen 
te verwerken naast de PV-panelen. Deze dummy panelen 
wekken geen energie op, maar daarmee is wel het totale 
dakoppervlak bedekt met panelen, wat in veel gevallen de 
esthetiek van de woning ten goede komt. Dummy panelen 
zorgen eveneens voor naadloze aansluitingen rondom 
dakdoorvoeren, schoorstenen, etc. 

Het plaatsen van een dakraam is populair vanwege de extra 
lichtinval en ventilatiemogelijkheid. Tussen de PV-panelen 
is het mogelijk om één of meerdere dakramen te plaatsen. 
Gebruik hiervoor het Unidek Aero Dakraamkozijn, waarmee 
een goed geïsoleerde thermische schil wordt behouden. 
Het Unidek Aero Dakraamkozijn is een oplossing voor het 
plaatsen van dakramen zonder raveling. Het stelkozijn is 
beschikbaar voor alle gangbare Velux en Fakro dakramen. 
Per type dakraam en dakelement wordt het samengestelde 
stelkozijn met de juiste afmeting geleverd.  

 

Ontzorging

Door de inmiddels jarenlange samenwerking tussen  
Kingspan Unidek en haar partner in solaroplossingen kan 
uw contactpersoon u volledig ontzorgen. U ontvangt 
slechts twee offertes voor het gehele dak: één offerte 
voor de Unidek dakelementen en één offerte voor het PV-
systeem inclusief de montage, randafwerking en zetwerk. 
Wij regelen de volledige planning tot en met de aansluiting 
van de PV-panelen. Ook is het mogelijk om tekeningen in 
DWG-formaat van het dak, inclusief het PV-systeem en 
aansluitdetails, aan te leveren.

Dakramen tussen de PV-panelen
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Dummy panelen Unidek SolarPower als gedeeltelijk dakvlak

Gootdetail Unidek SolarPower (na-montage) Nokdetail Unidek SolarPower (na-montage)
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Veelgestelde vragen

Unidek SolarPower in de praktijk

Unidek SolarPower is reeds in vele bouwprojecten met succes 
toegepast. Zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten en 
zowel in de enkelvoudige als seriematige woningbouw.

Wat is de levertijd van Unidek SolarPower?
Unidek SolarPower is leverbaar vanaf 15 dagen, afhankelijk 
van de ordergrootte en specificaties.

Wat kost Unidek SolarPower?
Unidek SolarPower is concurrerend geprijsd ten opzichte  
van opdaksystemen die esthetisch minder fraai zijn.  
Unidek SolarPower is goedkoper dan andere indaksystemen.  
De precieze prijs van het systeem is projectafhankelijk.

Hoeveel ‘energie’ levert Unidek SolarPower?
De meeste PV-panelen halen op dit moment een opbrengst 
van ongeveer 17%. Dit betekent dat ze van al het invallende 
zonlicht ongeveer 17% omzetten in elektriciteit. Dit lijkt 
weinig, maar eigenlijk is 17% ruim voldoende om bij 35 m2 
PV-dakvlak, met zonoriëntatie tussen zuidoost en zuidwest, 
een eengezinshuishouding van energie te voorzien.  
Een theoretisch perfect paneel zou tot 40% opbrengst 
kunnen komen, maar dat is dus eigenlijk niet nodig.  
35 m2 is uiteraard een richtwaarde, want het werkelijke 
stroomverbruik hangt af van ‘extra's’ zoals elektrische 
verwarming, warmtepomp, etc.

Levert een opdak PV-systeem meer energie dan een 
indaksysteem?
Opdaksystemen staan bekend om hun goede ventilatie  
tussen de PV-panelen en de dakpannen. Het Unidek 
SolarPower systeem is optimaal ontwikkeld, zodat er tussen 
het dakelement en de PV-panelen een onbelemmerde 
ruimte wordt gecreëerd om de vrijgekomen warmte van de 
panelen af te voeren via de goot- of nokzijde. Op basis van 
praktijkresultaten van honderden woningen is te zien dat het 
verschil in energieopwekking tussen opdaksystemen en  
Unidek SolarPower nihil is.

Voor welk soort daken is Unidek SolarPower 
geschikt?
Unidek SolarPower kan op het hellende dak van een woning 
worden toegepast. De meest ideale hellingshoek voor  
PV-panelen is 36 graden.

Kan Unidek SolarPower op platte daken worden 
toegepast?
Nee, het dakelement is ontwikkeld voor hellende daken. 
Voor platte daken zijn er uitstekende andere systemen op de 
markt. Onze Solar partner kan hier desgewenst advies over 
uitbrengen.

 
 

Is Unidek SolarPower geschikt voor nieuwbouw of 
renovatie van woningen?
Beide is mogelijk doordat er gekozen kan worden voor  
Unidek Aero Comfort, Unidek Aero Comfort Bio of Unidek 
Aero Fermacell.

Het huis dat ik (ver)bouw is niet gericht op het 
zuiden. Is Unidek SolarPower nu nog toepasbaar?
Jazeker. Ook bij een oostwest-oriëntatie kan Unidek 
SolarPower nog interessant zijn. Wat de exacte opbrengst  
in dit geval wordt, zal per project bekeken worden.

Aan de zonzijde van het dak zit een scherpe 
slagschaduw van een boom. Wat nu?
Bij scherpe slagschaduw is het beter zetwerk of een dummy 
paneel te plaatsen. Dit is mogelijk met Unidek SolarPower.  
Let bij de keuze voor PV-panelen er wel op dat bomen 
groeien.

Is het noodzakelijk om het complete dak uit te 
rusten met Unidek SolarPower?
Nee, we adviseren enkel aan de zonzijde een volvlaks 
gedeelte te creëren van ca. 35 m2, uitgaande van een 
eengezinshuishouding. Zorg altijd dat een rechthoekige 
oppervlakte wordt gecreëerd. Het is mogelijk de rest van  
het dak vol te leggen met dummy panelen.

Kan er een combinatie gemaakt worden tussen 
zonnestroom (elektriciteit) en zonthermische 
energie (warm tapwater)?
Dit is mogelijk, op aanvraag.

Wat is de garantie op Unidek SolarPower?
De bovenzijde van het systeem bestaat uit aluminium 
profielen en het glas van de zonnepanelen; dit zijn 
materialen die een zeer lange levensduur hebben.  
Unidek SolarPower heeft een garantie van 10 jaar op 
waterdichtheid en 25 jaar op de opbrengst van PV-panelen. 
Het is hierbij van cruciaal belang dat op de bouwplaats de 
aanwijzingen over montage worden opgevolgd. Let op:  
een omvormer heeft gemiddeld een kortere levensduur dan 
de PV-panelen, circa 10 tot 15 jaar.
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Contact

Kingspan Unidek N.V.
Bouwelven 17A | 2280 Grobbendonk

T:  +32 (0) 142 470 10
E: unidekbe@kingspan.com
www.kingspanunidek.be 
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