
ZONNE-ENERGIE
VOOR EIGEN GEBRUIK

GSE GROUND SYSTEM™

Grondbevestigingssysteem voor zonnepanelen (PV-frame)

www.gseintegration.com

Ontwikkeld
voor

eigen gebruik

Functioneel, licht, esthetisch, snel te 
installeren, eenvoudig en universeel !
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ZONNE-ENERGIE VOOR WONINGEN
Met de GSE GROUND SYSTEM INSTALLATIEKIT kunt u zonnepanelen op de grond 
plaatsen. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor eigen gebruik en biedt talloze voordelen :

GROUPE SOLUTION ENERGIE
155-159 rue du Dr Bauer. 93400 SAINT-OUEN +33 1 70 32 08 00  contact@gseintegration.com 
www.gseintegration.com

KONTAKT

• Het systeem is minder dan 1,80 m hoog; vergunningen voor de
   plaatsing ervan zijn derhalve niet vereist

• Betere energieprestatie van gebouwen in het kader van de Franse
   thermische regulering 2012

• Dé oplossing in geval van installatieproblemen op daken
    (Ruimtegebrek, oude dakbedekking, enz.)

• Verkocht per set van 2 of 6 panelen. Geschikt voor divers gebruik
   (Aanvulling op PV-installatie, voor eigen gebruik, plat dak, in alle soorten tuinen, enz.)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOORDELEN

Confi guratie
mogelijk

Helling

Kleur

Materiaal

Gewicht

Ballast-
systeem

Bevestiging

Veiligheid

WA-verzekering
product en
onderneming

Veelvoud van 1 rij van 2 kolommen in PORTRAIT

Tijdens montage instelbaar van 19° tot 40°

Zilver

Roestvast staal Arcelor 30 jaar garantie

± 120 kg inclusief de 4 modules

Zand, grind, cement,
betonplaten...

Zonder boren op de grond te plaatsen

Gebruik van micro-omvormers mogelijk:
lage spanning (v) in zichtbare kabels

CHUBB
Wettelijke
Aansprakelijkheid

• Dé oplossing in geval van ruimtegebrek 
     ➜ opstelling in staande positie (portrait); minder ruimte nodig

• Verminderde installatietijd en -kosten

• Geschikt voor alle soorten tuinen 
     ➜ hoogte van het gras vormt geen probleem 

• Geschikt voor alle maten zonnepanelen

• Simpel en veilig te installeren
     ➜ ballast mogelijk met allerlei soorten materiaal

• Compact en lichtgewicht formaat 
      ➜ geleverd als kit (tot 3 kits van 4 panelen/pallet)

• 100% recyclebaar

• Geen werk op daken

• Vereenvoudigde bevestiging van micro-omvormers

• Bevestigingsplaat beveiligingskist
     aan achterzijde 

VOORDELEN

Geschikt
voor 95% van dezonnepanelen

op de markt
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