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HELIARTEC, één wereldspeler op de markt van performante fotovoltaïsche panelen met de nadruk
op de esthetische integratie in gevels, uit Taiwan en RAILINGCOMPANY, ontwerper en producent
van aluminium profielen voor de balustrade sector, uit België hebben elkaar gevonden in het
vermarkten van een oplossing waarbij de esthetische en economische waarde zich kruisen. 

S-FGR of Solar Full Glass Railing is het product dat we aanbieden.

Fotovoltaïsche panelen gelamineerd tussen glasbladen en bevestigd in aangepaste aluminium
glasklemprofielen met een uniek gepatenteerd uitlijningssysteem. Geen kabels zichtbaar, veilig en
met een esthetische meerwaarde. 

 

Vertegenwoordigd door Externa BV ,als
exclusief importeur van diverse dak- en
gevelsystemen, heeft zijn zetel gevestigd te
Rotselaar.

Met een sterke focus op snelle, efficiënte en
tegelijk modulaire en circulaire bouwsystemen
helpen we dagelijks onze klanten hun
bouwprojecten extra energie-efficiënt én
esthetisch op te leveren.

Een Belgisch bedrijf, gevestigd te Puurs-St-
Amands, met passie voor aluminium
profielen, glas & esthetiek.

Producten ontwikkelen vanuit het standpunt
van plaatsers/installateurs om een esthetisch
ideaal te bekomen door zeer kostenefficiënt
te werken.
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3110 Rotselaar
 016 15 13 80

info.be@pixasolar.com
www.pixasolar.com
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WIE DOET WAT ?

berekening opbrengst in functie van ;
ligging (Zuid, Noord, enz..)
oppervlakte vh paneel
type zonnepaneel (Full Black, Striping,
Color)

voorziening omvormers
aansluiting van S-FGR met omvormers

PIXASOLAR zal instaan voor alles wat te maken
heeft met de fotovoltaïsche panelen ;

verankeringsdetails 
aanbeveling type profiel en glas
aansturen/begeleiden van hun
klantennetwerk dat tevens zal instaan
voor de plaatsing

RAILINGCOMPANY zal instaan voor alles
wat te maken heeft met de plaatsing van
profielen en glas ;

Wat moet er eerst gebeuren ?

de warmtepompen van uw project
de laadpalen voor de electrische wagens 
de gemeenschappelijke delen 

Het ideale scenario is om eerst, samen met
PIXASOLAR, te bekijken naar wat u juist wenst als
bouwheer vooraleer u aan de ruwbouw van uw project
begint.

Wenst u energie op te wekken om electriciteit te
voorzien voor ;

In functie van uw wensen kunnen simulaties van
rendement worden opgemaakt en weten we nadien bij
RAILINGCOMPANY welk type glas en afmetingen er
nodig zijn. Hiermee kunnen we dan verder kijken hoe dit
alles dient verankerd te worden.

Dit kan dan geïmplementeerd worden in de
ruwbouwplannen zodat de volgende werkzaamheden
vlot kunnen verlopen.

 



FULL BLACK

FULL BLACK panelen zijn zoals
de naam het zegt niet-
lichtdoorlatende glaspanelen die
voorzien zijn van een optimale
combinatie zonnecellen.
 deze panelen hebben een
vermogen van +/-175 Wp/M2.

COLOR

COLOR zijn niet-
lichtdoorlatende glaspanelen
die voorzien zijn van een
klantspecifieke kleur of logo
om rendement te
combineren met marketing.

Monokleur zal bvb een
vermogen opleveren van +/-
100-150 Wp/m2.

STRIPES

STRIPES is een nieuwe semi-
transparant zonnepaneel. In dit
paneel zijn de monokristallijne
zonnecellen tussen het glas
verwerkt als fijne zwarte
lamellen.

 De panelen zijn 45%
transparant waardoor je er
perfect doorheen kan kijken.
Ideaal voor balkons die als
leefruimte worden benut. Deze
panelen hebben een vermogen
van +/- 110 Wp/m2.

 WAT IS ER ALLEMAAL MOGELIJK ?



FULL BLACK

STRIPES



 KAN IK OOK S-FGR PLAATSEN OP MIJN DAKRANDEN ?

THINK OUT OF THE BOX

complementair verticaal geplaatste S-FGR te plaatsen
S-FGR te plaatsen en hierdoor meer bruikbare ruimte te
gebruiken voor outdoor living activiteiten

Traditioneel worden zonnepanelen schuin op het dak
geplaatst en daar is niets verkeerds mee. 

Weet dat verticaal geplaatst S-FGR maar 3% minder
opleveren dan schuin geplaatste zonnepanelen op een plat
dak.

Wel bieden we nu de mogelijkheid aan om ;

Door onze S-FGR panelen te voorzien op een
hoogte van 2000mm in onze speciale FGR-
1500-T glasklemmen kunnen we zowaar de
opbrengst van uw zonnepanelen verdubbelen
en kan u daarbij nog eens uit de wind zitten.

Uiteraard zal de voorbereiding van de
verankering belangrijk en moet het gebouw op
deze lasten voorzien zijn.



FGR-1100-T FGR-1300-T

FGR-1302-F FGR-1303-YFGR-1301-S

DIAMOND LINE
FGR-1500-T
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