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Met het Q CELLS Q.FLAT-G5-montagesysteem voor platte 
daken (hierna ook kortweg "Q.FLAT-G5" genoemd) kunt u de 
onbegrensd beschikbare zonne-energie direct en milieuvrien-
delijk in elektrische energie omzetten. Lees deze handleiding 
alstublieft zorgvuldig door en volg de instructies om ten volle 
profijt te kunnen trekken van het totale prestatievermogen 
van de Q.FLAT-G5. Niet-naleving kan leiden tot lichamelijk 
letsel, materiële schade en verminderd rendement.

Symbolen
In deze montagehandleiding worden symbolen gebruikt voor 
gemakkelijk en snel begrip.

SYMBOOL BESCHRIJVING

 Ä  Handeling met één of meerdere stappen.

•  Lijst

Bij het uitvoeren van een handeling nakijken, 
resultaat van een handeling controleren.

Niet-toegestane uitvoering van een handeling.

Verwijzing naar een gevaar of beschadiging.
Onderverdeeld in:
• Gevaar: Levensgevaar
• Waarschuwing: zwaar letsel of materi-

ele schade
• Aanwijzing: Productbeschadiging

Deze installatie- en gebruikshandleiding beschrijft de veilige 
montage, het gebruik en het recyclen van de Q.FLAT-G5.

 Ä Q.FLAT-G5 mag alleen worden geïnstalleerd met Q CELLS 
zonnepanelen met de afmetingen 1670 mm × 1000 mm × 
32 mm (bijv. Q.PEAK-G4.1), 1685 mm × 1000 mm × 32 mm 
(bijv. Q.PEAK DUO-G5) of 1740 mm × 1030 mm × 32 mm 
(bijv. Q.PEAK DUO-G6), inclusief frame. 

 Ä Lees de installatie- en gebruikshandleiding voor montage 
zorgvuldig door.

 Ä Bewaar deze installatie- en gebruikshandleiding gedurende de 
levensduur van het Q.FLAT-G5-systeem voor platte daken.

 Ä Zorg dat deze installatie- en gebruikshandleiding altijd beschik-
baar is voor de gebruiker.

 Ä Geef de installatie- en gebruikshandleiding door aan iedere 
volgende eigenaar of gebruiker van het Q.FLAT-G5-monta-
gesysteem voor platte daken.

 Ä Voeg iedere aanvulling die u van de producent ontvangt 
hieraan toe.

 Ä Let op bijbehorende documenten.
 Ä Houdt u aan het schakelsysteem en afmetingen van de 
Q.FLAT-G5-installatie.

Beoogd gebruik
Het Q.FLAT-G5 montagesysteem voor platte daken is alleen 
toegestaan voor gebruik op platte daken met een hellingshoek 
van 0°-5° en een maximale dakhoogte van 38 m.
• De Q.FLAT-G5 is alleen geschikt voor gebruik met de door 

de producent uitdrukkelijk vermelde zonnepanelen.
 Ä Neem alstublieft contact op met een van de door Hanwha 
Q CELLS GmbH aangewezen en gecertificeerde dealers of hun 
medewerkers indien installatie en/of gebruik van de Q.FLAT-G5 
buiten Duitsland en/of niet volgens de bepalingen van deze 
installatie- en gebruikshandleiding dient te gebeuren.

GEVAAR! 
LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE 
SCHOKKEN!

 Ä Een niet door Hanwha Q CELLS GmbH geautoriseerde toe-
passing van de Q.FLAT-G5, met name de toepassing van niet 
uitdrukkelijk vermelde zonnepanelen, kan leiden tot lichamelijk 
letsel, materiële schade en verminderd rendement.

Veiligheidsvoorschriften
De gebruiker van de Q.FLAT-G5 is verantwoordelijk voor het 
inachtnemen van alle relevante voorschriften en richtlijnen. De 
gebruiker dient de draagkracht en maximale ballast van het dak 
te controleren. 

WAARSCHUWING! 
Valgevaar door betreden zonder gezekerd te 
zijn!

 Ä Betreed het installatiegebied nooit alleen en zonder 
gezekerd te zijn.

 Ä De Q.FLAT-G5 mag uitsluitend met de volgende voor-
schriften en standaarden in gebruik genomen, gebruikt en 
onderhouden worden:
• Installatie- en gebruikshandleiding zonnepanelen en de 

veiligheidsvoorschriften van Hanwha Q CELLS GmbH
• Landspecifieke voorschriften voor gebruiksveiligheid, 

gevaarlijke goederen en milieubescherming
• Installatiespecifieke bepalingen en eisen
• Geldige wetten, voorschriften en regelingen voor de planning, 

montage en gebruik van installaties voor zonne-energie en 
dakwerkzaamheden specifiek per land.

• Geldige internationale, nationale en regionale voorschriften, 
met name met betrekking tot de installatie van elektrische 
apparaten en installaties, het werken met gelijkstroom en 
voorschriften van het bevoegde energiebedrijf met betrekking 
tot het gedeeld gebruik van installaties voor zonne-energie.

• Voorschriften voor de preventie van ongevallen
• Voorschriften van de bouw-beroepsorganisatie

1 INLEIDING

DOCUMENT HERZIENING 02
Dit document is geldig in Nederland vanaf april 2020.

Wijzigingen voorbehouden. Bij de uitvoering van de installatie en het gebruik van het Q.FLAT-G5-montagesysteem voor platte daken gelden de gegevensbladen en aanvullende infor-
matie die door de producten ten tijde van de aanschaf van het systeem en/of de componenten gepubliceerd zijn, voor zover de koper en/of gebruiker niet over meer actuele bepalin-
gen geïnformeerd wordt.
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Personeelskwalificaties
De installateur en de gebruiker zijn ervoor verantwoordelijk dat 
de montage, de inbedrijfstelling, het gebruik, het onderhoud, de 
demontage en de recycling van het Q.FLAT-G5-systeem en/of de 
componenten ervan uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor 
gekwalificeerde vakmensen met een erkend opleidingscertificaat 
voor het betreffende vakgebied (afgegeven door een erkende 
landelijke organisatie). Alle elektrische werkzaamheden mogen 
alleen door een officieel erkende vakman volgens de geldende 
DIN-normen, VDE-voorschriften, ongevallenpreventie-voor-
schriften en de voorschriften van de lokale energiebedrijven 
(EVU) worden uitgevoerd.

GEVAAR! 
Levensgevaar door elektrische schokken!

• De Q.FLAT-G5 bestaat uit een platdak-onderconstructie 
(metalen frame) en zonnepanelen. De zonnepanelen worden 
aangesloten om een elektrisch systeem te vormen.

• De constructie van elektrische installaties, evenals later 
eventueel noodzakelijk werk aan elektrische installaties mogen 
uitsluitend volgens de geldige voorschriften en normen, 
met name de betreffende DIN-normen, VDE-voorschriften, 
ongevallenpreventie-voorschriften en de voorschriften van 
de lokale energiebedrijven (EVU) en uitsluitend door voor 
de betreffende werkzaamheden gekwalificeerde vakmensen 
uitgevoerd worden.

 Ä Win informatie in over de geldende richtlijnen en vergun-
ningsvoorwaarden bij de bevoegde autoriteiten en de EVU 
alvorens u de Q.FLAT-G5 installeert en in gebruik neemt.

Geldigheid
Deze handleiding geldt uitsluitend voor producten van de firma 
Hanwha Q CELLS GmbH. De Hanwha Q CELLS GmbH is niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen 
van deze handleiding. 

 Ä Houdt u zich ook aan de handleidingen van de andere 
systeemcomponenten die bij het totale systeem van de 
zonnepaneel-installatie kunnen horen. Indien van toepassing 
dient de statische weerstand voor het gehele project berekend 
te worden. 

 Ä Neem alstublieft contact op met uw contactpersoon indien er 
zich vragen voordoen die in het kader van deze handleiding 
niet beantwoord worden.

Meer informatie vindt u op onze website www.q-cells.com.

Informatie voor de gebruiker
 Ä Registreer direct uw Q.FLAT-G5. (https://www.q-cells.de/
service-support/installatie-registrering.html).

Alleen zo kunt u aanspraak maken op al onze diensten zoals 
vermeld in onze garantieregeling.

 Ä Meldt uw claim bij onze Customer Service op service@q-cells.
com.

 Ä Bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur 
van het zonnestroomsysteem.

Bijbehorende documenten
Deze montagehandleiding is alleen geldig in samenhang met de 
volgende technische informatie:

DOCUMENTSOORT

Productinformatieblad zonnepaneel

Informatie over verpakking en transport

Wrijvingsprotocol

Meetprotocol

Projectrapport van de Q CELLS ROOFTOP PLANNER

1 INLEIDING 2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

§
GB

§
I

§
D

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Zonnepanelen nooit aan de aansluitkabels of 
aansluitdoos optillen en verplaatsen.

 Ä Draag de panelen horizontaal.

2.1 VEILIGHEID EN TRANSPORT

 Ä Zorg dat het personeel de ongevallenpreventie- 
en veiligheidsvoorschriften kent en zich eraan 
houdt.

 Ä Bij alle werkzaamheden schone handschoenen 
dragen.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken! 

 Ä Geen beschadigde zonnepanelen installeren.
 Ä Geen beschadigde Q.FLAT-G5-componenten 
installeren.

 Ä Meldt beschadigingen direct bij uw dealer.

WAARSCHUWING! Brandgevaar!

 Ä Zonnepanelen niet binnen installeren.
 Ä Zonnepanelen niet mobiel opstellen.

 Ä Verpakking op schade controleren.
 Ä Bij beschadigde verpakking direct contact 
opnemen met de vervoerder en verdere aanwij-
zingen opvolgen.

 Ä Houdt u aan de verpakkingsaanwijzingen.

 Ä De zonnepanelen tot montage in de originele 
verpakking laten. 

 Ä Sla de zonnepanelen veilig op in koele en droge 
ruimten. De verpakking is niet weerbestendig.
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2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Laat de zonnepanelen niet vallen.

Bevestigings-
brief 

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Ga nooit op het paneel staan.
 Ä De zonnepanelen niet mechanisch belasten.
 Ä Laat geen objecten op de zonnepanelen vallen.

2.1 VEILIGHEID EN TRANSPORT
3 PLANNING
3.1 EISEN

Dit document maakt het u mogelijk in combinatie met de 
Q CELLS ROOFTOP PLANNER uw Q.FLAT-G5 installatie 
voor platte daken te plannen. Neem alstublieft contact op 
met de Q CELLS-medewerkers voor het gebruik van het 
ontwerpprogramma "Q CELLS ROOFTOP PLANNER".

Opstellingslocatie
Houdt u aan de volgende richtlijnen met betrekking tot de opstel-
lingslocatie:
• Q CELLS zonnepanelen zijn volgens IEC 61215 getest voor 

veilig gebruik in een gematigd klimaat.
• Zonnepanelen zijn niet geschikt voor een explosieveilige omgeving.

 Ä Gebruik de zonnepanelen niet in de buurt van licht ontvlambare 
gassen en dampen (gasflessen, tankstations).

 Ä Zonnepanelen niet in gesloten ruimten installeren.
 Ä Zonnepanelen niet op plekken installeren waar zich water kan 
verzamelen. (Bijv. overloopgebieden)

 Ä Zonnepanelen kunnen niet als vervanging van normale dak-
bedekking gebruikt worden (zonnepanelen zijn onder andere 
niet waterdicht).

 Ä Installeer de zonnepanelen niet in de directe omgeving van 
airconditioners.

 Ä Installeer de zonnepanelen niet meer dan 4000 meter boven 
de zeespiegel.

 Ä Breng geen chemische substanties (b.v. olie, oplosmiddelen 
etc.) in contact met delen van de modules. Alleen substanties 
die door Q CELLS als veilig zijn aangemerkt mogen tijdens de 
montage, het gebruik en het onderhoud gebruikt worden.

Vermijden van schaduw
Alleen optimale zonnestraling leidt tot maximale energieopbrengst:

 Ä Stel de zonnepanelen zodanig op dat ze met de voorzijde 
naar de lucht gericht zijn.

 Ä Vermijd schaduwen (bijv. door gebouwen, schoorstenen, 
bomen). 

 Ä Vermijd deelschaduwen (bijv. door bovenleidingen, vuil, 
sneeuw, begroeiing).

Gebruiksgrenzen
De Q.FLAT-G5 is ontworpen voor de volgende toepassingen:

 Ä Bedrijfstemperaturen van -40 °C tot +85 °C (-40 F tot +185 F). 
 Ä Winddruk tot qp=1,0 kN/m² (volgens DIN EN 1990), sneeuwlast 
op de grond tot sk=2,0 kN/m² voor Q CELLS 60-cel / 120-half-
cel zonnepanelen generatie G5 / G7 of tot sk=1,77 kN/m² 
voor Q CELLS 120-halfcel zonnepanelen generatie G6 / G8 
(volgens DIN EN 1990).

Paneelkeuze
• Q.FLAT-G5 mag alleen worden geïnstalleerd met Q CELLS 

zonnepanelen met de afmetingen 1670 mm × 1000 mm × 
32 mm (bijv. Q.PEAK-G4.1), 1685 mm × 1000 mm × 32 mm 
(bijv. Q.PEAK DUO-G5) of 1740 mm × 1030 mm × 32 mm (bijv. 
Q.PEAK DUO-G6), inclusief frame. 

• Het actuele productinformatieblad is doorslaggevend.
 Ä Kijk voor gedetailleerde elektrische parameters op het pro-
ductinformatieblad.

 Ä Schakel uitsluitend zonnepanelen van hetzelfde type en 
dezelfde prestatieklasse op elkaar aan.

Zekeringen en doorsnede aansluitkabels
 Ä Laat de installatie van zekeringen, aansluitkabels en andere 
elektrische materialen volgens DIN VDE 0100-712 door een hier-
voor voldoende gekwalificeerd elektrospecialist uitvoeren.

Seriële aansluiting
Een seriële aansluiting van de zonnepanelen is alleen toegestaan 
tot de maximale, in de actueel geldige notities vermelde maximale 
systeemspanning.

 Ä Zorg dat de systeemspanning onder geen enkele voorwaarde 
overschreden wordt.

Geschiktheid en bescherming van het dak
Q CELLS is niet aansprakelijk voor de algemene geschiktheid 
en/of de bescherming van het dak tijdens toepassing van het 
Q.FLAT-G5-systeem voor platte daken. 

LET OP! 

Bij de verificatie voor schuifveiligheid werd bij de Q.FLAT-G5 
een wrijvingscoëfficent van μ = 0,50 gemeten.

 Ä Als dit niet wordt bereikt met een bestaand dakoppervlak, 
neem dan contact op met Q CELLS om dit bij de planning 
te corrigeren.

 Ä Gebruik het document "Bepaling van de statische wrijvingsco-
efficiënt" om de statische wrijvingscoëfficiënt te bepalen.

 Ä Er dient op gelet te worden dat de geleverde beschermmat 
geschikt is om te gebruiken in combinatie met de dakbedekking. 
Bij folie-dakbedekking is een beschermmat met aluminium 
coating nodig om migratie van weekmakers en versnelde 
materiaalveroudering te vermijden.

Richtlijnen voor uitstulpen van het dakfolie onder windzuigbe-
lasting ("Ballooning-effect"): 
• Door onderdruk op de gedeelten van het dak waar wind instroomt 

kunnen er, indien er geen goede hechting is tussen dakfolie en 
dakopbouw, uitstulpingen in het dakfolie ontstaan. Dat kan in 
extreme gevallen tot verschuiving van het Q.FLAT-G5-systeem 
voor platte daken leiden.

 Ä Zorg dat hier op locatie de juiste maatregelen tegen genomen 
worden.

 Ä Zorg ervoor dat er bij dakoneffenheden een voldoende grote 
ruimte tussen de dakbedekking en de belaste ballastdragers 
blijft bestaan.

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Voer alleen veranderingen aan de zonnepanelen 
uit die door Q CELLS schriftelijk bevestigd zijn.

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Monteer de zonnepanelen niet in de buurt van 
ontvlambare of corrosieve gassen/dampen.

 Ä Installeer de zonnepanelen niet in de directe 
omgeving van airconditioners.

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä De zonnepanelen niet opstapelen.
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3 PLANNING
3.1 EISEN

Meetprotocol
Het meetprotocol is bepalend voor de exacte planning van de 
Q.FLAT-G5 en is beschikbaar in de Q CELLS ROOFTOP PLANNER 
of direct bij de Q CELLS-medewerker.

 Ä Bekijk het dak voorafgaand aan de planning.
 Ä Meet het gehele gebied (gebruik meetlint).
 Ä Houd de correcte afstanden tot de borstwering aan (indien 
aanwezig).

 Ä Houd de correcte afstanden tot de rand en dakconstructie 
aan.

 Ä Vul het meetprotocol exact in met alle benodigde informatie.
 Ä Bij vragen: neem contact op met een medewerker van  
Q CELLS. (service@q-cells.com)

 Ä Bepaal de statische wrijvingscoëfficiënten met behulp van de 
statische wrijvingskit en voer ze in het wrijvingsprotocol in.

Dakstatica
 Ä De eigenaar van het gebouw is er verantwoordelijk voor 
dat de extra belasting die door de Q.FLAT-G5 (PV-systeem 
+ ballast) wordt veroorzaakt, kan worden gedekt door de 
belastingreserves in de statische dakconstructie. Dit geldt 
ook voor de belastingoverdracht door de dakbedekking en 
de isolatie die eronder is aangebracht. 

 Ä De statische toestand van het dak moet door de eigenaar en 
een bouwkundig ingenieur worden gecontroleerd voordat op 
het dak wordt gebouwd. De overeenkomstige belastings-
reserves voor de installatie van een PV-installatie moeten 
worden gecontroleerd en vrijgegeven. Bovendien moet ervoor 
worden gezorgd dat de gebruikte thermische isolatie bestand 
is tegen de drukbelasting van de Q.FLAT-G5 onder ballast 
(min. toepassingstype DAA ds volgens DIN4108-10). 

 Ä De wind- en sneeuwbelasting moet worden bepaald door 
een bouwkundig ingenieur.

Bliksembeveiliging en potentiaalvereffening
• Volgens de definitie van VDE 0100-541.3.1 is het Q.FLAT-G5 

montagesysteem voor platte daken geen elektrische installatie. 
Evenmin is het een vreemd geleidend onderdeel volgens 
DIN VDE 0100-541.3.7, omdat het geen vreemd elektrisch 
potentiaal (in het bijzonder een vreemd plaatselijk aardpotentiaal) 
kan introduceren en niet behoort tot de onderdelen van de 
bouwconstructie die volgens DIN VDE 0100-411.3.1.2 in de 
potentiaalvereffening moeten worden opgenomen.

• Het Q.FLAT-G5 montagesysteem voor platte daken is een 
metalen constructie in de breedste zin van het woord, die 
alleen apparatuur van beschermingsklasse 2 draagt. Zo kan 
een beschermende potentiaalvereffening volgens VDE 0100-
410.3.9 achterwege worden gelaten.

• Om de veiligheid op het dak te verhogen en de isolatiemeting te 
vergemakkelijken, raden wij echter aan om tijdens regelmatige 
herhalingsproeven op het systeem een potentiaalvereffening 
met onze accessoirekabels uit te voeren en het hele systeem 
op één punt met minstens 6 mm² CU-kabels aan te sluiten 
op de hoofdaardrail.

 Ä De optionele potentiaalvereffening kan worden uitgevoerd via 
de klinknagelmoeren in de basisprofielen en ballastdragers. 

LET OP! 

 Ä De bliksembeveiliging dient individueel voor iedere installatie 
door een professional in bliksembeveiliging volgens DIN VDE 
0185 305 3 bijlage 5 (DIN EN 62305 3 bijlage 5) beoordeeld en 
door een professioneel bedrijf opgebouwd en geïnspecteerd 
te worden.

Basiscomponenten
De standaard Q.FLAT-G5 bestaat uit drie componenten, het 
grondprofiel, de ballastdrager en de eindklem. Afhankelijk van 
het gebruikte paneel zijn verschillende grondprofielen en ballast-
dragers beschikbaar om de Q.FLAT-G5 optimaal aan te passen 
aan de paneelafmetingen. De grondprofielen met voorgemon-
teerde middensteunen en eindsteunen zijn voor elk daktype 
verkrijgbaar. Afhankelijk van de dakbedekking worden ofwel 
aluminium gelamineerde beschermmatten (foliedakbedekking) 
of niet-gelamineerde beschermmatten (bitumendak) gebruikt.

De keuze van de te installeren panelen en de keuze van de te 
monteren dakbedekking kan en moet worden gemaakt op Q CELLS 
ROOFTOP PLANNER. Deze stelt de juiste materialen samen en 
het dak kan dienovereenkomstig worden gepland. 

LET OP! 

 Ä Controleer bij levering of de onderdelen compleet en intact 
zijn.

 Ä Controleer alle geklonken verbindingen op het voorgemon-
teerde grondprofiel op volledigheid.

3 PLANNING
3.2 COMPONENTEN

AFBEELDING SAP-NR. MATERIAAL BESCHRIJVING

20005100 Staal + rub-
bergranulaat + 
roestvrij staal

Q.FLAT-G5 grondprofielen (kort) voorgemonteerd 
voor foliedaken: Middensteun, eindklem, bescherm-
mat met aluminiumlaminering

20005180 Staal + rub-
bergranulaat + 
roestvrij staal

Q.FLAT-G5 grondprofielen (kort) voorgemonteerd 
voor Bitumendaken: Middensteun, eindklem, be-
schermmat zonder aluminiumlaminering

20005890 Staal + rub-
bergranulaat + 
roestvrij staal

Q.FLAT-G5 grondprofielen (lang) voorgemonteerd 
voor foliedaken: Middensteun, eindklem, bescherm-
mat met aluminiumlaminering

20005891 Staal + rub-
bergranulaat + 
roestvrij staal

Q.FLAT-G5 grondprofielen (lang) voorgemonteerd 
voor Bitumendaken: Middensteun, eindklem, be-
schermmat zonder aluminiumlaminering

20005101 Staal +
roestvrij staal

Q.FLAT-G5 ballastdrager (kort) 1623 mm: voor  
zonnepanelen met 60 cellen (bijv. Q.PEAK-G4.1),  
gemarkeerd met inkeping

20005102 Staal +
roestvrij staal

Q.FLAT-G5 ballastdrager (medium) 1638 mm: voor 
120 halfcellige zonnepanelen (bijv. Q.PEAK DUO-G5), 
zonder markering

20005892 Staal +
roestvrij staal

Q.FLAT-G5 ballastdrager (lang) 1693 mm: voor 120 
halfcellige zonnepanelen (bijv. Q.PEAK DUO-G6), 
gemarkeerd met het getal 1

20005103 Staal + roestvrij 
staal + kunststof

Q.FLAT-G5 eindklem met schroef
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3 PLANNING
3.2 COMPONENTEN

Optionele componenten

AFBEELDING SAP-NR. MATERIAAL BESCHRIJVING

                       

20005190 Uv-stabiel kunst-
stof

Q CELLS kabelclip (100 stuks)

10019608 Koperdraad 
vertind, PO 
co-polymeer

Q.FLAT-G5 PA-kabel kort met 
Ringkabelschoen 
(20 stuks incl. 2 schroeven M8*20)

20005195 Koperdraad 
vertind, PO 
co-polymeer

Q.FLAT-G5 PA-kabel lang met 
Vorkkabelschoen (20 stuks)

10020003 Koperdraad 
vertind, PO 
co-polymeer

Q.FLAT-G5 PA-kabelset 6 mm² 
(50 stuks incl. 40 schroeven M8*20)

20005196 Staal Q.FLAT-G5 grondprofielverbinder
(3 schroeven en 3 dopmoeren zijn nodig 
voor de montage)

20005289 roestvrij staal Q.FLAT-G5 schroeven voor 
Grondprofielverbinder

20005300 roestvrij staal Q.FLAT-G5 dopmoeren voor 
Grondprofielverbinder

OP AANVRAAG Q CELLS wrijvingskit

3 PLANNING
3.3 TECHNISCHE GEGEVENS

SPECIFICATIE BESCHRIJVING

Toepassingsgebied Platte daken met bitumen- en folieafdekking, evenals beton- of grindlaag 

Maximale dakhelling Tot 5°

Maximale dakhoogte 38 m

Montagewijze Ballastdaksysteem zonder indringing in het dak

Toelaatbare zonnepanelen Q CELLS 60-celpaneel (afmetingen 1670 × 1000 × 32 mm),
Q CELLS 120-celpaneel (afmetingen 1685 × 1000 × 32 mm),
Q CELLS 120-celpaneel (afmetingen 1740 × 1030 × 32 mm)

Thermische scheiding Niet noodzakelijk (horizontaal en verticaal)

Minimale systeemgrootte 2 zonnepanelen (1 eenheid)

Onderdelen van de Q.FLAT-G5: 
 Grondprofiel uitgeklapt   Ballastdrager   Grondprofielverbinder  
 Eindklem

 2110 / 2171 

 273 

408

48,5

126,5

+ +

110

49

19

2

3

4

1

 1623 / 1638 / 1693

40
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3 PLANNING
3.3 TECHNISCHE GEGEVENS

Draagarmrooster Q.FLAT-G5
De grondprofielen zijn loodrecht op hun oriëntatie gekoppeld door 
de fixatie van de ballastdragers en de eindklemmen. De kopse 
kanten van de zonnepanelen staan tegen de afstandhouder. Dit 
resulteert in een asrooster van 2110 × 1705,5 mm (bijv. Q.PEAK-
G4.1), of 2110 × 1720,5 mm (bijv. Q.PEAK DUO-G5) of 2171 × 
1775,5 mm (bijv. Q.PEAK DUO-G6).

 2110 / 2171* 

 2
6

3
 

18
2

5
,5

 /
 1

8
4

0
,5

 /
 1

8
9

5
* 

17
0

5
,5

 /
 1

72
0

,5
 /

 1
77

5
,5

* 

3410 / 3441 / 3551*

1705,5 / 1720,5 / 1775,5* 

1055 / 1085,5* 3530,5 / 3562,5 / 3670,5*

1705,5 / 1720,5 / 1775,5* 

Afb. 1: Bovenaanzicht Q.FLAT-G5 asrooster * (2110 × 1705,5 mm voor bijv. Q.PEAK-G4.1,  
2110 × 1720,5 mm voor bijv. Q.PEAK DUO-G5 en 2171 × 1775,5 mm voor bijv. Q.PEAK DUO-G6)

3 PLANNING
3.4 Q CELLS ROOFTOP PLANNER

Het plannen van de Q.FLAT-G5
De Q CELLS ROOFTOP PLANNER is een online planningstool die 
verschillende ontwerpprogramma's combineert om de planning 
eenvoudig, veilig en efficiënt te maken. Alle stappen van een sys-
teemontwerp kunnen met één programma worden uitgevoerd. 
Sneeuw- en windbelastingszones worden automatisch voorgesteld 
en er wordt rekening gehouden met geografische kenmerken.

De Q CELLS ROOFTOP PLANNER levert:
• Ontwerpplan voor zonnepanelen
• Bedradingsschema
• Omvormerplan
• Ballastplan
• Onderdelenlijst
• Berekening van de statica volgens Eurocode 5 en windrapporten, 

rekening houdend met sneeuw- en windbelastingszones.

 Ä Noteer correct het meetprotocol, dat u bij uw contactpersoon 
bij Q CELLS kunt opvragen.

 Ä Bepaal de wrijvingscoëfficiënt met behulp van het testprotocol 
(gebruik indien nodig een wrijvingskit).

 Ä Voer de vastgestelde gegevens correct in de Q CELLS 
ROOFTOP PLANNER in.

LET OP!

 Ä De Q.FLAT-G5 met minder dan 1,5 m afstand tot het dakrand 
heeft een positieve invloed op de ballast van het systeem.

 Ä Houd een minimale afstand van 20 cm tot de borstwering 
aan.

• De Q CELLS ROOFTOP PLANNER stelt het paneelontwerp-
plan, het paneelbedradingsschema, het omvormerplan, een 
opbrengstprognose en het ballastplan volgens EUROCODE 
5 en de bijbehorende onderdelenlijst in een projectrapport 
samen.

• Het projectrapport is absoluut noodzakelijk voor de juiste 
opbouw van de Q.FLAT-G5.

Afb. 2: Infografiek Q CELLS ROOFTOP PLANNER
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GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Montagezone afgrendelen.
 Ä Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van 
de zonnepaneel-installatie.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Controleer dat tijdens de installatie de 
zonnepanelen en gereedschappen op geen 
enkel moment aan vocht of regen blootgesteld 
worden.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Gebruik uitsluitend geïsoleerd en droog 
gereedschap.  

 Ä Montage nooit alleen uitvoeren.

• Monteer alleen onbeschadigde zonnepanelen 
en componenten.

 Ä Geen extra gaten boren.

4 MONTAGE
4.1 VOORBEREIDING VOOR DE MONTAGE

4 MONTAGE
4.1 VOORBEREIDING VOOR DE MONTAGE

Benodigde gereedschappen en hulpmiddelen
Voor de installatie van de Q.FLAT-G5 zijn naast het projectrapport ook gereedschappen en hulpmiddelen nodig die niet in het leve-
ringsprogramma zijn opgenomen. Voordat u de Q.FLAT-G5 installeert, raden wij u aan de volgende materialen bij de hand te houden:
 

AFBEELDING GEREEDSCHAP AFBEELDING GEREEDSCHAP

Accuschroevendraaier Handschoenen

Zeskantbit IS 6 Meetlint

Momentsleutel Krijtlijn

Ringsleutel //  
steeksleutel SW 10

Ballasten van bijv. trottoirpla-
ten, trottoirbanden, stoepte-
gels of grind

Afb. 3: Maximale ballasthoogte

Selectie van ballastelementen
Let op de maximale hoogte van 120 mm bij de keuze van ballastelementen om de ballastelementen zonder beschadigingen onder 
het zonnepaneelpaar te plaatsen.

LET OP!

Indien u hier geen rekening mee houdt kan het zijn dat de ballastelementen niet over elkaar onder de zonnepaneelparen passen.
 Ä Zorg ervoor dat er min. 10 mm afstand tussen ballastelementen en zonnepaneelparen aangehouden wordt. 
 Ä Om de ballastlading volgens het ballastplan te bereiken kan het nodig zijn om de onderste ballastlaag dwars over de ballastdragers 
te plaatsen. De ballastdragers moeten aan de buitenste inkepingen van de grondprofielen worden bevestigd, zodat de ballaststenen 
niet kunnen omvallen en de dakbekleding niet kunnen raken.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door  
vallende zonnepanelen!

 Ä Zeker de zonnepanelen en voorgemonteerde 
paneelparen tijdens de montage.

 Ä Monteer de zonnepanelen alleen bij droog weer 
met weinig wind. 
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4 MONTAGE
4.1 VOORBEREIDING VOOR DE MONTAGE

De gewichten van de ballastverdeling volgend het ballastplan van Q CELLS dienen exact aangehouden te worden. De volgende in 
de handel verkrijgbare betonnen ballastelementen worden aanbevolen voor het ballasten:

BALLASTELEMENT AFMETING IN 
MM/MM/MM

GEWICHT 
IN KG

MAX. AANTAL TYPE BALLAST PLAATSING BALLASTELE-
MENTEN

Troitoirband 999 / 250 / ≥ 50 ≥ 29 7 op ballastdragers

Stoeptegel 400 / 400 / ≥ 50 ~ 13 8 op ballastdragers

Stoeptegel 300 / 300 / ≥ 50 ~ 10 10 op ballastdragers

Straatsteen 200 / 100 / ≥ 5 ~ 4 8 / grondprofiel in grondprofiel

Grind (alleen op 
grinddaken)

1600 kg/m³ 1600 kg/m³ 15 kg / Grondprofiel in grondprofiel

4 MONTAGE
4.2 HET UITVOEREN VAN DE MONTAGE

1

1

1

2

3

AANSLAG

AANSLAG

4

 Ä Reinig het dakoppervlak en verwijder storende 
voorwerpen.

 Ä Meet het gehele gebied af.
 Ä Houd de correcte afstanden tot de rand en dakconstructie 

aan.
 Ä Controleer de meting aan de hand van de projectdocu-

mentatie.
 Ä Bij vragen: neem contact op met een medewerker van 

Q CELLS.
Hulpmiddelen, gereedschap: Projectrapport, bezettingsplan

 Ä Open de middensteun en trek deze naar boven.
 Ä Druk het scharnier tot aan de aanslag 
naar beneden om het klapmechanisme te 
vergrendelen.

 Ä Open de middensteun van de tegenoverliggende 
zijde op dezelfde manier.

 Ä Herhaal deze procedure met alle andere grond-
profielen.

• De grondprofielen zijn nu volledig geassembleerd en 
dragen nu tot 4 modules in uitgeklapte toestand.

VOORZICHTIG! Persoonlijk letsel door scherpe 
en zware balken!

 Ä Draag beschermende handschoenen tijdens de 
montage.

LET OP! Beschadiging van de dakbedekking!

 Ä Gebruik geschikte grondprofielen met voorge-
monteerde beschermmatten.

 Ä Om hoogteverschillen te compenseren, klikt u de bescherm-
mat er eventueel uit en vervangt u deze door een hogere 
beschermmat van hetzelfde type.

 Ä Lijn de geopende grondprofielen parallel en in lijn 
met elkaar uit.

OPMERKING
De exacte afstand tot het volgende grondprofiel wordt 
bepaald door de ballastdragers.
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4 MONTAGE
4.2 HET UITVOEREN VAN DE MONTAGE

5

A B

6

breit schmal

7

8

9

10

11

4 MONTAGE
4.2 HET UITVOEREN VAN DE MONTAGE

 Ä Bepaal de positie van de ballastdragers:

• Als ballasten niet nodig is, kies dan de stan-
daardpositie A.

• Voor het ballasten met stoeptegels en bakstenen, kiest 
u de standaardpositie A.

• Bij een hoge ballast met dwarsliggende ballaststenen 
kiest u positie B.

LET OP! 

Voor een beter onderscheid zijn de ballastdragers 
voor 60-celpanelen gemarkeerd met een inkeping, 
en de ballastdragers en grondprofielen voor 
120-halfcel zonnepanelen G6 / G8 gemarkeerd 
met het getal 1.

 Ä Controleer of de juiste ballastdragers zijn geleverd.

 Ä Leg het volgende grondprofiel parallel en in lijn 
met de eerste twee grondprofielen.

 Ä Haak de ballastdrager in de grondprofielen, zoals beschreven 
in stap 5 en 6, en sluit de ballastdrager aan op de grond-
profielen.

• Het grondprofiel is aan beide zijden voorzien van 
ballastdragers.

LET OP! Schade aan de ballastdragers!

 Ä Gebruik vanaf een ballast van meer dan 125 kg 
4 ballastdragers, waarbij de ballaststenen 
gelijkmatig op de binnen- en buitenballastdragers 
worden gelegd.

 Ä Hang de ballastdragers links en rechts van de 
middensteunen op de juiste plaats in de grondpro-
fielen.

 Ä Begin met het bevestigen van de ballastdrager in de smalle 
groef.

 Ä Zorg ervoor dat de ballastdragers volledig in de inkepingen 
van het grondprofiel grijpen.

 Ä Herhaal stap 7 tot de rijlengte is bereikt volgens 
het projectrapport.

 Ä Lijn de grondprofielseries op het dak uit met behulp van het 
projectrapport.

 Ä Minimum afstanden tot de rand van het dak in acht nemen.
Hulpmiddelen, gereedschap: Projectrapport, bezettingsplan

 Ä Monteer en richt de resterende grondprofielen 
en ballastdragers op dezelfde manier in tot de 
geplande veldgrootte is bereikt.

Hulpmiddelen, gereedschap: Projectrapport, bezettingsplan

 Ä Schroeven door de gaten duwen en met 
dopmoeren vastzetten (aanhaalmoment: 6 Nm).

 Ä Verbind de overige grondprofielen op dezelfde manier.

LET OP! 

• Dopmoeren draaien vast op de schroeven, 
niet op de grondprofielen en grondprofielver-
binders.

• De schroeven compenseren de thermische uitzetting 
en blijven daardoor beweeglijk. 

LET OP! 

• De afstanden tussen de grondprofielrijen 
worden in het projectrapport gedefinieerd, 
maar moeten minstens 5 mm bedragen.

• Bij gebruik van grondprofielverbinders bedraagt de 
afstand tussen de grondprofielrijen precies 242 mm.

Montage met grondprofielverbinders:
 Ä Grondprofielrijen met een verticale afstand van 
242 mm tot elkaar uitlijnen.

 Ä Plaats de grondprofielverbinder op beide grondprofielen.
 Ä Controleer of de gaten in de grondprofielverbinder over-

eenkomen met de gaten in het grondprofiel.

Optionele potentiaalvereffening:
• In de grondprofielen en ballastdragers van de 

Q.FLAT-G5 zijn klinknagelmoeren aangebracht 
die dienen voor de potentiaalvereffening.

• Hiervoor worden de grondprofielen en ballastdragers 
via potentiaalvereffeningskabels met elkaar verbonden. 

• Het is ook mogelijk om het te integreren in een 
bliksembeveiligingssysteem.
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12

4 MONTAGE
4.2 HET UITVOEREN VAN DE MONTAGE

13

4 MONTAGE
4.3 BALLASTEN

1

2

3

4

LET OP! Schade aan het dak!

 Ä Laat geen ballastelementen op het dak vallen.
 Ä Zorg ervoor dat de ballast de dakbedekking niet raakt.
 Ä Let op de maximale ballasthoogte van 120 mm.

Ballasten met bakstenen:
 Ä Ballaststenen vlak in het grondprofiel opbergen 
volgens het ballastplan.

 Ä Zorg ervoor dat de ballast het frame van het paneel niet 
raakt.

Hulpmiddelen, gereedschap: Bezettingsplan, ballastplan

Ballasten met grind op grinddaken:
 Ä Ballaststenen vlak in het grondprofiel opbergen 
volgens het ballastplan.

 Ä Zorg ervoor dat de ballast het frame van het paneel niet 
raakt.

Hulpmiddelen, gereedschap: Bezettingsplan, ballastplan

Ballasten met stoeptegels:
 Ä Plaats de ballaststenen vlak op de ballastdragers 
volgens het ballastplan.

Hulpmiddelen, gereedschap: Bezettingsplan, ballastplan

Ballast met stoepranden:
 Ä Plaats de ballaststenen dwars op de ballastdragers 
overeenkomstig het ballastplan.

 Ä Gebruik de ballastdrager positie B.
Hulpmiddelen, gereedschap: Bezettingsplan, ballastplan

LET OP!

 Ä Gebruik voor de positie van de ballastdrager B 
lange potentiaalvereffeningskabels.

Grondprofiel met 4 ballastdragers:
 Ä 2 potentiaalvereffeningskabels met elk één 
schroef, schroef vast met middensteun en 
ballastdrager (aanhaalmoment: 7 Nm). 

• Slechts één middensteun van het basisprofiel hoeft 
met 2 ballastdragers te worden verbonden.

Grondprofiel met 2 ballastdragers:
 Ä 1 potentiaalvereffeningskabel met elk één schroef, 
schroef vast met middensteun en ballastdrager 
(aanhaalmoment: 7 Nm). 

• Er hoeft per keer slechts één middensteun van het 
grondprofiel op een ballastdrager te worden aange-
sloten.
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GEVAAR! Levensgevaar door elektrische 
schokken!

Als een gelijkstroomkring wordt uitgeschakeld, kan er een vonk-
overslag optreden die levensgevaarlijke verwondingen kan 
veroorzaken.

 Ä Koppel de kabel niet onder belasting los.
 Ä Raak geen polen aan.

 Ä Elektrische werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd 
door een officieel erkende vakman.

Een zonnepaneel produceert al bij lage lichtsterkte elektrische 
stroom en spanning. Door loskoppeling van een gesloten 
stroomkring kunnen vlambogen en vonkenbogen ontstaan. 
Deze kunnen levensgevaarlijk letsel veroorzaken. Dit gevaar 
wordt groter als meerdere zonnepanelen in serie geschakeld 
zijn.

 Ä Let op dat ook bij weinig zonnestraling de volledige nullast-
spanning aanwezig is.

 Ä Houd alle geldende voorschriften en veiligheidsinstructies voor 
de installatie van elektrische apparaten en installaties aan.

 Ä Neem de nodige beschermings- en zorgvuldigheidsmaatre-
gelen. Bij paneel- of stringspanningen van meer dan 120 V 
wordt het laagspanningsbereik overschreden. Vanaf een 
spanningsbereik van ≥ 120 V mag de elektrische aansluiting 
alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.

 Ä Werk met uiterste zorgvuldigheid aan de omvormers en de 
leidingen.

 Ä Controleer dat de zonnepanelen aan de omvormer span-
ningsloos zijn bij het loskoppelen.

 Ä Houd de door de producent voorgeschreven tijdsinterval aan 
na het uitschakelen van de omvormer. Componenten onder 
hoogspanning moeten zich kunnen ontladen.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Aansluitdoos nooit openen.
 Ä De bypass-diodes niet verwijderen.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Contacten die onder stroom staan nooit met blote 
handen aanraken.

 Ä Bescherm de stekker tot het aansluiten met de 
bijbehorende beschermingskap.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Isoleer blootgestelde kabeleinden.
 Ä Verbind alleen kabels met stekkers.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Gebruik alleen geïsoleerd en droog gereedschap 
voor het werken met elektriciteit.

5 ELEKTRISCHE AANSLUITING
5.1 VEILIGHEID

OFF
EN

2. Onderbreek de DC-stroomkring.
3. Meten van de uitschakeling op de DC-string 
(geen gelijkstroom).
4. De stekker mag alleen met het daarvoor 
bestemde speciale gereedschap van de 
betreffende fabrikant worden losgekoppeld.
5. Ga bij het aansluiten van de panelen in 
omgekeerde volgorde te werk.

5 ELEKTRISCHE AANSLUITING
5.1 VEILIGHEID

SOLAR

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Controleer of alle elektrische componenten zich in 
de juiste, droge en veilige toestand bevinden.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Koppel de stekker nooit onder belasting los. De 
panelen moeten spanningsloos zijn.

1. Omvormer uitschakelen.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Houd u strikt aan de voorgeschreven tijdsinter-
vallen na het uitschakelen van de omvormer voor 
u verder gaat met werken.

 Ä Gebruik een zonne-energiekabel voor de 
aansluiting aan de uitgang van de aansluitdoos.

 Ä Gebruik dezelfde, met de omvormer compatibele stekker-
systemen.

 Ä Gebruik voor verbindingen koperen kabels van ten minste 
4 mm², die voor minimaal 90 °C geschikt zijn.

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok-
ken!

 Ä Elektrische werkzaamheden mogen alleen worden 
uitgevoerd door een officieel erkende vakman.

 Ä Houd de juiste polariteit aan.
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5 ELEKTRISCHE AANSLUITING
5.1 VEILIGHEID

NL

Klik

5 ELEKTRISCHE AANSLUITING
5.2 VOOR DE INSTALLATIE

1

2

Junction 
box

Modul

EN

3
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4

 Ä Controleer dat de stekkers stevig verbonden zijn. 
De stekkers klikken hoorbaar vast.

LET OP! Materiële schade door kortsluiting!

 Ä Zorg dat de kabels en stekkers niet in een watervo-
erende laag liggen, niet op de dakbedekking liggen 
en niet over kanten en randen schuren.

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Zorg voor spanningsvrije bekabeling (houd rekening 
met een buigradius van ≥ 60 mm).

 Ä Sla kabels vrijhangend op. Kabels mogen niet 
tussen het paneel en de onderconstructie liggen 
(beknellingsgevaar).

 Ä Controleer de montagematen met behulp van de 
projectdocumenten.

 Ä Voer correctiemaatregelen uit.
 Ä Sluit de installatie aan zoals omschreven in de projectdo-

cumenten.
Hulpmiddelen, gereedschap: Projectdocumenten, 
bezettingsplan

LET OP! Materiële schade door kortsluiting!

 Ä Verbind uitsluitend kabels van een enkele string 
met elkaar.

 Ä Zorg ervoor dat u de string niet kortsluit.

 Ä Controleer of u de correcte paneeltypes gebruikt 
(zie "Paneelkeuze" op pagina 7).

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Beschadig de rugfolie van het paneel niet.
 Ä Maak de kleefband aan de achterkant los.
 Ä Knip de kabelbinders door.

Uitlijning van 60-celpaneel:
 Ä Zonnepanelen zo uitlijnen dat alle aftakdozen in 
een string in dezelfde richting wijzen.

 Ä Uitsluitend zonnepanelen die in dezelfde hemelrichting liggen 
mogen serieel met elkaar verbonden worden.

Uitlijning van 120-celpaneel:
 Ä Zonnepanelen zo uitlijnen dat alle aftakdozen in 
een serie in dezelfde richting wijzen.

 Ä Afhankelijk van de lengte van de string, let op 180° stringrotatie 
van rij tot rij.

 Ä Afhankelijk van de polariteit wordt de kabel aan 
de lange zijde van de module bevestigd met 2 
kabelklemmen.

 Ä Bevestig de kabel niet onder spanning of kruislings.

• De kabels lopen later langs de nok van de Q.FLAT-G5.

LET OP! 

• Let op de oriëntatie van de panelen in de 
aangrenzende rijen. 

 Ä Plan de bedrading van de rijen voor de installatie om een 
optimale bekabeling tijdens de installatie te garanderen.
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Optionele potentiaalvereffening:
 Ä Schroef optillen en de vork van de lange 
potentiaalvereffeningskabel onder de schroefkop 
schuiven.

 Ä Draai de schroef samen met de potentiaalvereffeningskabel 
aan om de grondprofielen elektrisch te verbinden (aanhaal-
moment: 7 Nm).

5 ELEKTRISCHE AANSLUITING
5.3 PANEELPAREN AANSLUITEN

1

2

3
Klick

clic

Klik

click

4

5 • De panelen worden met de eindklem 
verbonden met vast met het grondprofiel 
verbonden.

 Ä Schroef de eindklem met voorgemonteerde schroef op elk 
grondprofiel (aanhaalmoment: 7 Nm).

 Ä De eindklemmen fungeren als rand- en middenklemmen.

5 ELEKTRISCHE AANSLUITING
5.4 NA DE INSTALLATIE

 Ä Plaats het paneel horizontaal, met de kant van 
het kabelframe als eerste, in de opening van de 
middelste steunen.

 Ä Controleer of de stringkabel vrij toegankelijk is voor de 
bedrading.

 Ä Plaats en bedraad de panelen aan de andere kant 
op dezelfde manier.

 Ä Plaats het paneel zonder aan de kabels te trekken.

 Ä Plaats het paneel op de eindsteunen.
 Ä Plaats het paneel vlak tussen de afstandhouders 
op het grondprofiel.

 Ä Paneel tegen de middelste steun drukken als deze niet direct 
in het grondprofiel vastklikt.

 Ä Plaats het aangrenzende paneel op de rand 
aan de lange zijde van het paneel (kant van het 
kabelframe).

 Ä Bedraad het paneel (een klik geeft de juiste bedrading aan).
 Ä Steek het bedrade paneel in het grondprofiel zonder 

aan de kabels te trekken (zie pagina 26, stap 1 en 2).

 Ä Zorg dat de bekabeling niet vrij ligt en/of hangt.
 Ä Bescherm de bekabeling tegen vuil en vocht en 
uv-straling.

Optionele stap:
 Ä Integreer de installatie in het bestaande bliksem-
beveiligingssysteem aan de hand van de lokale 
voorschriften.

 Ä Voer veiligheids- en functietests uit volgens de 
laatste technische voorschriften.

 Ä Gebruik geen chemische reiniging of roterende 
borstels.

 Ä Reinig de panelen alleen met de hand en met 
voldoende water.

WAARSCHUWING! Brandgevaar!

 Ä Gebruik in geen geval lichtconcentrators (b.v. 
spiegels of lenzen).

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Controleer of de stekkerverbindingen niet in op 
een watervoerend oppervlak liggen.  
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GEVAAR! Levensgevaar door elektrische 
schokken!

 Ä Los storingen niet zelfstandig op (b.v. glasbreuk, beschadigde 
kabel).

 Ä Neem contact op met de installateur of de Q CELLS Tech-
nische Klantenservice.

6 REGISTRATIE 7 STORINGEN

LET OP!

 Ä Registreer uw Q.FLAT-G5 op de homepage https://
www.q-cells.nl/ onder de categorie "Service & Support / 
Systeemregistratie".

 Ä Uitvoeren van externe aanmelding (lokale energieleverancier, 
marktdataregister).

• De volledige garantie wordt alleen verleend na registratie.

Q CELLS zonnepanelen staan voor een lange levensduur en 
minimale onderhoudsinspanningen. Normaal gesproken wordt 
vuil door de regen afgespoeld. Reiniging is nodig als de panelen 
door ernstige vervuiling (b.v. planten, vogeluitwerpselen) (deels) 
afgedekt wordt. Dit kan de opbrengst van de panelen verminderen. 

Onderhoud
 Ä Laat de installatie jaarlijks en bijvoorbeeld na een storm door 
een installateur controleren.

 Ä Zorg dat voldaan wordt aan de wettelijke testintervallen voor 
vaste installaties (DIN EN 62446-1 / VDE 0126-23-1).

• Zorg dat alle systeemcomponenten veilig bevestigd en 
corrosievrij zijn.

• Controleer of alle elektrische componenten veilig aangesloten, 
schoon en intact zijn en test of alle systemen stabiel zijn.

• Controleer of alle mechanische onderdelen correct zijn 
gemonteerd (klinknagels en schroeven aanwezig) en of de 
ballast goed vastzit (juiste ballastpositie).

Reiniging

WAARSCHUWING! Gevaar op letsel door 
hete zonnepanelen die onder spanning staan!

 Ä Reinig de zonnepanelen alleen als deze afgekoeld zijn.
 Ä Draag geen elektrisch geleidende delen op uw lichaam of 
in uw kleding.

WAARSCHUWING! Valgevaar door betreden 
zonder gezekerd te zijn! 

 Ä Betreed het installatiegebied nooit alleen en zonder gezekerd 
te zijn.

 Ä Schakel een professioneel bedrijf in.

LET OP! Paneeloppervlak kan beschadigd 
raken!

Reinig de zonnepanelen als volgt:
 Ä Sneeuw en ijs voorzichtig en zonder kracht verwijderen (b.v. 
met een zachte bezem).

 Ä Vuil niet afkrabben.
 Ä Vuil met lauwwarm water afspoelen (stof, bladeren etc.) of gebruik 
een glasreiniger op basis van alcohol. Geen schurende reini-
gingsmiddelen en geen oppervlakte-actieve stoffen gebruiken.

 Ä Hardnekkig vuil met een doek (keukenrol) of zachte spons 
bevochtigen en voorzichtig verwijderen. Gebruik alstublieft 
geen microvezel/katoenen doeken of wol.

Hardnekkig vuil kan binnen een uur nadat het is verschenen 
met isopropanol (IPA) verwijderd worden:

 Ä Houdt u aan de veiligheidsinstructies op de IPA-verpakking.
 Ä Laat geen isopropanol tussen de panelen en het frame en/
of in de paneelkanten lopen.

LET OP! Beschadiging van het zonnepaneel!

 Ä Reinig het zonnepaneel bij kans op vorst niet met 
water.

0°

8 ONDERHOUD EN REINIGING

 Ä Verwijder vuil met lauwwarm water, een 
glasreiniger op basis van alcohol, een bezem of 
een zachte doek.

 Ä Gebruik geen oppervlakte-actieve stoffen, roterende borstels, 
schrapers of apparaten met hoge waterdruk.

 Ä Verwijder vuil van de onderconstructie (bladeren, 
vogelnesten etc.).
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9 RECYCLING

Vraag alstublieft bij uw installateur hoe u uw zonnepanelen 
kunt afvoeren. Zorg in ieder geval dat uw zonnepanelen afge-
voerd worden met inachtname van de lokale voorschriften 
met betrekking tot afvalverwerking.

 Ä Ontmantel zonnepanelen niet zelf.
 Ä Schakel een professioneel bedrijf in.
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