
MAXIMALE OPBRENGSTEN

Hoogste opbrengsten met een vermogens-

dichtheid van 180 Wp/m².1 Standaard op 

het zuiden gemonteerde systemen van 30° 

bereiken een vermogensdichtheid van slechts 

90 Wp/m².

SNELLE MONTAGE DOOR VOORGEMON-

TEERDE DELEN

Minimale montagetijd en reductie van installa-

tiekosten aan de DC-zijde van 65 EUR/kWp tot 

45 EUR/kWp.

LANGDURIGE STABILITEIT.

De zink-aluminium-magnesium-coating van het 

metalen oppervlak biedt een uitstekende cor-

rosiebescherming met 12 jaar productgarantie. 

Scherpe kanten en krassen worden automatisch 

gerepareerd dankzij het kathodische effect.

MINDER ONDERDELEN

De voorgemonteerde Q.FLAT-G5 verlaagt de 

opslag- en logistieke kosten. Dit vermindert 

ook de hoeveelheid verpakkingsafval, dat niet 

tegen hoge kosten hoeft te worden verwijderd 

of onbedoeld door de wind op de bouwplaats 

wordt verspreid.

MODULEBESCHERMING

Het doorlopende grondprofiel verdeelt de 

krachten op het zonnepaneel over de dakbe-

dekking. De constructie beschermt en bewe-

ging van de zonnepanelen wordt voorkomen. 

Het ontwerp voorkomt dat er extra belastingen 

op de zonnepanelen uitgeoefend.

DE IDEALE OPLOSSING VOOR:
Commerciële
en industriële
dakinstallaties

1 Bij gebruik van 330 Wp-zonnepanelen.

EENVOUDIGE MODULEKLEMMING

Per zonnepaneel hoeft slechts één klem te 

worden geschroefd, zodat er geen complexe 

bevestiging aan de nokzijde nodig is. Het 

gevaar van beschadiging van de zonnepanelen 

tijdens de installatie wordt geminimaliseerd.

GEOPTIMALISEERD VOOR Q CELLS 

ZONNEPANELEN

De Q.FLAT-G5 is aangepast aan de verschil-

lende afmetingen van Q CELLS zonnepanelen. 

De Q CELLS ROOFTOP PLANNER-software 

selecteert automatisch de juiste componenten 

en optimaliseert de planning.

ZWEVENDE BALLASTEN

De verdeling van de ballast door de ballastdra-

gers over het gehele systeemoppervlak voor-

komt schade aan het dak. De optimaal brede 

bouwkundige beschermmat is in het systeem 

geïntegreerd en beveiligt tegen verschuiving, 

waardoor de dakafvoer gewaarborgd is.

GEOPTIMALISEERD BALLASTEN

De grondprofielverbinders kunnen de benodig-

de ballast aanzienlijk verminderen. De Q CELLS 

ROOFTOP PLANNER-software biedt de ideale 

positionering.

FLEXIBELE BALLASTEN

De Q.FLAT-G5 maakt het gebruik van verschil-

lende ballastobjecten en verschillende materia-

len zoals beton of grind mogelijk.

MAXIMALE BALLASTBAARHEID

Dankzij het uitgekiende ontwerp van de 

Q.FLAT-G5 is in vergelijking met concurre-

rende systemen een maximale ballastbaarheid 

mogelijk.

Q.FLAT-G5
HET SNELLE EN BETROUWBARE
SYSTEEM VOOR PLATTE DAKEN
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GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN PLATTE 

DAKEN

Dankzij de verschillende bouwkundige be-

schermmatten kan de Q.FLAT-G5 op gangbare 

dakbedekkingen worden gebruikt.

GEÏNTEGREERDE POTENTIAALVEREFFE-

NING

De potentiaalvereffening is bedoeld voor de 

Q.FLAT-G5 en kan snel en eenvoudig met voor-

gemonteerde kabels worden gerealiseerd.

BLIKSEMBEVEILIGING KAN WORDEN GEÏN-

TEGREERD

Q.FLAT-G5 heeft een bewijs van bliksemstroom-

capaciteit en kan in bliksembeveiligingssystemen 

worden geïntegreerd. 

OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET DAKOPPERVLAK

Dankzij het compacte ontwerp en de montage-

hoek van 10° kan tot 82 % van het dakoppervlak 

worden gebruikt. Het systeem kan niet alleen in 

oost-west-richting worden geïnstalleerd, maar 

ook in een andere richting zonder noemenswaar-

dig opbrengstverlies, waardoor de flexibiliteit van 

de montage wordt vergroot.

INSTALLATIE ZONDER METING

De Q.FLAT-G5 is zo ontworpen dat het gehele 

systeem is uitgelijnd dankzij de ballastdragers. 

Daarom is er geen extra meting op het dak nodig.

UITZETTINGSCOMPENSATIE

De Q.FLAT-G5 is door de materiaaleigenschap-

pen en het innovatieve design ontworpen om 

zonder compensatoren te worden geïnstalleerd. 

Dit zorgt voor een bijzonder hoge vermogens-

dichtheid en voorkomt uitzettingsschade.

UITSTEKEND ONTWERP

De onafhankelijke jury van de Solar+Power 

Awards 2018 heeft het Q.FLAT-G5 montage-

systeem voor platte daken bekroond met de 

‘Innovatie van het Jaar’-prijs.

GETEST ONTWERP

Het Q.FLAT-G5 montagesysteem voor platte 

daken heeft naast de wind- en statische analyse 

ook een Dekra-test en DiBT-goedkeuring.

VEREENVOUDIGDE KABELGELEIDING

Bij gebruik van de hoogrendementmodules van 

de Q CELLS DUO-G5-serie zijn er kabelklem-

men beschikbaar voor een eenvoudige kabel-

geleiding. Het aantal benodigde kabelklemmen 

wordt automatisch berekend door de Q CELLS 

ROOFTOP PLANNER-software.

LAGE CO2-FOOTPRINT

De Q.FLAT-G5 is gemaakt van hoogwaardig 

staal in plaats van het gebruikelijke aluminium. 

Dit vermindert het energieverbruik tijdens de 

productie van de grondstoffen enorm.

MADE IN GERMANY

De Q.FLAT-G5 wordt in Duitsland geproduceerd 

en werd ook hier ontwikkeld om te voldoen aan 

de hoge kwaliteitseisen en de lokale eisen.

GEEN SPECIAAL GEREEDSCHAP NODIG

Voor de installatie van de Q.FLAT-G5 is slechts 

een standaard binnenzeskantsleutel nodig om 

één schroef per zonnepaneel aan te draaien. Er 

zijn geen verspanende bevestigingsmiddelen 

nodig.

SEQUENTIËLE STRUCTUUR

Het systeem kan sequentieel worden geassem-

bleerd, waarbij de onderconstructie onafhan-

kelijk van de installatie van de zonnepanelen 

kan worden gemonteerd. Dit optimaliseert het 

montageproces, reduceert de montagetijd en 

bespaart kosten.

EENVOUDIGE CONSTRUCTIE

De Q.FLAT-G5 installatie is eenvoudig en intuïtief. 

Componenten kunnen niet worden verward en 

een foutieve montage is bijna onmogelijk.

HERBRUIKBAAR

Het gehele Q.FLAT-G5 montagesysteem voor 

platte daken kan eenvoudig worden gedemon-

teerd en elders weer worden gemonteerd zonder 

dat er nieuwe onderdelen nodig zijn. Zonne-

panelen kunnen in een handomdraai worden 

vervangen.


