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I) ATTENTIE
Gelieve deze handleiding in zij geheeld lezen voordat het zonnepaneel, inrichting die
elektriciteit produceert wanneer blootgesteld aan het licht, geïnstalleerd wordt. Alle
voorzorgsmaatregelen van elektrische veiligheid die van kracht zin volgen. Alleen
gekwalificeerd personeel mag installeren of werkzaamheden van onderhoud uitvoeren op
dit paneel. De panelen niet hanteren wanneer ze nat zijn.

II) INTRODUCTIE
De zonnepanelen zijn beschikbaar met verschillende potenties en in verschillende
afmetingen om te voldoen aan een grote reeks toepassingen. Elk paneel bestaat uit
cellen van kristallijn silicium en, om de cellen te beschermen tegen moeilijke
weersinvloeden, zijn deze gebouwd met gehard glad met hoge bestendigheid, met hoge
transmissiegraad en lage ijzerinhoud; het materiaal van inkapseling is anti-oud worden
en het achtervlak is op hoge weerstand, isolerend en warm gelamineerd. Alle panelen
zijn tevens voorzien van structuur van legering van geanodiseerd aluminium en
verbindingskist.

III) TOEPASSINGEN
De zonnepanelen zijn zeer betrouwbaar en hebben geen onderhoud nodig aangezien
deze ontworpen zijn om op efficiënte wijze te werken op het zonlicht. Via de
zonnepanelen wordt de uitgestraalde zonne-energie omgezet in elektrische energie die
klaar is voor gebruik. Alleen de panelen worden gebruikt als onderdeel van een
zonnepaneleninstallatie, die hoofdzakelijk bestaat uit: zonnepaneel, regulator, inverter en
verzamelaar. Ze kunnen gebruikt worden voor installaties op het dak, in
zonnepanelenkampen, op bouwwerken en, in het algemeen, op elke toepassing van
elektrische generatie.
Toepassing van categorie A:
De panelen die behoren tot deze categorie van toepassing kunnen gebruikt worden op
installaties met spanningen en potenties hoger dan 50 V CC of 240W die niet uitgerust
kunnen zijn met een beschermingsysteem dat de toegang of het contact met de modules
voorkomt. De panelen die beschouwd worden als veilig op basis van dit deel van de
richtlijnen IEC 61730-1 en IEC 61730-2 en behoren tot deze categorie van toepassing
komen ook tegemoet aan de eigenschappen van de veiligheidscategorie II.
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IV) WET EN REGULERINGEN
De elektrische en mechanische installatie van de zonnepanelen moet uitgevoerd worden
in overeenkomst met allen van kracht zijnde waarden inclusief elektrische waarden,
bouwwaarden en waarden van behoeften van elektrische onderlinge verbinding. De
vereisten kunnen ook variëren met de spanning van het systeem of vanwege
toepassingen in DC of AC.

V) MECHANISCHE INSTALLATIES
a) Plaats van Montage
De panelen kunnen gebruikt worden op het terrein m.u.v. de zones waar een hoge zouten zwavelconcentratie is.
Bepaalde soorten toepassingen worden buitengesloten waaronder installaties waarin de
modules in contact zouden kunnen komen met zoutwater of gedeeltelijk of geheel bedekt
zouden kunnen worden met koud of zou water zoals boten, steigers en boeien. De
panelen niet installeren op plekken waar ze in water ondergedompeld zouden kunnen
worden of hoe dan ook constant blootgesteld aan water als een sproeier of een fontein.
De panelen zijn ontworpen voor een maximaal toelaatbare druk van 5400Pa,
overeenkomend, in bepaalde omstandigheden, met een nominale snelheid van de wind
van ongeveer 130 km/h.
De effectieve maximale toegestane snelheid van de wind kan beïnvloed worden door het
soort zonnepaneel, door de configuratie van de montage, door de positie en door andere
factoren. Echter in geen enkel geval kunnen de panelen blootgesteld worden aan
drukken die groter zijn dan wind, sneeuw of welke andere lading uniform verdeeld dan
ook.
Geen panelen installeren in de buurt van vrije vlammen of brandbare materialen.
Wanneer er een plek gekozen wordt, bomen, gebouwen of obstakels vermijden die
schaduw zouden kunnen vormen voor de panelen die gemonteerd moeten worden om de
directe blootstelling aan zonlicht te optimaliseren en om de schaduw weg te nemen of tot
een minimum te beperkten die, ook indien gedeeltelijk, de potentie zou kunnen
verminderen bij het uitgeven van energie en de interne temperatuur zou kunnen doen
toenemen van het beschaduwde deel, de levensduur van het paneel zelf verkortend.

b) Richting van de Installaties
De panelen kunnen gemonteerd worden met elke hoek, met zowel verticale als
horizontale richting. De juiste hoek van inclinatie Tilt en de uitlijningsrichting zouden
gekozen moeten worden om de blootstelling aan het zonlicht te optimaliseren. Een
verkeerde richting zal een verlies van potentie betekenen. De panelen verbonden in serie
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zouden geïnstalleerd moeten zijn meet dezelfde richting en hoek. In de noordelijk
halfrond moeten de panelen naar het zuiden toe gemonteerd worden, terwijl in het
zuidelijk halfrond ze naar het noorden gericht moeten zijn.

c) Hoek van inclinatie (tilt) van het paneel
De panelen bereiken hun maximale potentie als ze direct naar de zon toe gericht zijn.
Voor de installaties van de modules op vaste structuur moeten deze een tilthoek hebben
om optimale winterresultaten te hebben. Als algemene regel, is, als het systeem van
zonnepanelenenergie geschikt is in de winter, dat ook tijdens de rest van het jaar. De
hoek van inclinatie wordt gemeten tussen de twee panelen en het terrein.

ZONLICHT

PANEEL

HOE VAN INCLINATIE (TILT)

HORIZONTAAL

d) Montage
De structuur van ondersteuning moet ontworpen zijn om de druk van sneeuw en
wind te weerstaan, met behulp van geschikte, anti-corrosieve materialen.
De installatie van de panelen moet een goede luchting eraan garanderen. Er
wordt aangeraden om verder een ruimte van minstens 114 mm leeg te houden
achter de panelen om de circulatie van de lucht toe te laten en er de koeling van
toe te staan. Hoge temperaturen produceren de daling van de spanning en
vervolgens van potentie, naast het doen afnemen van de levensduur van het
paneel zelf. Er wordt een ruimte vereist van 6.35 mm of meer tussen de panelen
om de thermische uitzetting van de structuren toe te laten.
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d.1) Montage via gaten
Gebruik de schroeven om de panelen aan de dragende steunstructuur vast te
maken. De panelen moeten vastgezet aan de structuur worden met moeren,
perse gebruik makend van de gaten die zich in de achtergedeeltes bevinden van
de structuur. Voor de montage worden moeren aangeraden van roestvrij staal
met blokjes en veiligheidsleertjes aangeraden. Extra gaten creëren wordt sterk
afgeraden en zal de garantie doen vervallen. Voor andere ladingen dan van wind
en sneeuw moeten alle 4 de draaggaten gebruikt worden..

Draaggaten voor normale installatie
Voor andere ladingen dan van wind en sneeuw moeten ook
deze draaggaten gebruikt worden

d.2) Montage m.b.v. de methode “Clipping” of via leidprofiel
De zonnepanelen lenen zich zowel voor een installatie met de lange zijde als met
de korte zijde naar boven toe. Elk paneel moet stevig vastgezet zijn aan minimaal
4 punten op twee tegenover elkaar liggende zijden.
Op het moment van de installatie van de bevestigingsklips, de maten nemen zo
dat:
 De structuur van het paneel niet omgebogen wordt;
 Het glas vooraan niet aangeraakt wordt en er geen schaduw op komt;
 Het oppervlak van de structuur niet beschadigd wordt;
 Ervoor zorgen dat de bevestigingsklips minstens 5 mm over de structuur
van het zonnepaneel heen liggen;
 Ervoor zorgen dat de lengt van overlapping van de bevestigingsklips
minstens 50 mm. is.
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Het gebruik wordt aangeraden van de bevestigingsklips van legering van
geanodiseerd aluminium. De positie van de bevestigingsklips is zeer belangrijk
voor de betrouwbaarheid van de installatie, de clip moet gepositioneerd worden
binnenin de zone die aangegeven wordt in de figuur. Voor de configuraties
waarin de montagerails parallel blijken aan de kant van installatie van de klips
moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen at de
structuur van het paneel (in C-vorm) de rails met 15 mm of meer overlapt.
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Installatie met CLAMP van bevestiging
- Clamp op lange kant

- Clamp op korte kant

Zone bevestiging voor bevestiging voor
ladingen 5400Pa
Zone bevestiging voor bevestiging voor
ladingen 2400Pa
Clamp
Draagstructuur
MODEL
72 CELLEN* (6x10)
A = 250mm
B = 170mm
C = 35mm

MODEL 72 CELLEN* (6x12)
A = 250mm
B = 328mm
C = 35mm
*Cell 156x156 mm

Installatie met profiel met invoeging
- Op lange kant

- Op korte kant

Profiel van invoering

LANGE KANT
- Goedgekeurd tot 5400Pa

KORTE KANT
- Goedgekeurd tot 2400Pa
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VI) ELEKTRISCHE INSTALLATIES
a) Blokkeringsdiodes
De blokkeringsdiodes kunnen tegengaan dat de batterij ontlaadt tijdens de nacht en
tegelijkertijd dat de panelen beschadigd of vernietigd worden door de stroom van de
omgekeerde stroom.
De blokkeringsdiodes moeten geïnstalleerd worden in reeks op elk paneel of string om
een mogelijke terugkeer van stroom in het paneel/de panelen als deze parallel
verbonden zijn of met batterijen gebruikt worden te voorkomen.

b) Bescherming tegen te grote stroom
Verwijs nar de plaatselijke normen, gebruik zekeringen of schakelaars, die beschouwd
zijn volgens de nominale stroom van de maximale zekering. Bescherm altijd de batterijen
met zekeringen.
Verwijs naar het etiket van classificatie van de module voor de correcte potentie van de
zekering. Verwijs ook naar de handleiding van de ladingsregelaar.
Alle elektrische componenten moeten nominale classificatie gelijk aan of groter dan die
van het systeem hebben.
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De maximaal toegestane voltage van het systeem zoals aangegeven op het etiket van
het paneel niet overschrijden.

c) Verbinding aan de grond
Om de juiste veiligheid te garanderen moeten alle structuren van de panelen verbonden
zijn aan de grond. Ook een steunstructuur moet verbonden zijn aan de grond, tenzij deze
reeds mechanisch verbonden is via blokjes en moeren aan panelen die op de grond
gezet zijn.

De aardingskabel hier invoeren

Een kabel van aarding aan de aardingsgaten die zich bevinden op de structuur van de
panelen verbindingen met een zelf van schroefdraad voorziende schroef. De structuur
van het paneel is geleverd met aardingsgaten.
Voor de aardingsverbinding worden moeren aangeraden van roestvrij staal met blokjes,
veiligheidsleertjes en blokkeringsleertjes aangeraden. De grondingskabel moet minstens
dezelfde maat van de elektrische geleiders hebben. Die van meer dan 2.6 mm worden
aanbevolen..
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ZONLICHT
PANEEL

OMLIJSTINGSONDERSTEUNIN
G

KABEL
MODULE VERBONDEN AAN
GROND

Het aardingskoorduiteinde monteren op de aluminiumstructuur m.b.v. M3, M4 of M5 en
componenten van roestvrij staal zoals afgebeeld in de volgende figuur.
Let op: er zijn twee verschillende maten gaten van aarding, de kleinste is van de markt
gehaald. Tevens verschilt de montage van aarding niet tenzij het om M3- en M4schroeven gaat die een plat leertje hebben dat direct onder de kop van de schroef
gemonteerd is. Het sterleertje wordt direct onder het koorduiteinde van aarding
gemonteerd en creëert een elektrisch contact doordringend in de geanodiseerde
bekleding van de structuur van aluminium. Het schroefsysteem is verder bevestigd met
een plat leertje een blokkeringsleertje en uiteindelijk met een blokje om het hele systeem
te verzekeren, zoals afgebeeld in de figuur.
Het aanbevolen koppel van schroefinrichtingen M3, M4 en M5 is: 0.8NM of 1.5NM

ILSCO koorduiteinde
van aarding
SCHROEF M3
of M4
Plat leertje
Stervormig leertje
Blokkeringsleertje

Aluminiumomlijsting
Plat leertje
Blokje
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ILSCO koorduiteinde
van aarding

SCHROEF M5

Aluminiumomlijsting

Stervormig leertje

Plat leertje

Blokkeringsleertje

Blokje

Voor panelen met aardingsgaten die een diameter hebben van 5.1mm

d) Bekabeling
De panelen zijn uitgerust met elektrische draden die geïnstalleerd zijn in de fabriek met
snelle ontbrandingen en zijn ontworpen om gemakkelijk onderling in reeks verbonden te
worden.
Elk paneel heeft twee stevige waterdichte kabels, een mannetje en een vrouwtje, met
connectors voor de elektrische verbinding. Op de kabels zin duidelijk positieve pool (+)
en negatieve pool (-) aangegeven.
Het maximale aantal zonnepanelen verbonden in reeks mag de maximale spanning van
het systeem, gegeven op het technisch schema, niet overschrijden.
De MC4-connectors die zich op de kabels bevinden laten het toe gemakkelijk naast
elkaar liggende panelen in reeks te verbinden door de mannetjesconnector in de
vrouwtjesconnector van het ernaast liggende paneel te verbinden. Ervoor zorgen dat de
connector goed op zijn plek zit.
Voor een elektrische verbinding in reeks de positieve connector (+) van het eerste paneel
verbinden aan de negatieve connector (-) van het volgende paneel.
Voor een elektrische verbinding in parallel de positieve connector van het eerste paneel
verbinden aan de positieve connector (+) van het volgende paneel.
De te gebruiken kabel voor het verbinden van de panelen moet van het enkele koperen
geleiderstype zijn, flexibel of niet, geclassificeerd als weerstand biedend aan het zonlicht,
voor panelen en bekabeling van panelen blootgesteld aan weersinvloeden, met
doorsnede van de kabel van 4.0mm2 tot 2.5mm2.
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De maximale en minimale diameters van de kabel die gebruikt kunnen worden met de
connector zijn respectievelijk 8mm en 6mm. Er kunnen een of meerdere kabels nodig zijn
om het positieve en negatieve uiteinde van de string van de panelen bij de ingang van de
lading te verbinden.
De mannetjes- en/of vrouwtjesconnector reeds verbonden aan de kabels kunnen gebruikt
worden door de uiteinden van de string voor de verbinding van de kabel van terugkeer
en/of voor de uiteinden van het broncircuit. De bypass-diodes zijn geïnstalleerd in de
fabriek op zonnepanelen en zijn aanwezig in de junction box.

VII) ONDERHOUD
Voor de sites op afstand de installatie minstens een keer per jaar controleren.
In het overgrote deel van de gevallen is regenval simpelweg voldoende om het glas van
het paneel schoon te houden
Het glas schoonmaken met water, een zachte doek en een niet agressief
schoonmaakmiddel. De modules die horizontaal gemonteerd zijn (met een tilt-hoek van
0°) moeten vaker schoongemaakt worden omdat het zelfreinigende effect minder efficiënt
werkt t.o.v. de panelen die gemonteerd zijn met een tilt-hoek van 15° of meer.
Er wordt aangeraden om periodiek de panelen te controleren om eventuele
beschadigingen aan het glas, de achterkant, de frame en de steunstructuur na te gaan.
Controleer ook de elektrische connectors om na te gaan dat er geen verbindingen los
zitten of er corrosie opgetreden is. Controleer de verbinding van de kabels, de
connectors en de aarding. Als er componenten van de panelen vervangen worden
moeten deze van hetzelfde type zijn. De panelen kunnen ook efficiënt werken zonder dat
deze ooit gereinigd worden; maar de verwijdering van vuil van het voorglas kan er de
functionaliteit van kan vergroten. Rubberen handschoenen dragen voor elektrische
isolering.
VIII) VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN
De installatie van het paneel en de werking moeten uitgevoerd worden door
gekwalificeerd personeel.
Er mogen geen kinderen in de buurt zijn van de elektrische zonne-installatie. Elektrische
risico's vermijden tijdens de installatie, de bekabeling, het beheer en het onderhoud van
het paneel.
De panelen produceren continue elektriciteit wanneer blootgesteld aan het licht en
kunnen elektrische shocks en verbrandingen veroorzaken, ook wanneer deze niet
verbonden zijn an en elektrisch of laad-circuit.
Tevens produceren deze een bijna complete spanning wanneer blootgesteld aan een
minimum van 5% van vol zonlicht en is er een toename van stroom en potentie bij de
toename van de intensiteit van het licht.
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Geen onder stroom staande onderdelen van kabels en connectors aanraken. Als verdere
voorzorg, isolerende instrumenten en veiligheidshandschoenen gebruiken wanneer men
werkt met de panelen in het licht van de zon.
De val van panelen van grote hoogtes kan de dood, letsel en schade veroorzaken.
Het paneel niet laten vallen en geen voorwerpen op het paneel laten vallen.
Als een module gesplinterd of gebroken glas vertoond, zou deze correct kunnen werken.
Toch moet het paneel dan vervangen worden. Het is niet mogelijk alleen het glas te
vervangen.
Wanneer men het paneel installeert, erop werkt of deze bekabelt, het glas geheel
afdekken met mat materiaal om de productie van elektrische energie te stoppen.
De panelen hebben geen on- / off-schakelaar.
De modules genereren wanneer deze blootgesteld zijn aan het zonlicht gevaarlijke
spanning en zijn gevaarlijk en om deze uit te schakelen is het voldoende om ze uit het
zonlicht te verwijderen of het vooroppervlak ervan geheel te bedekken met een matte
doek, met een stuk karton of een ander geheel mat materiaal of te werken met de
panelen naar onder gericht op een glad en vlak oppervlak tijdens de installatie of het
onderhoud.
Het zonlicht niet artificieel op het paneel concentreren.
De panelen kunnen een output produceren die groter is dan de nominale specificaties.
De standaardbeschouwingen van het bedrijf zijn uitgevoerd op voorwaarden van 1000W /
㎡en 25 C° voor de temperatuur van de cellen.
De weerkaatsing die gegenereerd wordt door sneeuw of door water kan het zonlicht doen
toenemen en zo de geproduceerde stroom en de potentie vergroten. Verder kunnen
lagere temperaturen de spanning en de potentie aanzienlijk doen toenemen.
De panelen zijn bestemd voor het gebruik alleen in aardse toepassingen, dus niet in de
ruimte of de zee of in condities van geconcentreerd zonlicht.
Er wordt verder aangeraden het ingepakte paneel in de soos te laten tot het moment van
de installatie.
Alleen in droge omstandigheden werken, met het paneel dat droog is en
gereedschappen die droog zijn.
Aangezien er zich vonken zouden kunnen vormen, het paneel niet installeren in de
aanwezigheid van brandbare gassen of stomen.
Geen gaten maken in de frame van het paneel. Dit zou de garantie doen vervallen. Met
zorg hanteren, als het glas voor of het polymeer achter kapot mochten zijn. In contact
met elk oppervlak van het paneel of van de frame, zouden er zich elektrische schokken
kunnen vormen, vooral als het paneel nat is.
De kapotte of beschadigde panelen moeten correct verwerkt worden.
Niet demonteren, buigen, in contact doen komen met scherpe voorwerpen, er niet op
lopen en niets op gooien of laten vallen, enz. Tevens het achtergedeelte vrij houden van
vreemde voorwerpen en scherpe hoeken vermijden.
De panelen gebruiken voor waar ze voor bedoeld zijn door zorgvuldig de instructies van
de fabrikant te volgen. De panelen niet demonteren en de delen van het etiket dat
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aangebracht is door de fabrikant er niet afhalen. De achterkant van het paneel niet
behandelen met verf of stickers. Indien niet anders gespecificeerd, wordt aangeraden de
nationale of regionale vereisten en de elektrische richtlijnen te volgen.

IX) AANTEKENINGEN
De elektrische kenmerken kunnen ongeveer +3 % afwijken van de waarden van Isc, Voc
en Pmax die aangegeven worden in standaard-testcondities (straling van 1000 W/m2,
spectrum AM 1,5 en temperatuur van de cellen van 25 C°).
In normale condities is het waarschijnlijk dat er zich condities voordoen die zo zijn dat het
zonnepaneel meer stroom en/of spanning produceert dan wat gegeven wordt in
standaard-testcondities. Hierdoor moeten de waarden van Isc en Voc die aangegeven
staan op het paneel vermenigvuldigd worden met een factor van 1,25 krachtens de
projectdoeleinden.
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