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ZONNEPANELEN INSTALLEREN PLAT DAK

Het bevestigen van de zonnepanelen op uw dak is heel eenvoudig. Volg het stappenplan zorgvuldig op. Bekijk voor meer details de

handleiding.

 

Houdt er rekening mee dat de panelen die naar het westen zijn georiënteerd aan elkaar gekoppeld dienen te worden. Dit doe je

middels de mannelijke stekker aan de vrouwelijke stekker te koppelen van het volgende paneel. Deze panelen zijn dan in serie

geschakeld. Deze serie schakeling noemen we een string. Alle panelen die op het oosten liggen dienen apart aan elkaar gekoppeld te

worden en bevinden zich dus op een aparte string. Let op, panelen die op et westen zijn georiënteerd zullen dus nooit gekoppeld

worden met panelen die op het oosten zijn georiënteerd. 
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STAP 1  

Leg de basisprofielen op de juiste positie op het dak en

lijn deze uit. Klap de middensteunen open totdat deze

volledig zijn uitgeklapt. 

STAP 2 

Breng de ballastdragers aan en plaats de ballast. Dit

kunnen stoeptegels, grind of bakstenen zijn.  

STAP 3 

Bevestig de Q-cells zonnepanelen in de middensteunen en

zet de eindklemmen vast. Installeer de bekabeling en zet de

bekabeling vast met de kabelclips. Koppel alle west-

georiënteerde panelen aan elkaar en doe dit ook voor de

oost-georiënteerde panelen. 

STAP 4 

Plaats de eindklemplaat en schroef deze vast. 
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STAP 3 

Haal de ALARM-stekker uit elkaar en monteer deze op de

kabel. Sluit de kabels op de juiste manier aan op de ALARM-

stekker en zet de stekker weer in elkaar. Doe dit ook voor de

COM-stekker. Sluit hier 2 kabels op aan. Bekijk de handleiding

voor meer details over het aansluiten.

STAP 4 

Draai de ring en de Wifi-poort antenne aan de onderkant van

de omvormer. Breng de aardingskabel aan en draai deze vast.

Sluit de AC-uitgangskabel aan en zet deze vast. Controleer de

DC-uitgangsspanning. Zorg ervoor dat de spanning niet hoger
is dan 600 V DC. Sluit de DC-ingangskabels aan (PV+, PV-).

Sluit de kabel aan op de ALARM-poort. Sluit de kabels aan op

de COM-poort. Schakel de AC-schakelaar tussen de omvormer

en het elektriciteitsnet in en zet de DC-schakelaar aan de

onderkant van de omvormer op AAN. 
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STAP 2 

Haal de AC-stekker uit elkaar en monteer deze op de kabel.

Sluit de kabels aan op de AC-stekker en zet de AC-stekker

weer in elkaar. Bekijk de handleiding voor meer details over

het aansluiten.   

 

STAP 1

Plaats de montagebeugel op de muur en markeer de

boorgaten. Haal de montagebeugel weg en boor de gaten

met een diameter van 10 mm. Installeer de beugel met

boutjes. Haak de omvormer in de beugel en schroef de

twee schoefjes aan de bovenkant van de omvormer vast. 

OMVORMER INSTALLEREN 

Het plaatsen van de omvormer bestaat uit een aantal eenvoudige stappen voor het bevestigen van de omvormer aan de muur en het

voorbereiden van de kabels.

 

De omvormer dient zo geplaatst te worden dan er rondom de omvormer 40 cm vrijgehouden wordt en 1 m voor de omvormer geen

spullen worden geplaatst. Dit om de veiligheid te garanderen. 

 



1 0  Z O N N E P A N E L E N  V A N  3 2 0  W P

0513 412131 | 8502 TH TJEUKEMEER 5 JOURE 

 

STAP 3 

Vul als accountnaam "installer" in en voer het wachtwoord

"00000a" in. 

STAP 4 

Klik tweemaal op "Quick setting" en vul het wachtwoord in.

Klik driemaal op next. De omvormer wordt ingeschakeld.

Bedenk een file naam en vul deze in. De App is nu klaar voor

gebruik!
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STAP 2 

Selecteer de juiste omvormer.

STAP 1

Open de App en scan de barcode op de omvormer om

verbinding te maken met het WiFi-netwerk. Vul het

wachtwoord in. Voor de eerste keer aanmelden kunt u het

wachtwoord: "changeme" gebruiken. 

 

MOBIELE APP INSTELLEN

De mobiele app voor het live monitoren van de zonnepanelen kun je downloaden de App Store onder de naam FusionHome.   


