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Algemeen
Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij de montage van het SUNKIT® zonneenergiesysteem. Lees voordat u begint deze handleiding aandachtig door om fouten te
voorkomen.
•

•

•

•

Bij een SUNKIT® 3 is de omvormer voorzien van een standaard stekker die in
een bestaand stopcontact gestoken kan worden. Bij een SUNKIT® 6 of groter
dient een vrije elektrische groep in de meterkast aanwezig te zijn waar de
omvormer op aangesloten wordt. Geen enkel ander apparaat mag dan
aangesloten zijn op deze groep.
Voor de montage van de zonnepanelen werkt u hoog op het dak. Dit brengt
risico’s met zich mee en de veiligheid zal bij de werkzaamheden dan ook altijd
voorop staan. Voer de montage dan ook niet uit met harde wind en/ of regen.
Controleer voordat u begint de bouwkundige staat van het dak. Indien dit niet in
orde is kunt u geen deugdelijke bevestiging maken en zult u eerst het dak in
goede conditie laten brengen door een dakdekker. Dit is in het belang van uw
eigen veiligheid, maar ook van die van anderen.
Werk ten alle tijden spanningsloos. Let op: DC aansluiting van het SUNKIT®
systeem staat onder spanning

Veel voorkomend gereedschap
• Schroevendraaier (+ en -)
• Spanningszoeker (klein)
• Ringratelsleutel 13, 15, 17
• Inbus T sleutel 6mm (voor M8)
• Klopboormachine
• Accuschroefmachine
• Zijkniptang

•
•
•
•

Kabelstripper
Afbreekmes breed 22mm
Afplaktape (voor bekabeling)
Connector crimp tang, voor en/of:
MC3 / MC4 / Tyco solarlock /
Huber+Suhner

Plaatsbepaling op het dak
De eerste stap voor de montage van de zonnepanelen is het vaststellen van de plaats
van het systeem. Voor het systeem dient voldoende oppervlak beschikbaar te zijn en
georiënteerd tussen het zuidoosten en het zuidwesten. Ook de helling van het dak is
van belang. Zie hiervoor de ontwerp hulpmiddelen.
Let ook op schaduwen van andere gebouwen, bomen, schoorstenen, dakopbouwen en
ventilatiepijpen. Schaduw vermindert de opbrengst van het systeem aanzienlijk. Houdt
tevens rekening met de plaats van de kabeldoorvoer voor omvormer
Betreding van het dak
Ieder huis heeft een ander dak. Bekijk de situatie
vooraf goed en ga zorgvuldig te werk als U het
dak betreedt. Schade aan het dak brengt vaak
hoge kosten met zich mee.
Gebruik een stevige en grote ladder, of nog
beter, een rolsteiger. Op het dak kunt u zich het
beste verplaatsen door enkele pannen omhoog
te schuiven zoals op afbeelding 1 te zien is.
Afbeelding 1
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Plaatsing extra panlat
Na de plaatsbepaling van het systeem moet de
extra panlat geplaatst worden. Schuif de bovenste
rij pannen van dat vlak naar boven zodat het
dakbeschot zichtbaar wordt. Vervolgens doet u dit
ook drie rijen lager zodat er twee rijen blijven
liggen. Het resultaat is in afbeelding 2 te zien. Zorg
ervoor dat er over een breedte van minimaal 3m
de pannen omhoog zijn geschoven. De extra
panlatten kunnen nu op het dakbeschot
gemonteerd worden zoals afbeelding 3. Belangrijk
daarbij is dat de extra panlat 60 mm boven de
bestaande panlat gemonteerd wordt. Met behulp
van de meegeleverde schroeven met een lengte
van 50 cm kunnen de panlatten in de tengel*
vastgeschroefd worden. (*De tengels zijn de
verticale latten die van boven naar onder over het
dak lopen.)

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Montage dakhaken
Per panlat kunnen nu circa zes dakhaken
gemonteerd worden. De afstand tussen de
dakhaken is ongeveer 700mm. Deze afstand is
afhankelijk van de type dakpan op de woning. De
dakhaak dient onder in de golf van de pan
gemonteerd te worden waarbij de bovenkant van
de dakhaak gelijk moet komen met de bovenkant
van de extra panlat. Per dakhaak zijn er twee
schroeven van 30 mm meegeleverd waarmee de Afbeelding 4
dakhaken op de panlat bevestigd kunnen worden.
Zorg hierbij wel dat de afstand tussen de twee
buitenste haken nooit meer is dan de totale lengte
van de Solarrail.
Plaatsing van de rail
Bevestig de montagerail op de dakhaken door de
M10 bouten vooraf aan de onderzijde in de rail te
schuiven. Schuif de M10 ver genoeg in de rail zodat
deze op de plaats van de dakhaken komen. In
afbeelding 4 is te zien op welke manier de M10 bout
in de rail geschoven dient te worden. Plaats de rail
op de dakhaken en schroef het geheel aan de
onderkant vast met behulp van de M10 moeren.
Zorg ervoor de bovenste rail en onderste rail precies
onder elkaar gemonteerd zijn. Dit vergemakkelijkt de
montage van de zonnepanelen.
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Plaatsen van de tussenklemmen
Alvorens de panelen op de rails te plaatsen dient u
de tussenklemmen al in de rails te schuiven. Hierbij
wordt de M8 inbusbout gebruikt met de vierkant
schuifmoer. Zorg daarbij dat de klemmen zo min
mogelijk aangedraaid zijn. (afbeelding 6) De andere
klemmen zijn de eindklemmen waarmee de panelen
op de uiteinden van de rail worden geklemd. Deze
dienen tijdens het leggen van de buitenste panelen
in de rail geschoven te worden. (afbeelding 7)

Kabeldoorvoer door het dak
Voordat u de panelen op de rail gaat klemmen is
het raadzaam om eerst de plaats te bepalen waar u
voornemens bent de omvormer neer te hangen. Dit
i.v.m. de dakdoorvoer ten behoeve van de kabels.
Voor het maken van deze dakdoorvoeren is het
raadzaam om van binnen naar buiten te boren met
een speedboor van 14 mm. Hierdoor kunt u de
exacte locatie bepalen waar u de kabels naar
binnen wilt hebben. Houdt uiteraard wel rekening
met de meegeleverd kabel lengtes.
Tip: Plaats de dakdoorvoer niet onder de panelen.
Dit is niet handig tijdens de montage.

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Afbeelding8

Montage panelen
Het eerste paneel kan nu op de rail gemonteerd
worden. Daarbij is het raadzaam om aan de
buitenkant te beginnen. Leg het eerste paneel op
de rail en zet aan de buitenkant de eindklemmen
erop. Laat de rail ongeveer 1 cm onder de eindklem
doorschieten en klem het geheel vast met een
inbussleutel. Het paneel zit tijdelijk met twee
klemmen vast wat voldoende is om het paneel te
dragen. Schuif vervolgens de tussenklem tegen de
andere kant van het paneel maar draai daarbij de
schroef nog niet aan.
Afbeelding 9
Plaatsing paneel 2
Bij de plaatsing van het tweede paneel dient u één
kabel van het eerste paneel met de tegenpool kabel
van het tweede paneel te verbinden d.m.v
connectors. (Afbeelding 9) Zorg bij het plaatsen van
het tweede paneel dat deze exact in één lijn ligt met
het eerst geplaatste paneel. De klemmen tussen
deze panelen kunnen nu strak aangedraaid
worden.
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Plaatsing paneel 3 (en meer…)
Het plaatsen van het derde paneel gaat op de zelfde manier als paneel 1 en 2. Om te
beginnen schuift u twee tussenklemmen tegen de lange kant van paneel 2. U plaatst
paneel 3 strak tegen deze klemmen en draait ze handvast aan. Indien dit het laatste
paneel in de serie is kunnen de eindklemmen het systeem geheel vastklemmen. Lus
ook dit paneel door met de andere panelen.
Afronding op het dak
Nu alle panelen op het dak geplaatst zijn is het belangrijk om te controleren of alle
paneelkabels verbonden zijn volgens de elektrotechnische schema’s. Met de
verlengkabels worden de uiteinden van de strings naar binnen gebracht. Zorg ervoor dat
er geen overtollige kabel op het dak aanwezig is. Met behulp van PUR-schuim of
siliconenkit is het mogelijk om de kabeldoorvoer door het dak waterdicht af te werken.
Leg de kabel onder in de golf van een dakpan en schuif de pan over de kabels heen.
Binnen kunnen de panelen op de omvormer(s) aangesloten worden.
Installeren van de omvormers
De omvormer moet binnen worden opgehangen en bepaal de plaats aan de hand van
DC en AC verbindingen. Voor de montage wordt verwezen naar de handleiding van de
omvormer zelf.
Let op bij het aansluiten van de DC, deze staat onder spanning. De strings dienen ten
alle tijden worden doorgemeten vóór men deze aansluit op de omvormer!
Onderhoud
Het zonnestroomsysteem heeft vrijwel geen onderhoud nodig. Het is wel raadzaam om
jaarlijks alle onderdelen van de constructie en de aansluitingen te bekijken of alles nog
intact is.
Het zonnepaneel staat onder een heling opgesteld die groot genoeg is om het paneel
schoon te spoelen bij iedere regenbui. Toch kan het zo zijn dat na verloop van tijd op
een van de panelen wat vuil achter blijft. Wanneer dit het geval is, kunt u met een
vochtige doek of borstel het paneel afdoen. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met
een oplossende of sterk reinigende werking wordt ten strengste afgeraden! Dit kan
eventueel leiden tot beschadiging van de inkapseling van de zonnecellen.
Eventueel benodigde werkzaamheden aan de panelen, de omvormer en/ of
aansluitdoos dienen uitgevoerd te worden door een landelijk erkend elektrotechnisch
bedrijf.
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