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HANWHA Q CELLS
DUITSE KWALITEIT ONDER-
STEUND DOOR KOREAANSE 
FINANCIËLE KRACHT
VOOR HANWHA Q CELLS IS FOTOVOLTAÏSCHE TECHNOLOGIE NIET ZOMAAR EEN 
PRODUCT. HET IS DE SLEUTEL TOT BETROUWBARE, KRACHTIGE EN DUURZAME 
ENERGIEVOORZIENING – NU EN VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES.

EEN VERBOND TUSSEN TECHNOLOGIE EN FINANCIERING
Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (NASDAQ: HQCL) is een van 
de grootste en meest erkende fotovoltaïsche producenten 
ter wereld, vanwege de hoogwaardige kwaliteit en hoge 
efficiëntie van de zonnecellen en modules. De hoofdkantoren 
bevinden zich in Seoel, Zuid-Korea (Global Executive HQ) 
en Thalheim, Duitsland (Technology & Innovation HQ), 
met productiefaciliteiten in Zuid-Korea, Maleisië en China. 
Hanwha Q CELLS biedt het volledige spectrum fotovoltaïsche 
producten en oplossingen, van modules tot systemen en 
zonnecentrales op grote schaal. Hanwha Q CELLS, als 
dochteronderneming van de Hanwha Groep met activa van 
meer dan $150 miljard, is een vertrouwde en rendabele 

partner in zonne-energie voor onze klanten over de hele 
wereld. Met onze celproductiecapaciteit van 8 GW en 
zonnepaneelproductiecapaciteit van 8 GW1 (vanaf januari 
2018) zijn wij de grootste producent van zonnecellen en een 
van de grootste producenten van zonnepanelen ter wereld. 
Anders dan veel andere producenten gebruikt Hanwha 
Q CELLS uitsluitend zonnecellen van eigen productie 
om er zeker van te zijn dat alle Q CELLS zonnepanelen 
en -systemen kunnen profiteren van cellen die voldoen 
aan de hoogste technologische maatstaven. Wij hebben 
een Tier 1-notering op Bloomberg en we zijn een Top Tier 
zonnepaneelleverancier in de BNEF.

1 Inclusief de productiecapaciteit van Hanwha Q CELLS Korea
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Hanwha Chemical

Hanwha Corporation

Hanwah Advanced Materials

Hanwha Energie

Hanwha Q CELLS

HANWHA GROUP
BELANGRIJKSTE 
FEITEN EN CIJFERS
HET IS GEMAKKELIJK OM TE BEWEREN EEN WERELDWIJDE LEIDER EN INNOVATOR TE ZIJN, 
MAAR HET BEWIJS ZIT HEM IN DE DETAILS. DE ERVARING, BREDE EXPERTISE EN FINANCIËLE 
KRACHT VAN DE HANWHA GROUP ZORGT DAT WIJ ONS IN EEN UNIEKE POSITIE BEVINDEN OM 
TE VOLDOEN AAN DE ENERGIEBEHOEFTEN VAN ONZE KLANTEN – VANDAAG, EN MORGEN.

2016 TOTALE SALES (USD)

53,89 MLD.

OPGERICHT IN

1952
ACTIVA (USD)

150 MLD.

WERELDWIJDE NETWERKEN

285

POLY-SILICIUM INGOTS & 
WAFERS

CELLEN ZONNE-
PANELEN

RESIDENTIËLE 
SYSTEMEN

EPC / 
SYSTEMEN

MONITORING O&M

Hanwha Q CELLS is een van de leidende 
fotovoltaïsche bedrijven ter wereld en biedt een 

breed scala fotovoltaïsche oplossingen. 

Hanwha Advanced Materialsproduceert hightech 
materialen zoals EVA-platen voor fotovoltaïsche 

module-inkapseling.

Hanwha Chemical vervult een pioniersrol met 
next-generation oplossingen in zonne-energie 
door aanzienlijke investeringen in de productie 
van poly-silicium en EVA-hars, een grondstof 
die gebruikt wordt in de vervaardiging van EVA-
platen.

Met geavanceerde technologieën ontwikkelt de 
Hanwha Corporation Machine-divisie geautomatiseerde 
industriële apparatuur om alle mogelijke artikelen te 
produceren, van zonnepanelen tot auto's.

Machine-divisie

Hanwha Energie biedt real-time monitordiensten, 
in combinatie met O&M van de hoogste kwaliteit na 
installatie van het zonnesysteem.

Hanwha Energie 

Hanwha Corporation

Hanwha Q CELLS

Hanwha Advanced Materials

Hanwha Chemical

HANWHA GROUP 
WAARDEKETEN ZONNE-
ENERGIEBRANCHE
DE HANWHA GROEP IS VERTIKAAL GEÏNTEGREERD IN DE GEHELE FOTOVOLTAÏSCHE 
WAARDEKETEN, VAN SILICIUM TOT ZONNECENTRALES OP GROTE SCHAAL.

CREËERT EEN MEER DUURZAME TOEKOMST VOOR ONZE PLANEET.

Als onderdeel van de Hanwha Groep, een van de acht grootste 
ondernemingen in Zuid-Korea, wordt Hanwha Q CELLS 
ondersteund door een sterke partner met een 65-jarige 
geschiedenis. De Hanwha Groep is gespecialiseerd in andere 
zaken waaronder de productie- en bouwsector, de financiële 
sector en de diensten- en recreatiesector. Wereldwijd staat de 
groep op de 246e plek in de Fortune Global 500-lijst, met de 
beschikking over 258 netwerken over de hele wereld. Centraal 
in dit alles staat de overtuiging en de wil van onze groep om 
een duurzame toekomst te creëren, zowel voor de mensheid 
als voor onze planeet. Deze opvattingen zijn de drijfveer voor 
Hanwha Q CELLS om andere mogelijkheden na te streven – 
het ontwikkelen en innoveren van nieuwe energie-oplossingen.

Met elk van onze bedrijven voorzien wij onze klanten, partners 
en gemeenschappen van energie voor een duurzame en 
sprankelende toekomst. De zon is de drijvende kracht achter 
alles dat op aarde groeit – schoon, rendabel en oneindig. 
Gedreven door onze bedrijfsfilosofie van het geven en 
verdienen van vertrouwen en loyaliteit zijn wij in staat te 
voldoen aan de energiebehoefte van mensen en instanties 
op verschillende markten. Onze intrede op grote schaal op 
de fotovoltaïsche markt in 2010 was een natuurlijke stap in 
deze missie, die het ons mogelijk maakte een breed scala 
aan duurzame producten en diensten op zonne-energie aan te 
bieden voor vele toekomstige generaties.
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HANWHA Q CELLS
GECERTIFICEERDE KWALITEIT
VOOR ONZE PRODUCTEN BETEKENT HOGE KWALITEIT EEN LANGE LEVENSDUUR 
EN UITSTEKENDE TECHNISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN. DAAROM SPEELT 
KWALITEITSBORGING VOOR ONS EEN BELANGRIJKE ROL.

Hanwha Q CELLS:
 � is Duitse techniek uit Bitterfeld-Wolfen, Duitsland.
 � is gegarandeerde kwaliteit met een buitengewoon 
laag percentage moduledegradatie, ondersteund 
door een productgarantie van 12 jaar en een lineaire 
prestatiegarantie van 25 jaar.

 � is de eerste producent van zonnepanelen die succesvol 
deel heeft genomen aan het Quality Tested programma 
van de VDE – een onafhankelijk Duits keuringsinstituut. 
Voor het eerst is nu periodiek testen vereist.

 � runt het grootste technologie- en paneeltestcentrum 
in de branche, evenals een eigen VDE-gecertificeerd 
testlaboratorium.

 � test alle producten onder extreme klimaatomstandigheden, 
zoals vochtige tropenhitte, woestijndroogte en de koude 
van de Noordpool.

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q™)

RENDEMENTSGARANTIE

ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT) 

www.VDEinfo.com
ID. 40032587

NL

Quality Tested
hoge betrouwbaarheid
geringe degradatie
geoptimaliseerde
functiezekerheid
continue
vervaardigingsmonitoring
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WERELDWIJD NETWERK, 
DUITSE KWALITEIT

Als vooraanstaande producent van 
zonnepanelen, zonnecellen en PV-
systemen wereldwijd kan Hanwha 
Q CELLS bogen op toonaangevende 
technologie, financiële stabiliteit 
en een wereldwijd netwerk - voor 
veilige energievoorziening en een 
schone toekomst.

NIVEAU 1
YIELD SECURITY
Sinds 2011 is Q CELLS Yield 
Security de garantie voor de 
betrouwbaarheid van onze 
producten. Het combineert 
gegarandeerde PID-weerstand, 
Anti-LID en LeTID-technologie, 
beveiliging tegen hotspots en 
bescherming tegen vervalsing van 
de producten van ons bedrijf.

Q CELLS
DE VIER NIVEAUS 
VAN KWALITEIT
VOOR EEN PRODUCT DE NAAM "Q CELLS" WAARDIG IS, DIENT HET VIER 
ONAFHANKELIJKE KWALITEITSPROGRAMMA'S TE ONDERGAAN EN TE DOORSTAAN:

IEC-certificatie VDE-kwaliteitstesten Het Q CELLS kwaliteitsprogramma

Testfrequentie eenmalig, uitsluitend 
voor eerste certificering

constante steekproeven,
ieder kwartaal controle

constante steekproeven en controle

Thermal Cycling Test (TC) 200 cycli 400 cycli additionele testen

Vochtigheidstest (DH) 1000 h 1500 h additionele testen

Vocht-vorsttest (HF) 10 cycli 10 cycli 30 cycli

Belastingsproef  dynamische belastingsproef
(na UV-test, voor TC en HF)

additionele testen

Hot-Spot test   100% celproductie

EL-test alleen certificeringspaneel 100%  van de geproduceerde modules 100% high-resolution, EL-inspectie

PID, LID, LETID Test – – wekelijkse controle van productie

VEREISTE TESTEN

NIVEAU 2
EENMALIGE CERTIFICERINGSTESTEN
Het tweede niveau bestaat uit 
internationale eerste certificerings-
testen, bijvoorbeeld, in overeen- 
stemming met IEC, CSA / UL, MCS, 
JET en Kemco. Deze garanderen dat de 
elektrische veiligheid van de panelen 
en de veiligheid van hun constructie 
voldoen aan internationale standaarden.

NIVEAU 3
KWALITEIT GETEST DOOR VDE
Het "VDE Quality Tested-
programma gaat de eerste 
certificeringstests ver te boven. 
Bovendien garandeert maandelijks 
hertesten consistente kwaliteit, 
en continue producttests.

NIVEAU 4
HET Q CELLS KWALITEITSPROGRAMMA
Het interne kwaliteitsprogramma 
van Q CELLS zorgt dat alle 
producten iedere dag aan de hoge 
bedrijfsstandaard voldoen.



8 9

Q.ANTUM ADVANTAGE – MEER 
OPBRENGSTEN. MEER WINST. 
MEER VOOR U.

Uiteindelijk telt er maar één ding: 
de totale hoeveelheid elektriciteit die
uw PV-systeem tijdens de gehele dag 
en het gehele jaar produceert - en 
hoe veel het kost. Q.ANTUM gebruikt 
geavanceerde en kosten-efficiënte 
kristallijnen silicium-technologie en 
optimaliseert deze om u de best 
mogelijke prijs/prestatie-ratio te bieden.
De combinatie van zeer efficiënte, 
buitengewoon goed presterende 
producten en geoptimaliseerde 
opbrengsten onder realistische 
omstandigheden garandeert dat u 
winst behaalt uit zonnig zakendoen.

HOGER PRESTERENDE KLASSEN
Dank zij Q.ANTUM Technology bieden 
de Q CELLS zonnepanelen meer output 
per oppervlak, wat resulteert in hogere 
opbrengsten bij lagere BOS-kosten.

TEMPERATUURCOËFFICIËNT
Zelfs op zeer warme dagen produceren 
de zonnepanelen van Q CELLS 
betrouwbare opbrengsten en verliezen 
minder efficiëntie dan standaard 
zonnepanelen.

PRESTATIES BIJ WEINIG LICHT
Hoge opbrengsten bij een lage 
bestralingssterkte, bijvoorbeeld tijdens 
zonsopgang en zonsondergang en op 
bewolkte dagen, maar ook in de herfst 
en winter als de zon niet ver boven de 
horizon uitkomt.

Q.ANTUM COMBINEERT DE BESTE EIGENSCHAPPEN VAN ALLE BESCHIKBARE 
CELTECHNOLOGIEËN OM HOGE OPBRENGSTEN TE BEHALEN ONDER REALISTISCHE 
OMSTANDIGHEDEN, STEEDS MET LAGE GENIVELLEERDE ENERGIEKOSTEN (LCOE).

Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE
LAGERE LCOE DANKZIJ 
HOGERE OPBRENGSTEN

Middag AvondMorgen

Betere
temperatuurverhouding

18 % meer vermogen

Betere
zwaklichtverhouding

Opbrengst
standaardmodule

280 Wp

Opbrengst Q CELLS
zonnemodule 330 Wp met

Q.ANTUM Technology

OP
BR

EN
GS

T

NL
OPBRENGST OVER HET VERLOOP VAN DE DAG MET Q.ANTUM TECHNOLOGY

Don’t maximise, optimise: De 
achterzijden van Q.ANTUM zonnecellen 
worden behandeld met een speciale 
nano-coating die ongeveer net zo werkt 
als een standaard spiegel. Zonnestralen 
die normaal verloren zouden gaan 
worden weer door de cel gereflecteerd 
om meer elektriciteit op te wekken. 
Dit zorgt voor verbeterde elektrische 
eigenschappen, waardoor de efficiëntie 
aanzienlijk verhoogd wordt.

Hoge prestaties gecombineerd met 
massaproductie: In 2011 vestigde 
Q.ANTUM Technology een nieuw 
wereldrecord voor kristallijnen 
zonnecellen door een efficiëntie van 
19,5% te behalen. Q CELLS begon in 
2012 panelen te produceren op basis 
van Q.ANTUM, en gebruikte daarmee 
panelen met het hoogst mogelijke 

vermogen in haar product-aanbod. 
In de PHOTON paneeltest in 2013 
en 2014 behaalde het Q.PRO-G2 
235 Wp zonnepaneel een van de 
hoogste waarderingen van alle geteste 
polykristallijnen panelen. De huidige 
Q.PLUS BFR-G4.1 met Q.ANTUM 
Technology overtreft zelfs dit winnende 
paneel nog in elke prestatie- en 

opbrengstcategorie. In 2015 doorbrak 
Q CELLS voor het eerst de 300 
Wp-grens met een polykristallijnen 
zonnepaneel, en bereikte daarmee al 
een paneelrendement van 19,5% - 
weer een wereldrecord. Sinds 2017 
produceert Q CELLS zonnepanelen 
met 300 Wp in serie voor haar klanten, 
gebaseerd op Q.ANTUM Technology.

Q.ANTUM PHYSICS
MEER LICHT.
MEER PRESTATIE.
MEER ELEKTRICITEIT.

Kristallijne standaard zonnecel Q CELLS Q.ANTUM celtechnologie

Power
ReflectorAluminium 

achterzij-
decontact

Silicium

Aluminium 
achterzij-
decontact

Silicium

NL

Kristallijne standaard zonnecel Q CELLS Q.ANTUM celtechnologie

Power
ReflectorAluminium 

achterzij-
decontact

Silicium

Aluminium 
achterzij-
decontact

Silicium

NL
Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE IN DETAIL

Q.ANTUM HISTORY – RESEARCH. DEVELOPMENT. PRODUCTION.
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DE Q.PEAK DUO-G5 EN Q.PEAK DUO BLK-G5 ZONNEPANELEN PROFITEREN VAN DE 
NIEUWE Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY VOOR BUITENGEWONE PRESTATIES EN ESTHETIEK

Q.ANTUM DUO-TECHNOLOGIE
PERFORMANCE HAS NEVER 
LOOKED THIS GOOD

1

2

3

De nieuwe Q.ANTUM DUO Technology 
combineert de meest geavanceerde 
vooruitgang in celscheidingstechnologie 
met ronde kabels - om zowel elektrische 
als optische verliezen aanzienlijk te 
verminderen. Dit wordt bereikt door 
de stroom die door iedere cel loopt 
te halveren, en effectiever gebruik te 
maken van invallend licht. Q.ANTUM 
DUO verhoogt niet alleen het nominale 
uitgangsvermogen maar verbetert ook 

de betrouwbaarheid. Anti LID / LeTID 
zorgen voor lage initiële degradatie, en 
het halfcelontwerp minimaliseert celstress 
zodat er minder kans is op micro-barstjes 
in het veld. Dit wordt ondersteund door 
verbeterde, gegarandeerde initiële en 
jaarlijkse degradatie waardoor de hoogste 
energieopbrengsten gewaarborgd worden. 
Gecombineerd met de bekroonde 
Q.ANTUM-celtechnologie van Q CELLS 
zijn de Q.PEAK DUO-G5 en Q.PEAK DUO 

BLK-G5 de panelen met het meeste 
vermogen die tegen een redelijke 
prijs verkrijgbaar zijn, met maximale 
energieopbrengsten en een gegarandeerd 
lage LCOE. Met meer dan 5 GW aan 
geplaatste Q.ANTUM-zonnecellen heeft 
alleen Q CELLS de ervaring en kennis 
om cel- en zonnepaneeltechnologie 
tegelijkertijd te vernieuwen door de 
ontwikkeling van Q.ANTUM DUO.

WAAR GAAT HET OM BIJ DUO-TECHNOLOGY?

INTERCONNECTIE-BEDRADING

Het gebruik van bedrading in plaats van platte 
linten zorgt dat zowel de breedte als de effectieve 
schaduwbreedte afneemt, waardoor 75 % minder 
schaduw en 2 % meer vermogen wordt bereikt.
Het licht dat door de ronde vorm van de bedrading 
wordt teruggekaatst verbetert het lichtopvangende 
effect van het paneel.

HET Q.ANTUM DUO EFFECT

Wire
Ribbon

Q.ANTUM DUO-TECHNOLOGIECONVENTIONELE TECHNOLOGIE

Geringere breedte en interne 
weerkaatsing verminderen 
schaduwwerking met 75 % in totaal

100 % lintbreedte 
veroorzaakt effectief 
schaduw

HALVE ZONNECEL TECHNOLOGIE

Door de cel te halveren, halveren we de 
stroom. Gecombineerd met een paneel-
patroon dat de afstand die de elektrische 
stroom moet afleggen reduceert, leidt dit 
tot een vermogenstoename van 3 %.Twee halve cellen met 6 busbars 

hebben dezelfde, of zelfs meer, 
vermogen dan een hele cel met 
12 busbars

HALVE ZONNECEL TECHNOLOGIE

Advanced 6 busbar technology

Wider distance between busbars 
causes longer way for electrons 
and higher resistance

Standard 4 busbar technology

Shorter distance means less 
resistance and better capture 
of excited electrons

Grotere afstand tussen busbars 
zorgt voor langere paden voor 
elektronen en hogere weerstand

Minder afstand betekent minder 
weerstand en betere opvang van 
de geactiveerde elektronen

STANDAARD 
4-BUSBARTECHNOLOGIE

GEAVANCEERDE 
6-BUSBARTECHNOLOGIE

6-BUSBARTECHNOLOGIE

Minder afstand tussen de busbars en extra 
paden voor de elektrische stroom leiden tot 
een vermogenstoename van 0,5 %. Meer 
paden betekent minder congestie, wat weer 
leidt tot minder weerstandsverlies.

BUITENGEWOON VERMOGEN, SUPERIEUR RENDEMENT 
EN "BEST-IN-CLASS" GARANTIES.

Q CELLS zonnepanelen met Q.ANTUM DUO 
Technology bieden niet alleen indruk wekkende 
prestaties onder realistische omstandigheden, maar 
ook best-in-class garantievoorwaarden van 98 % 
vermogen in het eerste jaar en 85 % na 25 jaar.

1

2

3

  

Standaard 
zonnepaneelvermogen

Q.ANTUM Technology
+ 5 % power

6-busbartechnologie
+ 0,5 % power

Interconnectie-bedrading
+ 2 % power

Halve zonnecel 
technologie + 3 % power

ZONNEPANEELVERMOGEN
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WIJ BESTEDEN AANDACHT AAN DE DETAILS 
– DE NIEUWE Q.PEAK DUO-G5 GENERATIE

Q CELLS Yield Security
 � Anti PID Technology voorkomt 
vermogensverlies door 
Potential-Induced Degradation

 � Hot-Spot Protect om brand 
in de panelen te voorkomen

 � Tra.QTM laseridentificatie voor extra 
bescherming tegen vervalsing

 � Anti LID Technology voorkomt 
vermogensverlies door 
Light-Induced Degradation

32 mm hightech frame voor hoge 
wind- en sneeuwbelasting tot 
4.000 / 5.400 Pa (IEC, UL)

Q.ANTUM DUO halve zonnecellen 
met 6-busbartechnologie voor een 
hogere opbrengst per oppervlak en 
lage BOS-kosten

De nieuwe bedradingstechnolgie die in 
plaats van linten rond en minder breed 
is verhoogt de interne weerkaatsing en 
vermindert schaduwwerking tot wel 75 %

Onafhankelijke werking van 
bovenste en onderste, parallel 
geschakelde delen van het paneel 
verhoogt de opbrengst als de 
panelen deels beschaduwd zijn

Optimaal gepositioneerde, grote 
drainagegaten om vorstschade te 
voorkomen

Multi-Contact MC4-connectors van 
topkwaliteit met 1.100 mm kabellengte

Geoptimaliseerd ontwerp van 
de aansluitdoos met gelaste 
verbindingen voor hogere 
energieopbrengsten en betere 
corrosiebestendigheid

Betrouwbare siliciumverbindingen 
voor uitstekende stabiliteit en 
duurzaamheid

Achterzijde van topkwaliteit 
voor permanente afdichting

Lagere framerand voorkomt 
ophoping van mos en vuil
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TECHNISCHE INFORMATIE

Type 120 halfcelpaneel
Capaciteit Tot 330 Wp
Rendement Tot 19,9 %
Sorting +5 / −0 W
Gewicht 18,7 kg

HET NIEUWE Q.PEAK DUO-G5 ZONNEPANEEL VAN Q CELLS MAAKT INDRUK 
MET BIJZONDER HOGE PRESTATIES OP EEN KLEIN OPPERVLAK, DANKZIJ DE 
INNOVATIEVE Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY. 

Q.PEAK DUO-G5
DUURZAME HOGE 
PRESTATIES

De nieuwe Q.PEAK DUO-G5 is een 
monokristallijnen zonnepaneel met 
prestatieklassen tot wel 330 Wp en een 
rendement van 19,9 %.
Q.PEAK DUO-G5 zonnepanelen bieden 
een hogere opbrengst op kleinere 
oppervlakken. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door de nieuwe generatie van 
Q.ANTUM's wereldrecordhoudende 
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Commerciële 
en industriële 
dakinstallaties

Optimale opbrengsten in alle weers-
omstandigheden, met uitstekende 
prestaties, ook bij weinig licht en 
lage temperaturen (-0,37 %/K)

Buitengewoon stabiel: getest voor 
windbelasting tot 4.000 Pa en 
sneeuwbelasting tot 5.400 Pa

Afzonderlijke werking van bovenste en 
onderste delen van het paneel maakt een 
betere schaduwbescherming mogelijk

celconcept dat nu is gecombineerd met 
state-of-the-art circuits, halfcellen en 
een zes-busbarontwerp. De zwarte halve 
zonnecellen van de Q.PEAK DUO-G5 
verfraaien het uiterlijk van zelfs het 
meest exclusieve wooncomplex. De Anti 
LID Technology van Q CELLS elimineert 
de door licht veroorzaakte degradatie 
(LID), waardoor de systeemprestaties 

aanzienlijk verlaagd worden, vrijwel 
geheel. Andere, conventionele 
monokristallijnen zonnecellen zullen 
hoge rendementsverliezen laten zien als 
ze aan het zonlicht blootgesteld worden. 
Met Q.PEAK DUO-G5 is dit niet het 
geval, dankzij de Anti LID Technology.

HOE U PROFITEERT

MONOKRISTALLIJNEN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

Q CELLS zonnepanelen bieden een 
productgarantie van 12 jaar en een 
lineaire prestatiegarantie van 25 jaar

Q.ANTUM DUO combineert 
geavanceerde celscheiding 
en innovatieve bedrading met 
Q.ANTUM Technology.

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Privé-
dakinstallaties
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HET NIEUWE Q.PEAK DUO BLK-G5 ZONNEPANEEL VAN Q CELLS MAAKT INDRUK MET EEN 
BUITENGEWOON AANTREKKELIJK UITERLIJK EN BIJZONDER HOGE PRESTATIES OP EEN 
KLEIN OPPERVLAK, DANKZIJ DE INNOVATIEVE Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY.

Q.PEAK DUO BLK-G5
HOGE PRESTATIES 
EN ESTHETIEK

De nieuwe Q.PEAK DUO BLK-G5 is 
een monokristallijnen zonnepaneel met 
prestatieklassen tot wel 320 Wp en een 
rendement van 19,3 %.
Q.PEAK DUO BLK-G5 zonnepanelen 
bieden een hogere opbrengst op kleinere 
oppervlakken. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door de nieuwe generatie van 
Q.ANTUM's wereldrecordhoudende 
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celconcept dat nu is gecombineerd met 
state-of-the-art circuits, halfcellen en een 
zes-busbarontwerp. Het voorvlak van de 
Q.PEAK DUO BLK-G5 is volledig zwart 
en verfraait het aanzicht van zelfs het 
meest exclusieve wooncomplex. De Anti 
LID Technology van Q CELLS elimineert 
de door licht veroorzaakte degradatie 
(LID), waardoor de systeemprestaties 

aanzienlijk verlaagd worden, vrijwel 
geheel. Andere, conventionele 
monokristallijnen zonnecellen zullen 
hoge rendementsverliezen laten zien als 
ze aan het zonlicht blootgesteld worden. 
Met Q.PEAK DUO BLK-G5 is dit niet het 
geval, dankzij de Anti LID Technology.

TECHNISCHE INFORMATIE

Type 120 halfcelpaneel
Capaciteit Tot 320 Wp
Rendement Tot 19,3 %
Sorting +5 / −0 W
Gewicht 18,7 kg

HOE U PROFITEERT

Buitengewoon stabiel: getest voor 
windbelasting tot 4.000 Pa en 
sneeuwbelasting tot 5.400 Pa

Q CELLS zonnepanelen bieden een 
productgarantie van 12 jaar en een 
lineaire prestatiegarantie van 25 jaar

MONOKRISTALLIJNEN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

Privé-
dakinstallaties

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Mooier aanzicht dankzij 
het geheel zwarte voorvlak

Afzonderlijke werking van bovenste en 
onderste delen van het paneel maakt 
een betere schaduwbescherming 
mogelijk

Optimale opbrengsten in alle weers-
omstandigheden, met uitstekende 
prestaties, ook bij weinig licht en 
lage temperaturen (-0,37 %/K)
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HET NIEUWE HIGH-PERFORMANCE Q.PEAK-G4.1-PANEEL IS DE IDEALE OPLOSSING VOOR 
WOONGEBOUWEN DANKZIJ DE INNOVATIEVE Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE.

Q.PEAK-G4.1
BUITENGEWONE PRES-
TATIES EN INNOVATIE

De nieuwe Q.PEAK-G4.1 is een 
monokristallijnen zonnepaneel met 
prestatieklassen tot wel 305 Wp 
en een rendement tot wel 18,6 %. 
Q.PEAK-G4.1 zonnepanelen bieden 
een hogere opbrengst op kleinere 
oppervlakken. Q.ANTUM Technology 
gecombineerd met het buitengewone 
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Q CELLS-paneelontwerp heeft dit 
mogelijk gemaakt. Het voorvlak van 
de Q.PEAK-G4.1 verfraait het aanzicht 
van zelfs het meest exclusieve 
privé-woningcomplex. De Anti LID 
Technology van Q CELLS elimineert 
de door licht veroorzaakte degradatie 
(LID), waardoor de systeemprestaties 

aanzienlijk verlaagd worden, vrijwel 
geheel. Andere, conventionele 
monokristallijnen zonnecellen zullen 
hoge rendementsverliezen laten zien als 
ze aan het zonlicht blootgesteld worden. 
Met Q.PEAK-G4.1 is dit niet het geval, 
dankzij de Anti LID Technology.

MONOKRISTALLIJNEN Q.ANTUM ZONNEPANEEL

Privé-
dakinstallaties

TECHNISCHE INFORMATIE

Type 60-celpaneel
Capaciteit Tot 310 Wp
Rendement Tot 18,6 %
Sorting +5 /−0 W
Gewicht 18,5 kg

Commerciële 
en industriële 
dakinstallaties

Optimale opbrengsten in alle weers-
omstandigheden, met uitstekende 
prestaties, ook bij weinig licht en lage 
temperaturen

Buitengewoon stabiel: getest voor 
windbelasting tot 4.000 Pa en 
sneeuwbelasting tot 5.400 Pa

Geoptimaliseerd ontwerp met 
een framehoogte van 32 mm

Q CELLS zonnepanelen bieden een 
productgarantie van 12 jaar en een 
lineaire prestatiegarantie van 25 jaar

HOE U PROFITEERT

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Geoptimaliseerde, 
gelijkmatige celafstand 
verbetert de prestatie
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HET NIEUWE MONOKRISTALLIJNEN HIGH-PERFORMANCE Q.PEAK-G4.1-PANEEL 
IS DE IDEALE OPLOSSING VOOR WOONGEBOUWEN DANKZIJ DE INNOVATIEVE 
Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE EN HET GEHEEL ZWARTE AANZICHT.

Q.PEAK BLK-G4.1
ESTHETIEK EN VERMOGEN

De nieuwe Q.PEAK BLK-G4.1 is een 
monokristallijnen zonnepaneel met 
prestatieklassen tot wel 300 Wp en
een rendement tot wel 18,3%.
Q.PEAK BLK-G4.1 zonnepanelen 
bieden een hogere opbrengst op 
kleinere oppervlakken. Dit is mogelijk 
gemaakt door de nieuwe Q.ANTUM-
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generatie van Q CELLS paneelontwerp. 
Het voorvlak van de Q.PEAK BLK-G4.1 
is volledig zwart en verfraait het 
aanzicht van zelfs het meest exclusieve 
privé-wooncomplex. De Anti LID 
Technology van Q CELLS elimineert 
de door licht veroorzaakte degradatie 
(LID), waardoor de systeemprestaties 

aanzienlijk verlaagd worden, vrijwel 
geheel. Andere, conventionele 
monokristallijnen zonnecellen zullen 
hoge rendementsverliezen laten zien als 
ze aan het zonlicht blootgesteld worden. 
Met Q.PEAK BLK-G4.1 is dit niet het 
geval, dankzij de Anti LID Technology.

TECHNISCHE INFORMATIE

Type 60-celpaneel
Capaciteit Tot 300 Wp
Rendement Tot 18,3 %
Sorting +5 / −0 W
Gewicht 18,5 kg

Optimale opbrengsten in alle weers-
omstandigheden, met uitstekende 
prestaties, ook bij weinig licht en lage 
temperaturen

Buitengewoon stabiel: getest voor 
windbelasting tot 4.000 Pa en 
sneeuwbelasting tot 5.400 Pa

Tot 10% lagere logistiekkosten door 
een hogere zonnepaneelcapaciteit per 
transportbox

HOE U PROFITEERT

MONOKRISTALLIJNEN Q.ANTUM ZONNEPANEEL

Q CELLS zonnepanelen bieden een 
productgarantie van 12 jaar en een 
lineaire prestatiegarantie van 25 jaar

Privé-
dakinstallaties

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Geheel zwart voorvlak verfraait
het aanzicht van zelfs het meest
exclusieve privé-woningcomplex.
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HET POLYKRISTALLIJNEN HIGH-PERFORMANCE Q.PLUS-G4.3-PANEEL IS DE 
IDEALE OPLOSSING VOOR ALLE TOEPASSINGEN DANKZIJ DE INNOVATIEVE 
Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE.

Ons high-performance Q.PLUS-G4.3-
zonnepaneel is de ideale oplossing voor 
alle zonne-energietoepassingen dankzij 
de innovatieve Q.ANTUM celtechnologie. 
Dit polykristallijnen zonnepaneel is 
ontworpen om de best mogelijke 
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Commerciële 
en industriële 
dakinstallaties

Zonne-
energiecentrales op 
de grond

Q.PLUS-G4.3
VARIABEL INZETBAAR 
EN BETROUWBAAR

prestaties te bereiken onder realistische 
omstandigheden - zelfs bij lage instraling 
en op heldere zomerdagen. De 
Q.PLUS-G4.3 met Q.ANTUM Technology 
bereikt een hoog paneelrendement tot 
wel 17,7 % en wordt gekenmerkt door 

Q.ANTUM ZONNEPANEEL

TECHNISCHE INFORMATIE

Type 60-celpaneel
Capaciteit Tot 290 Wp
Rendement Tot 17,7 %
Sorting +5 /−0 W
Gewicht 18,5 kg

Optimale opbrengsten in alle weers-
omstandigheden, met uitstekende 
prestaties, ook bij weinig licht en lage 
temperaturen

Buitengewoon stabiel: getest voor 
windbelasting tot 4.000 Pa en 
sneeuwbelasting tot 5.400 Pa

Tot 10% lagere logistiekkosten door 
een hogere zonnepaneelcapaciteit per 
transportbox

HOE U PROFITEERT

Q CELLS zonnepanelen bieden een 
productgarantie van 12 jaar en een 
lineaire prestatiegarantie van 25 jaar

bovengemiddelde duurzaamheid en 
hoge operationele veiligheid. Zoals alle 
Q CELLS zonnepanelen is montage snel 
en gemakkelijk om direct gebruik te 
garanderen.

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Het hoogwaardige productieproces met de 
"SolGel Roller Coating" methode vermindert 
lichtweerkaatsing met 50 % en zorgt voor 
langdurige bescherming tegen corrosie
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Q.FLAT-G4 IS MEER DAN ALLEEN EEN BASISSTRUCTUUR VOOR PLATTE DAKEN:
HET VORMT DE BASIS VOOR EEN COMPLETE SYSTEEMOPLOSSING VAN EEN ENKELE BRON.

Q.FLAT-G4
HET SIMPELE EN 
BETROUWBARE SYSTEEM 
VOOR PLATTE DAKEN

SNELLE INSTALLATIE MET BEHULP VAN 1-2-3 MONTAGE 
De zonnepanelen hoeven alleen in de centrale steunkolom 
geschoven te worden – geen extra en gecompliceerde 
klemmen boven het paneel nodig. 

INSTALLATIE ZONDER SPECIAAL GEREEDSCHAP 
Alle schroeven zijn standaard types, waardoor 
er geen speciaal gereedschap nodig is.

SNELLE EN GEMAKKELIJKE BEKABELING
Als de zonnepanelen ingeschoven en in een hoek geplaatst 
zijn is er voldoende ruimte om de bekabeling gemakkelijk  
uit te kunnen voeren.

MINDER MEETWERK
Na uitlijnen zijn er geen metingen meer nodig. De ballast-
dragers dienen als afstandhouders tussen de basisprofielen. 
Zodra het eerste basisprofiel is uitgelijnd worden de 
afstanden tot de volgende basisprofielen automatisch 
duidelijk door het inhangen van de ballastdragers. 

VEILIG VOOR HET DAK
Het bouwmateriaal wordt niet beschadigd dankzij installatie 
zonder penetratie van het dakmembraan. De ballast zweeft 
boven het dakgedeelte en voorkomt schade door de ballast, 
waardoor er zich geen mos kan gaan ophopen onder de 
pannen, om maar een voorbeeld te noemen.

LEVENSDUUR EN SPANNINGSVRIJHEID
De stabiliteit van de basisprofielen zorgt ook voor probleem-
loze installatie op het dak, zelfs wanneer dit ongelijk is, 
terwijl mechanische belasting op de panelen ook wordt 
verlaagd.

HOGE OPBRENGSTEN
De specifieke opbrengst wordt bijna onafhankelijk van 
de uitlijning van het systeem verhoogd, en dit maakt een 
hoge mate van flexibiliteit mogelijk in het ontwerp van de 
dakinstallatie. Met een significant hogere vermogensdichtheid 
van meer dan 165 Wp / m2 vergeleken bij standaardsystemen 
is Q.FLAT-G4 de beste oplossing voor hoge opbrengsten.

Q.MOUNT
HET UNIVERSELE SYSTEEM 
VOOR SCHUINE DAKEN

VERSCHILLENDE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Schuine daken vormen voor de montage van zonne-energiesys-
temen alleen al als gevolg van de vele verschillende dakvor-
men en -bedekkingen een bijzondere uitdaging. Of het nu 
een klassiek pannendak, een vezelcement- of golfplaatdak is, 
Q.MOUNT maakt het met eenvoudig te installeren elementen 
mogelijk om snel, efficiënt en veilig zonnesystemen op schui-
ne daken te monteren.

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE
De vele uiteenlopende daktypes stellen ook heel verschil-
lende eisen aan de montage van het zonnesysteem. Welke 
dakparallelle montage er ook moet worden uitgevoerd, met de 
modulaire componenten van Q.MOUNT en Q CELLS zonne-
panelen slaagt de implementatie snel, gemakkelijk en tegen 
lage kosten.

UITGEBREIDE KEUZE UIT COMPONENTEN
Het Q.MOUNT systeem van Q CELLS biedt een uitgebreide 
keuze aan montage-elementen, die individueel aangepast zijn 
aan het dakoppervlak waar het systeem op geplaatst wordt. 
Alle componenten van Q.MOUNT zijn van topkwaliteit en 
corrosievrij geproduceerd, zeer belastbaar en ontworpen voor 
een lange levensduur. Met de Q CELLS Rooftop Planner kan 
het systeem snel en gemakkelijk ingetekend worden, en in 
één enkele stap kunnen alle benodigde montagedelen en de 
statische haalbaarheid bepaald worden.

GESCHIKT VOOR ALLE GANGBARE TYPES SCHUINE DAKEN
Q.MOUNT is het ideale systeem voor de montage van privé- 
en commerciële dakinstallaties met Q CELLS zonnepanelen, 
want zowel de paneelplanning als de onderconstructie kunnen 
met de Q CELLS rooftop planner en Q.MOUNT gemakkelijk 
en naar behoefte gepland en uitgevoerd worden.

UW VOORDELEN:
 Q.MOUNT is geschikt voor alle 

gangbare types schuine daken
 Hoogwaardige en duurzame componenten
 Snelle en veilige montage
 Gemakkelijke planning van het zonnesysteem 

en bepaling van de benodigde componenten  
met de Q CELLS Rooftop Planner

Q.MOUNT MAAKT DE SNELLE EN ONGECOMPLICEERDE 
MONTAGE VAN ZONNESYSTEMEN OP SCHUINE DAKEN MOGELIJK 
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ALS PARTNER VAN HANWHA Q CELLS PROFITEERT U VAN EEN STERK WERELDWIJD MERK, 
UITGEBREIDE MARKETINGONDERSTEUNING, PROFESSIONELE TRAININGSPROGRAMMA'S EN 
AANTREKKELIJKE DIENSTEN. 

HET Q.PARTNER PROGRAMMA
STANDAARDEN BEPALEN EN 
MEERWAARDE BIEDEN

BENT U OVERTUIGD VAN ONZE PRODUCTEN EN WILT U DAT LATEN ZIEN? WILT U GRAAG 
MARKETINGONDERSTEUNING? KIES DAN VOOR EEN PARTNERSCHAP MET Q CELLS EN WORD 
ONZE Q.PARTNER.

WE DOEN ER SAMEN EEN 
SCHEPJE BOVENOP – 
VOOR         DELEN VOOR PARTNERS

ZO VEEL MEER VOOR U
Als Q.PARTNER profiteert 
u van aantrekkelijke voor-
waarden waarmee u zich 
nog beter kunt positioneren 
ten opzichte van de concur-
rentie. Tevens kunt u een 
resultaatgerelateerde bonus 
verdienen. Meer prestaties, 
meer bonus, meer voor u.

UITGEBREIDE MARKETINGON-
DERSTEUNING
Op ons partnerportaal vindt 
u alle Q CELLS communica-
tiemiddelen – in de marke-
tingshop kunt u uw reclame-
middelen ook rechtstreeks 
bestellen. 

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
Als Q.PARTNER bespaart u 
tijd en resources omdat u met 
één programma alle stap-
pen van de installatie kunt 
realiseren. U ontvangt een 
overzichtelijke lijst met alle 
benodigde materialen inclu-
sief bijbehorende prijzen die u 
ook als Excel-document of als 
projectrapport in een PDF-be-
stand kunt exporteren.

KLANTENWERVING
Profiteer van opdrachten 
dankzij onze zonne-energie-
calculator of van projecten 
uit het Hanwha Q CELLS 
netwerk en blink uit als ster-
ke Q.PARTNER voor advies 
en installatie.

TRAININGEN VOOR 
PROFESSIONALS
Neem deel aan onze profes-
sionele trainingen voor 
installateurs. Leer alles 
over toepassingsspecifieke 
installaties en de voordelen 
van de hoogwaardige 
Hanwha Q CELLS producten.

Q.SHOP
Met een paar klikken stelt u 
uw zonne-energiepakket sa-
men en vraagt u het vrijblij-
vend bij ons aan – eenvoudig 
en direct.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Uw directe contactpersoon 
bij Hanwha Q CELLS staat u 
onder alle omstandigheden 
terzijde. Vragen over techni-
sche details, uw bestellin-
gen en actuele leveringen 
worden graag door onze 
gekwalificeerde medewerkers 
beantwoord.

Een overzicht van alle voordelen:
 � Aantrekkelijke prijsopbouw
 � Bonusvergoeding
 � Individuele contactpersoon
 � Professionele verkoopdocumentatie
 � Individuele marketing- en verkoopondersteuning
 � Klantenwerving
 � Eenvoudige leveringsvoorwaarden
 � Levering van kleine hoeveelheden
 � Lokale technische serviceondersteuning
 � Producttrainingen
 � Snelle en directe productaanvraag
 � Individuele bedrijfstrainingen

ZO BEREIKT U ONS

Interesse gewekt?
Neem contact met ons op

Tel +49 (0) 3494 66 99 - 23 222
partner@q-cells.com

Wij komen naar u toe!
Onze buitendienstmedewerker bezoekt 
u en sluit de partnerovereenkomst met u af.



CONTACT

HANWHA Q CELLS GMBH
OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Germany

TEL +49 (0)3494 66 99  –  23222
FAX +49 (0)3494 66 99  –  23000

EMAIL sales@q-cells.com
WEB  www.q-cells.com

is a brand of Onderhevig aan wijzigingen. © Hanwha Q CELLS Productcatalogus 2018 2018-04_Rev01_NL


