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3Intro

Beste klant,

Voor ons bent u, als praktische gebruiker van onze producten, 
altijd de focus van ons werk, omdat we willen dat u succesvol 
bent en uw klanten alleen de beste producten en diensten kunt 
bieden.

Er is veel gebeurd bij Q CELLS, en onze nieuwe productcata-
logus toont dat aan: Completer dan voorheen, nog duidelijker 
en uitgebreid met essentiële productgroepen die u iedere dag 
nodig hebt.

In de nieuwe Q CELLS catalogus vindt u alles dat u nodig heeft 
om samen te werken met uw klanten, naast onze krachtige en 
uitstekende zonnepanelen. Het nieuws? Van nu af aan bieden 
we u ook Q.MOUNT en Q.FLAT, de juiste oplossing voor uw 
zonnepanelen en met Q.HOME + ESS, een breed assortiment 
opslagmogelijkheden.

Q CELLS is uw partner voor alle producten en diensten voor 
zonne-energie. 

Als Q.PARTNER profiiteert u van een groot aantal diensten 
waarmee u punten scoort bij uw klanten. Of het nu gaat om 
het ondersteunen van uw marketingactiviteiten, het direct op 
uw bouwlocatie leveren van alle componenten of het onder-
steunen van uw klantenwerving - Q.PARTNER slaat altijd een 
goed figuur! Bekijk gerust wanneer u maar wilt alle beschikbare 
mogelijkheden op www.q-cells.nl.

We hopen dat u veel plezier heeft bij het rondkijken, en we 
verheugen ons op uw bestellingen!

Uw Q CELLS Team.

U STAAT BIJ ONS CENTRAAL
UW SUCCES IS ONS BELANG
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5Technologie4 Kwaliteit

Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE
MEER LICHT. BETERE PRESTATIES.
MEER ELEKTRICITEIT.

Q.ANTUM combineert de beste eigenschappen van alle beschikbare celtechno-
logieën voor topprestaties onder reële omstandigheden, en dit alles met lage 
gemiddelde elektriciteitskosten (LCOE - levelised cost of electricity).

HOGERE PRESTATIEKLASSEN
Dankzij Q.ANTUM Technology bieden 
de zonnepanelen van Q CELLS meer 
power per oppervlak, wat resulteert in 
hogere opbrengsten bij lagere
BOS-kosten.

TEMPERATUURCOËFFICIENT
Zelfs op bijzonder warme dagen pro-
duceren zonnepanelen van Q CELLS 
betrouwbare opbrengsten en verliezen 
minder efficiëntie dan standaard zonne-
panelen.

OPBRENGST BIJ WEINIG LICHT
Hoge opbrengsten bij lage stralingsin-
tensiteit, bijvoorbeeld tijdens zonsop-
gang en zonsondergang, en op bewolkte 
dagen, maar ook in de herfst en winder 
als de zon laag aan de horizon staat.

Kristallijne standaard zonnecel Kristallijne Q.ANTUM zonnecel
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NIET MAXIMALISEREN, MAAR OPTIMALISEREN:
De achterzijde van Q.ANTUM zonnepanelen wordt behandeld met een 
speciale nano-coating die niet veel anders werkt dan een normale spiegel. 
Zonnestralen die anders verloren zouden gaan worden teruggereflecteerd 
door de cel om meer elektriciteit te genereren. Hierdoor worden de elektri-
sche eigenschappen versterkt, waardoor de efficiëntie aanzienlijk verhoogd 
wordt.

Q CELLS ZONNEPANELEN
DE VIER KWALITEITSNIVEAÚ S

Voor onze zonnepanelen betekent topkwaliteit een lange levensduur en uitstekende 
technische eigenschappen. Daarom speelt kwaliteitscontrole een cruciale rol 
voor ons.

Q CELLS:
• is German Engineering uit Bitterfeld-Wolfen, Duitsland 
• is gegarandeerde kwaliteit met een buitengewoon lage graad 

paneeldegradatie, die wordt ondersteund door een productga-
rantie van 12 jaar en een lineaire prestatiegarantie van 25 jaar.

• is de eerste producent van zonnepanelen die succesvol heeft
• deelgenomen aan het Qualilty Tested-programma van de VDE, 

een onafhankelijk certificeringsinstituut in Duitsland. Voor het 
eerst is periodiek testen nu vereist.

• runt het grootste technologie- en paneeltestcentrum in de 
branche, evenals een eigen VDE-gecertificeerd testlabora-
torium.

• test zijn producten onder extreme klimaatsomstandigheden, 
zoals tropische vochtigheid, woestijnhitte en poolkoude.

RENDEMENTS 
GARANTIE

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.QTM)

ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT)

www.VDEinfo.com
ID. 40032587

NL

Quality Tested
hoge betrouwbaarheid
geringe degradatie
geoptimaliseerde
functiezekerheid
continue
vervaardigingsmonitoring







11/2016

NIVEAU 1 − YIELD SECURITY
Sinds 2011 heeft Q CELLS Yield Security PID-weerstand,  
Anti LID en LeTID Technology gegarandeerd, die worden ge-
waarborgd door wekelijkse productiecontroles. Voor bescher-
ming tegen Hot-Spots wordt 100 % van de celproductie getest.

NIVEAU 2 − EENMALIGE CERTIFICERINGSTESTS
Het tweede niveau bestaat uit internationale certificerings-
testen, bijvoorbeeld conform IEC, CSA / UL, MCS, JET en 
Kemco. Deze garanderen dat de elektrische beveiliging van  
de panelen en de veiligheid van de constructie voldoen aan  
de internationale standaarden.

NIVEAU 3 - VDE QUALITY TESTED
Het “VDE Quality Tested”-programma overtreft de eerste 
certificeringstesten van de IEC, bijvoorbeeld door dubbele 
cycli thermische testen. Maandelijks opnieuw testen garandeert 
bovendien een constante kwaliteit.

NIVEAU 4 - Q CELLS KWALITEITSPROGRAMMA
Q CELLS interne kwaliteitsprogramma garandeert dat alle pro-
ducten aan onze hoge eisen voldoen, en ondergaan strengere 
tests dan vereist door de VDE, zoals bv. 3 keer meer cycli van 
de vochtigheids-vorsttest. 100 % high-resolution EL-inspectie 
is standaard bij Q CELLS.
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INTERCONNECTIE-BEDRADING
Door het gebruik van ronde (Wire) in 
plaats van platte (Ribbon) draden worden 
zowel de breedte als de effectieve scha-
duwbreedte verlaagd, waardoor er 75 % 
schaduw ontstaat en het vermogen met 
2,5 % verhoogd wordt. Het licht dat wordt 
weerspiegeld door de ronde vorm van de 
draden zorgt dat de module het licht nog 
beter kan opvangen.

Wire
Ribbon

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGYCONVENTIONELE 
TECHNOLOGIE

Verminderde breedte en interne 
weerspiegeling verlaagt schaduw 
in totaal met 75 %.

100 % van lintbreedte zorgt  
voor effectieve schaduw.

Twee halve cellen met 12 busbars 
hebben dezelfde, of zelfs meer, 
output dan een hele cel met  
24 busbars.

HALVECEL-TECHNOLOGIE

HET Q.ANTUM DUO EFFECT BUITENGEWOON VERMOGEN, VOORTREF-
FELIJKE EFFICIËNTIE EN DE BESTE GARAN-
TIEVOORWAARDEN IN HUN KLASSE
Q CELLS zonnepanelen, uitgerust met Q.AN-
TUM DUO Technology, bieden niet alleen 
indrukwekkende prestaties onder reële om-
standigheden, maar ook de beste garantievoor-
waarden in hun klasse, met 98 % vermogen in het 
eerste jaar en 85 % na 25 jaar.

  

Vermogen
standaard

zonnepaneel

Q.ANTUM Technology
+7 % vermogen

Technologie met 12 
busbars +2 % vermogen

Interconnectie-bedrading 
+2,5 % vermogen

Halvecel-technologie
+3 % vermogen

VERMOGEN ZONNEPANELEN

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 electronsEen grotere afstand tussen de 

busbars zorgt voor een langere 
weg voor de elektronen en een 
hogere weerstand.

Een kortere afstand betekent 
minder weerstand en een betere 
winning van de geactiveerde 
elektronen.

STANDAARD 4 BUSBAR 
TECHNOLOGIE

ADVANCED 12 BUSBAR 
TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE MET 12 BUSBARS
Verminderde afstand tussen de busbars 
en extra paden voor de elektrische 
stroom resulteert in een vermogenstoe-
name van 2 %. Meer paden betekent 
minder congestie waardoor het weer-
standsverlies lager wordt.

1

HALVECEL-TECHNOLOGIE
Door de cel te halveren wordt de stroom 
gehalveerd. Gecombineerd met een pa-
neelontwerp dat de afstand die de elek-
trische stroom moet afleggen vermindert 
resulteert dit in een vermogenstoename 
van 3 %.

2

3

De Q.PEAK DUO en Q.PEAK DUO BLK profiteren van de 
nieuwe Q.ANTUM DUO Technology voor buitengewone 
prestaties en esthetiek.

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY
PRESTATIES HEBBEN ER NOG
NOOIT ZO GOED UITGEZIEN

WAAR GAAT HET OM BIJ DUO TECHNOLOGY?

De Q.ANTUM DUO Technology combineert de meest geavan-
ceerde 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 no-
minale uitgangsvermogen maar verbetert ook de betrouwbaar-
heid. 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 wor-
den. Gecombineerd met de bekroonde Q.ANTUM celtechno-
logie van Q CELLS zijn de Q.PEAK DUO en Q.PEAK DUO BLK 
de panelen met het meeste vermogen die tegen een redelijke 
prijs verkrijgbaar zijn, met maximale energieopbrengsten en 
een gegarandeerd lage LCOE. Met meer dan 15 GW aan 
geplaatste Q.ANTUM zonnepanelen heeft alleen Q CELLS de 
ervaring en kennis om cel- en paneeltechnologie tegelijkertijd 
te vernieuwen door de ontwikkeling van Q.ANTUM DUO.
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Stäubli MC4 connectoren van
topkwaliteit met > 1.100 mm kabellengte

Betrouwbare siliciumverbindingen
voor uitstekende stabiliteit en
duurzaamheid

Achterzijde van topkwaliteit
voor permanente verzegeling

Bezoek het Q CELLS YouTube-kanaal voor productvideo's en meer.

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

Geoptimaliseerd aansluitdoos- 
ontwerp voor verhoogde energie-
opbrengst en bescherming tegen 
corrosie

Optimaal gepositioneerde, grote
drainagegaten om vorstschade te
voorkomen

DE NIEUWE Q.PEAK DUO ZONNEPANELEN
WIJ BESTEDEN AANDACHT AAN DETAILS

Q CELLS YIELD SECURITY
• Anti PID Technology tegen vermogensverlies-

door Potential-Induced Degradation
• Hot-Spot Protect om te beschermen tegen brand 

in de panelen
• Tra.QTM laseridentificatie voor extra bescherming 

tegen vervalsing
• Anti LID Technology tegen vermogensverliesdoor 

Light-Induced Degradation

Q.ANTUM DUO halve cellen met
technologie met 12 busbars voor 
een hogere opbrengst per opper-
vlak en lage BOS-kosten

Nieuwe bedradingstechnologie in
plaats van linten met een ronde, 
smallere vorm verhoogt de inter-
ne weerspiegelingen vermindert 
schaduw tot wel 75 %

Onafhankelijke paneelhelften
boven en onder, parallel geschakeld, 
garanderen een hogere opbrengst 
als panelen deels in de schaduw 
liggen

Lagere frameranden om
ophoping van mos en vuil te 
voorkomen
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Q.PEAK DUO-G5
REVOLUTIONAIR EN BEKROOND

Het monokristallijne zonnepaneel Q.PEAK DUO-G5 levert uit-
stekende prestaties op kleinere oppervlakken dankzij de hoge 
vermogensklassen tot 335 Wp en een uitstekend rendement 
tot 20,2 %. Dit wordt mogelijk gemaakt door het onovertroffen 
Q.ANTUM DUO zonnecelconcept, dat halve cellen com-
bineert met de modernste verbindingstechnologie en een 
6-busbarontwerp. De geïntegreerde Q CELLS rendementsbe-
scherming garandeert een betrouwbare elektriciteitsproductie 
gedurende de gehele levensduur van uw zonne-installatie. Dit 

omvat ook de geïntegreerde Q CELLS Anti LID Technology, 
die de productievermindering door licht voorkomt (LID) voor-
komt. Dit effect kan de prestaties van het systeem aanzienlijk 
of bijna volledig verminderen. Conventionele monokristallijne 
zonnepanelen zonder Anti LID Technology verliezen een groot 
deel van hun oorspronkelijke opbrengst door zonnestraling. 
Met Q.PEAK DUO-G5 wordt dit voorkomen door de Q CELLS 
rendementsbescherming.

MONOKRISTALLIJNEN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

Het nieuwe Q.PEAK DUO-G5 zonnepaneel van Q CELLS overtuigt 
dankzij de innovatieve Q.ANTUM DUO Technology met bijzonder hoge 
prestaties op een klein oppervlak. Dit werd beloond met de gerenom-
meerde Intersolar Award en de Solar + Power Award.

TECHNISCHE INFORMATIE

Type  120-halvecellenpaneel
Vermogen  Tot 335 Wp
Rendement  Tot wel 20,2 %
Sortering  +5 / −0 W
Gewicht  18,7 kg

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Privé-dakinstallaties

Commerciële en industriële
dakinstallaties

Optimale opbrengsten in alle
weersomstandigheden, met
uitstekende prestaties, ook bij
weinig licht en lage tempera-
turen (−0.36 % / K)

Buitengewone stabiliteit:
getest voor windbelasting tot
4.000 Pa en sneeuwbelasting
tot 5.400 Pa

Afzonderlijke werking van bov-
enste en onderste delen van 
het paneel maakt een betere 
schaduwweerstand mogelijk

Q CELLS zonnepanelen heb-
ben een productgarantie van
12 jaar en een lineaire prestat-
iegarantie van 25 jaar

HOE U PROFITEERT

Zonneenergiecentrales  
op de grond

Het is ook verkrijgbaar als bijzonder esthetische, volledig zwarte Q.PEAK DUO BLK-G5  
en als 144 halfcellige L-versie Q.PEAK DUO L-G5 voor open vlakken.
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Q.PEAK DUO-G6
DUURZAME HOGE PRESTATIES

Onze Q.PEAK DUO-G6 is een monokristallijn zonnepaneel 
met uitstekende prestatieklassen tot 355 Wp en een rende-
ment tot 20,1 %. Q.PEAK DUO-G6-zonnepanelen leveren 
hogere opbrengsten per oppervlakte door het onovertrof-
fen Q.ANTUM DUO zonnecelconcept, waarbij halve cellen 
worden gecombineerd met state-of-the-art verbindingstech-
nologie en 6-busbarontwerp. De geïntegreerde Q CELLS 
rendementsbescherming garandeert een betrouwbare 
elektriciteitsproductie gedurende de gehele levensduur van 

uw zonne-installatie. Dit omvat ook de geïntegreerde Q CELLS 
Anti LID Technology, die de productievermindering door licht 
voorkomt (LID) voorkomt. Dit effect kan de prestaties van het 
systeem aanzienlijk of bijna volledig verminderen. Conventio-
nele zonnepanelen zonder Anti LID Technology verliezen een 
groot deel van hun oorspronkelijke opbrengst door zonne-
straling. Met Q.PEAK DUO-G6 wordt dit voorkomen door de 
Q CELLS rendementsbescherming.

MONOKRISTALLIJNEN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

Het Q.PEAK DUO-G6-zonnepaneel van Q CELLS overtuigt in  
prestaties dankzij de innovatieve Q.ANTUM DUO Technology  
met een bijzonder hoog paneelvermogen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Type  120-halvecellenpaneel
Vermogen  Tot 355 Wp
Rendement  Tot wel 20,1 %
Sortering  +5 / −0 W
Gewicht  19,9 kg

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Privé-dakinstallaties

Commerciële en industriële
dakinstallaties

Optimale opbrengsten in alle
weersomstandigheden, met
uitstekende prestaties, ook bij
weinig licht en lage tempera-
turen (−0.36 % / K)

Buitengewone stabiliteit:
getest voor windbelasting tot
4.000 Pa en sneeuwbelasting
tot 5.400 Pa

Afzonderlijke werking van bov-
enste en onderste delen van 
het paneel maakt een betere 
schaduwweerstand mogelijk

Q CELLS zonnepanelen heb-
ben een productgarantie van
12 jaar en een lineaire prestat-
iegarantie van 25 jaar

HOE U PROFITEERT

Zonneenergiecentrales  
op de grond

Het is ook verkrijgbaar als bijzonder esthetische, volledig zwarte Q.PEAK DUO BLK-G6  
en als 144 halfcellige L-versie Q.PEAK DUO L-G6 voor open vlakken.
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Q.PEAK DUO-G7
UITSTEKENDE EFFICIËNTIE EN INNOVATIE

De Q.PEAK DUO-G7 is ons monokristallijne zonnepaneel met 
vermogensklassen tot 335 Wp en een uitstekend rendement 
tot 20,2 %. Q.PEAK DUO-G7 zonnepanelen leveren uitsteken-
de en betrouwbare opbrengsten door de nieuwe generatie 
van het onovertroffen Q.ANTUM DUO zonnecelconcept 
waarmee halve cellen combineert worden met state-of-the-
art verbindingstechnologie en 12-busbarontwerp. De zwarte 
Q.ANTUM DUO halfcellen in de Q.PEAK DUO-G7 geven 
zelfs het meest exclusieve gebouw een elegante optische 

touch. De Q CELLS rendementsbescherming garandeert een 
betrouwbare elektriciteitsproductie gedurende de gehele 
levensduur van uw zonne-installatie. Dankzij de geïntegreerde 
Q CELLS Anti LID Technology, die lichtgeïnduceerde degra-
datie (LID) voorkomt, blijven de prestaties gehandhaafd. Het 
LID-effect kan de prestaties van het systeem aanzienlijk of 
bijna volledig verminderen. Conventionele monokristalijne 
zonnepanelen zonder Anti LID Technology verliezen een groot 
deel van hun oorspronkelijke opbrengst door zonnestraling.

MONOKRISTALLIJNEN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

Het Q.PEAK DUO-G7 zonnepaneel van Q CELLS overtuigt niet alleen 
door zijn bijzonder hoge efficiëntie dankzij de innovatieve Q.ANTUM 
DUO Technology, maar ook door zijn uitstekende optische ontwerp.

TECHNISCHE INFORMATIE

Type  120-halvecellenpaneel
Vermogen  Tot 335 Wp
Rendement  Tot wel 20,2 %
Sortering  +5 / −0 W
Gewicht  18,7 kg

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Privé-dakinstallaties

Commerciële en industriële
dakinstallaties

Optimale opbrengsten in alle
weersomstandigheden, met
uitstekende prestaties, ook bij
weinig licht en lage tempera-
turen (−0.35 % / K)

Buitengewone stabiliteit:
getest voor windbelasting tot
4.000 Pa en sneeuwbelasting
tot 5.400 Pa

Afzonderlijke werking van bov-
enste en onderste delen van 
het paneel maakt een betere 
schaduwweerstand mogelijk

Q CELLS zonnepanelen heb-
ben een productgarantie van
12 jaar en een lineaire prestat-
iegarantie van 25 jaar

HOE U PROFITEERT

Het is ook verkrijgbaar als bijzonder esthetische, volledig zwarte Q.PEAK DUO BLK-G7  
en als 144 halfcellige L-versie Q.PEAK DUO L-G7 voor open vlakken.
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Q.PEAK DUO-G8
HOOGSTE PRESTATIES EN  
UITSTEKENDE EFFICIËNTIE

De Q.PEAK DUO-G8 is ons monokristallijne zonnepaneel 
met vermogensklassen tot 360 Wp en een rendement tot 
20,4 %. Q.PEAK DUO-G8 zonnepanelen leveren bijzonder 
hoge opbrengsten op kleine oppervlakken dankzij de nieuwste 
generatie van het onovertroffen Q.ANTUM DUO celconcept. 
Halve cellen worden nu gecombineerd met de modernste 
verbindingstechnologie en een 12-busbarontwerp. De zwarte 
halve cellen van de Q.PEAK DUO-G8 geven zelfs het meest 

exclusieve gebouw een esthetische elegantie. Q CELLS Anti 
LID Technology voorkomt degradatie door licht (LID), wat de 
prestaties van het systeem aanzienlijk of bijna volledig kan 
verminderen. Andere, traditionele monokristallijnen zonne-
cellen verliezen een groot deel van hun begincapaciteit door 
zoninstraling. Q.PEAK DUO-G8 voorkomt dit door de Anti LID 
Technology.

MONOKRISTALLIJNEN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

Het Q.PEAK DUO-G8 zonnepaneel van Q CELLS overtuigt met een 
uitstekende optiek en de nieuwste generatie van de innovatieve 
Q.ANTUM DUO Technology met een bijzonder hoog oppervlaktever-
mogen en een bijzonder hoog modulerendement.

TECHNISCHE INFORMATIE

Type  120-halvecellenpaneel
Vermogen  Tot 360 Wp
Rendement  Tot wel 20,4 %
Sortering  +5 / −0 W
Gewicht  19,9 kg

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Privé-dakinstallaties

Commerciële en industriële
dakinstallaties

Optimale opbrengsten in alle
weersomstandigheden, met
uitstekende prestaties, ook bij
weinig licht en lage tempera-
turen (−0.35 % / K)

Buitengewone stabiliteit:
getest voor windbelasting tot
4.000 Pa en sneeuwbelasting
tot 5.400 Pa

Afzonderlijke werking van bov-
enste en onderste delen van 
het paneel maakt een betere 
schaduwweerstand mogelijk

Q CELLS zonnepanelen heb-
ben een productgarantie van
12 jaar en een lineaire prestat-
iegarantie van 25 jaar

HOE U PROFITEERT

Het is ook verkrijgbaar als bijzonder esthetische, volledig zwarte Q.PEAK DUO BLK-G8  
en als 144 halfcellige L-versie Q.PEAK DUO L-G8 voor open vlakken.
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Q.PEAK DUO BLK ZONNEPANELEN
ESTHETISCH EN KRACHTIG

Dankzij de Q.ANTUM DUO Technology overtuigen de zonnepanelen 
van de Q.PEAK DUO BLK serie met hun bijzonder hoge prestaties en 
efficiëntie en hun uitstekende uiterlijk. Door het homogene zwarte 
oppervlak integreren ze onopvallend in zelfs het meest exclusieve 
dakarchitectuur.

Onze Q.PEAK DUO BLK-zonnepanelen werden ontwikkeld 
voor gebruik op bijzonder exclusieve gebouwen. We gebrui-
ken zwarte halve cellen en zwart geanodiseerde aluminium 
frames in combinatie met zwarte rugfolie. Bijzonder dunne 
aansluitkabels op de zonnecellen zorgen ervoor dat de zon-
nemodules als een homogeen zwart oppervlak verschijnen. 
Bovendien worden onze monokristallijne zonnepanelen van de 
Q.PEAK DUO BLK-familie gekenmerkt door prestatieklassen 
tot 350 Wp en rendementen tot 19,8 %. Een nieuwe generatie 

van het onovertroffen Q.ANTUM DUO-celconcept, dat nu hal-
ve cellen combineert met de modernste verbindingstechnolo-
gie en een 6-busbarontwerp, maakt deze uitstekende waarden 
mogelijk. Q CELLS Anti LID Technology voorkomt degradatie 
door licht (LID), wat de prestaties van het systeem aanzienlijk 
of bijna volledig kan verminderen. Conventionele zonnecel-
len verliezen een groot deel van hun initiële vermogen door 
normale zonnestraling.

MONOCRYSTALLINE Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

TECHNISCHE INFORMATIE

Type  120-halvecellenpaneel
Vermogen  Tot 350 Wp
Rendement  Tot wel 19,8 %
Sortering  +5 / −0 W
Gewicht  Tot 19,9 kg

DE IDEALE OPLOSSING VOOR

Privé- 
dakinstallaties

Optimale opbrengsten in alle 
weersomstandigheden, met 
uitstekende prestaties, ook bij 
weinig licht en lage tempera-
turen

Buitengewone stabiliteit:
getest voor windbelasting tot
4.000 Pa en sneeuwbelasting
tot 5.400 Pa

Afzonderlijke werking van bov-
enste en onderste delen van 
het paneel maakt een betere 
schaduwweerstand mogelijk

Q CELLS zonnepanelen heb-
ben een productgarantie van
12 jaar en een lineaire prestat-
iegarantie van 25 jaar

HOE U PROFITEERT



20 21Energie-opslagsystemenEnergie-opslagsystemen

Q.HOME+ ESS HYB-G2 
GEOPTIMALISEERD VERBRUIK

ITEM Q.HOME+ ESS HYB-G2*

Algemene
productinformatie

Monitoring op afstand Web, mobiel

Touch Screen Geïntegreerde 5-inch TFT Touch Display

Back-up stroomvoorziening "Stand-alone modus" na schakeltijd (maximaal één minuut), 3 kW continu 
operatief bij de tweede uitgang (4,6 kW gedurende 10 minuten)

Energiebeheersysteem Geïntegreerd

DC Input (PV)
Maximaal vermogen 6,6 kWp (3,3 kWp per MPPT)

Aantal strings (MPPT) 2 (2)

AC Output
Nominaal vermogen 4,6 kW

Voedingsstroomfase / Verbinding 1 / 1

Efficiency PV naar net (European) 95,5 %

Lithium-Ion-
accu

Capaciteit van de batterij 4 / 8 / 12 (elke batterijmodule 4 kWh) 

Max. Laadvermogen / Max. Afvoercapaciteit 2 kW (een batterijmodule), 3 kW (≥ twee batterijmodules) / 3 kW

* Beschikbaarheid varieert per markt, neem alstublief contact op met uw lokale leverancier

Q.HOME+  ESS  HYB-G2 is onze schaalbare opslagoplossing 
voor zonne-energiesystemen voor woningen. Het systeem 
is leverbaar in vijf verschillende formaten om een passende 
oplossingen te bieden voor elke specifieke situatie. Onze  

Q.HOME+ ESS HYB-G2 zorgt voor een betrouwbare werking op 
lange termijn en een hoog rendement. Q.HOME+ ESS HYB-G2 
biedt een productgarantie van 10 jaar.

SCHAALBARE OPLOSSING
VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

VEILIGHEID 
Samsung lithium-ionaccu van topkwaliteit.

SMART DESIGN 
Modulair design voor gemakkelijke en snelle 
installatie, systemen die op afstand bedienbaar 
zijn met een lithium-ionaccu en batterijoplader.

ONDERHOUD OP AFSTAND 
Eenvoudig onderhoud van het toestel dankzij 
vroege foutdetectie, monitoring via het web en 
mobiel en een betrouwbaar servicenetwerk.

DUURZAAMHEID 
Hoge duurzaamheid met een productgarantie 
van 10 jaar en prestaties die worden ge-
handhaafd tot ten minste 80 % van de initiële 
accucapaciteit na 10 jaar. Zeer korte oplaadtijd 
en een hoge ontladingsdiepte.

CYCLUSSTERKTE 
Buitengewoon goede cyclussterkte.

SCHAALBARE OPLOSSING VOOR 
GEOPTIMALISEERD VERBRUIK 
Schaalbare opslagcapaciteit van 4 kWh tot 
12 kWh om aan te sluiten bij het specifieke 
energieverbruik.

Het is vaak voordeliger om de zonne-energie te verbruiken 
dan om deze terug te leveren aan het stroomnet. Als gevolg 
van hogere energierekeningen is het zelf verbruiken van de 
opgewekte zonne-energie de slimme manier om geld te be-

sparen en uw carbon footprint te verkleinen. Onze opslagop-
lossingen garanderen een betrouwbare werking en hoge out-
put op de lange termijn. 
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Q.HOME+ ESS AC-G2* is onze Ac-gekoppelde energieopslagoplossing voor 
bestaande fotovoltaïsche systemen

Q.HOME+ ESS AC-G2 
EENVOUDIGE MONTAGE ACHTERAF

Algemene productinformatie

Afmetingen 539 mm × 1236 mm × 231 mm

Display Led: Accu SoC, netaansluitingsstatus, onderhoudsstatus

Bewaking op afstand Web, mobiel

Energiemanagementsysteem Inclusief en integreerbaar

Netgegevens
Omvormer

Nominaal vermogen 3 kW

Nominale spanning / Nominaal spanningsbereik 230 / 183 ~ 265 V

Accugegevens
(gelijkstroom)

Accu Lithium-ion, nikkel-mangaan-kobalt

Nominale accuspanning / spanningsbereik 48 / 42,0 ~ 58,5 VDC

Noodstroom / nominaal vermogen Nominaal schijnbaar vermogen / nominaal vermogen 2

Lithium-ion
Accu

Accucapaciteit 6,5 kWh

Max. laadstroom / max. ontlaadstroom 63 / 63 ADC

* Beschikbaarheid is afhankelijk van de regio

ENERGIEMANAGEMENT 
Dankzij het geïntegreerde energiebeheersysteem 
heeft u een volledig overzicht van de energiepro-
ductie en uw eigen verbruik.

INTELLIGENT DESIGN 
Slank ontwerp voor eenvoudige en snelle instal-
latie, systeem met AC-omvormer en krachtige 
lithium-ionaccu.

VEILIGHEID 
Hoogwaardige lithium-ionaccu met geïntegreerd 
accumanagement van LG Chem.

LANGE PRODUCTLEVENSDUUR 
Dankzij een productgarantie van 10 jaar en onder-
houd van minstens 80% van de oorspronkelijke 
accucapaciteit na 10 jaar.

NOODSTROOMFUNCTIE 
Dankzij de geïntegreerde noodstroomfunctie 
kunt u ook bij stroomuitval gebruik maken van de 
opgeslagen stroom aan het noodstroomstopcon-
tact (230 V / 9 A).

VOOR PARTICULIER GEBRUIK GEOPTIMALI-
SEERDE CAPACITEIT 
De AC-gekoppelde thuisopslagoplossing 
voor integratie in zowel nieuwe als bestaande 
zonne-energiesystemen. Het systeem kan direct 
worden aangesloten op gangbare PV-omvormers.

AC-GEKOPPELDE OPSLAGOPLOSSING
EEN OVERZICHT VAN UW VOORDELEN

Zo verschillend als de daken van een huis zijn, zo individueel 
is de energiebehoefte van een huishouden. Daarom bieden 
wij individueel op maat gemaakte zonnepakketten aan, waar-
bij u kunt kiezen uit verschillende hoogwaardige zonnepanel-

en, omvormers of opslagsystemen. Optimaliseer uw Q CELLS 
zonne-pakketten op basis van de wensen van uw klanten en 
het betreffende energieverbruik.

VOORBEELDBEREKENING VOOR ZONNE-INSTALLATIES MET EN ZONDER OPSLAG (MET Q.PEAK DUO-G5 330)

GROOTTE HUISHOUDEN
ENERGIEVERBRUIK

PV GROOTTE
MINIMAAL BESCHIKBAAR 
DAKOPPERVLAK

EIGEN VERBRUIK ZONDER
OPSLAGSYSTEEM

EIGEN VERBRUIK MET
OPSLAGSYSTEEM

2 personen tot 3.200 kWh 5,3 kWp 31 m² 45 % 73 %

3 personen tot 3.800 kWh 6,6 kWp 32 m² 44 % 68 %

4 personen tot 4.400 kWh 7,9 kWp 39 m² 41 % 67 %

5 personen tot 5.000 kWh 8,6 kWp 42 m² 40 % 65 %

BETROUWBARE HOOGWAARDIGE ZONNE-ENERGIESYSTEMEN DIE ZIJN AFGESTEMD OP  
UW ENERGIEBEHOEFTE EN UW DAK.
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Q.FLAT-G5
HET SNELLE EN BETROUWBARE SYSTEEM
VOOR PLATTE DAKEN

SNELLE INSTALLATIE
De geheel geïntegreerde basisprofielen met eenvoudig 
vouwmechanisme zorgen dat er geen bewerkelijke voor-
installatie nodig is en verminderen het aantal benodigde 
stappen.

SLECHTS ÉÉN SCHROEF
Het innovatieve ontwerp betekent dat ieder paneel slechts
één schroef nodig heeft om het vast te zetten.

MINDER INDIVIDUELE COMPONENTEN
De Q.FLAT-G5 wordt vrijwel geheel voorgemonteerd geleverd 
en bestaat slechts uit een basisprofiel, ballaststeun en een 
eindklemplaat. Dit vermindert de opslag- en transportkosten, 
evenals de hoeveelheid werk die op het dak gedaan moet 
worden.

MINDER MEETWERK
De ballastdragers dienen als afstandsmaat tussen de basis-
profielen. Zodra het eerste basisprofiel uitgelijnd is volgt de 
afstand tot de volgende basisprofielen uit het inhaken van de 
ballastdragers. Er hoeft niet meer gemeten te worden.

VRIENDELIJK VOOR HET DAK
Het bouwmateriaal wordt gespaard dankzij installatie zonder 
penetratie van het dakmembraan, en de ballast zweeft boven 
het dakoppervlak, waardoor schade aan de dakbedekking 
wordt voorkomen.

WEINIG EXTRA BALLAST
Verschillende maten ballaststenen kunnen niet alleen in de bal-
lasttray, maar ook direct in de basisprofielen worden geplaatst.

HOGE OPBRENGSTEN
De uitzonderlijke opbrengsten zijn vrijwel onafhankelijk van 
de oriëntatie van het systeem gegarandeerd, waardoor een 
hoge mate van flexibiliteit in het ontwerp van het daksysteem 
mogelijk is. Met een significant hogere vermogensdichtheid 
van meer dan 180 Wp/m2 vergeleken bij standaard systemen 
is de Q.FLAT-G5 de beste oplossing voor goedkope elektrici-
teits-productie.

Introductie van het eenvoudige vouwmechanisme voor tijdbesparende installatie

Q.MOUNT
HET UNIVERSELE MONTAGESYSTEEM
VOOR SCHUINE DAKEN

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN
Vanwege de vele verschillende dakvormen en dakbedekkingsma-
terialen bieden schuine daken een unieke uitdaging als het gaat om 
de installatie van een zonnesysteem. Of het nu gaat om traditionele 
dakpannen, gegolfd Eternit, golfplaten of daken met tinnen schar-
nieren, Q.MOUNT omvat easy-to-install elementen voor snelle, 
efficiënte en veilige installatie van PV-systemen op schuine daken.

SNELLE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE
Verschillende daktypes zorgen ook dat er heel verschillende 
eisen worden gesteld aan de installatie van een PV-systeem. 
Welke dakparallelle configuratie er ook nodig is, de modulaire 
componenten van Q.MOUNT en Q CELLS zonnepanelen ma-
ken het installatieproces snel, gemakkelijk en kostenefficiënt.
quick, easy and cost-effective.

UITGEBREIDE COMPONENTENSELECTIE
Het Q.MOUNT-systeem van Q CELLS biedt een uitgebreide 
selectie montage-elementen, die individueel aangepast zijn 
aan het respectievelijke dakoppervlak. Alle Q.MOUNT com-
ponenten worden gefabriceerd met corrosie-resistente mate-
rialen van topkwaliteit die bijzonder duurzaam zijn en ontwor-
pen om een lange levensduur te garanderen. Met gebruik van 
de Q CELLS ROOFTOP PLANNER kan het systeem snel en 
gemakkelijk ontworpen worden, alle benodigde montage-
componenten kunnen in één enkele stap bepaald worden en 
de structurele haalbaarheid kan ook gecontroleerd worden.

SUITABLE FOR ALL STANDARD SLOPING ROOF TYPES
Q. MOUNT is het ideale systeem voor het installeren van par-
ticuliere en commerciële dakinstallaties voorzien van Q CELLS 
zonnepanelen, omdat zowel de layout van de panelen als die van 
de substructuur gemakkelijk kunnen worden gepland met behulp 
van de Q CELLS ROOFTOP PLANNER en Q.MOUNT.

Snelle en gemakkelijke installatie van PV-systemen op schuine daken mogelijk maken. 

UW VOORDELEN:
• Q.MOUNT is geschikt voor alle typen schuine daken
• Componenten van topkwaliteit die lang meegaan
• Snelle en veilige installatie
• Eenvoudige planning van het zonnesysteem en de benodigde 
 componenten met de Q CELLS ROOFTOP PLANNER
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Q CELLS biedt Q.PARTNER een software-oplossing - de Q CELLS ROOFTOP
PLANNER die alle vereiste planningsfases in een enkel hulpmiddel combineert

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
EEN VOOR ALLEN

ALL-IN-ONE
Het planningstool van Q CELLS combineert
verschillende programma's en maakt u het 
plannen gemakkelijker. Bespaar tijd en midde 
en door alle stappen van het ontwerp in een 
enkel programma te implementeren.

VOER EEN ADRES IN – EN BEGIN DIRECT
Voer eenvoudigweg het adres van het object 
in en het dak zal direct weergegeven worden 
via Google Maps. Nadat u het daktype en 
-vorm heeft geselecteerd worden de zones 
automatisch weergegeven - deze kunnen dan 
worden vergroot en verkleind met slechts en-
kele klikken. Sneeuw- en windbelastingzones 
worden automatisch weergegeven en kunnen 
ook verder gedetailleerd worden.

COMPONENTEN SELECTEREN
Nadat u de panelen en de substructuur gese-
lecteerd heeft wordt automatisch een opgave 
samengesteld inclusief schaduwsimulatie en een 
bekabelingsoverzicht. De optionele weergave 
in 3D is nog een highlight waar uw klanten zeker 
van onder de indruk zullen zijn.

SIMULATIE GEMAKKELIJK GEMAAKT
Nadat u de omvormers en/of de opslag plos-
sing geselecteerd heeft wordt u direct naar de 
simulatie gebracht, die voorheen extern moest 
worden opgestart via PVsyst of PV*SOL-soft-
ware en voorgeselecteerde Meteonorm 
weergegevens omvat. Met lokale topografie 
zoals bergen kan gemakkelijk rekening worden 
gehouden.

ALLES DAT U NODIG HEBT
Als uw project voltooid is zal er een gestru 
tureerde lijst van alle materialen die u nodig 
hebt gegenereerd worden, die u gemakkelijk 
kunt exporteren als een Excel-document of 
een projectrapport in PDF-format.

HET Q.PARTNER PROGRAMMA
TOEGEVOEGDE WAARDE

Als partner van Q CELLS profiteert u van een sterk wereldwijd merk, uitgebrei-
de marketingsupport, professionele trainingen en aantrekkelijke services.

PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING
Uw directe contactpersoon staat altijd klaar  
om u te helpen wanneer dat nodig is. Onze gedi-
plomeerde medewerkers beantwoorden graag 
alle mogelijke vragen over technische details, 
uw bestellingen en lopende leveringen.

ZO VEEL MEER VOOR U
Als Q.PARTNER profiteert u van aantrekkelijke  
rijzen om u te helpen de concurrentie nog 
verder voor te blijven. En u kunt er ook voor 
zorgen dat u zich kwalificeert voor een strate-
gische bonus. Meer prestaties, een grotere 
bonus, meer voor u.

NIEUWE KLANTEN BEREIKEN
Profiteer bijvoorbeeld van onze online zonne-
energiecalculator en projecten uit het Q CELLS 
netwerk. U kunt alle leads direct beheren in ons 
Lead Management-tool op het Q.PARTNER 
portal. 

TRAINING VOOR PROFESSIONALS 
Neem deel aan onze professionele trainings-
sessies voor installateurs. U leert alles dat u 
moet weten over applicatiespecifieke instal-
laties, en de voordelen van de producten van 
topkwaliteit van Q CELLS.

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
Als Q.PARTNER kunt u tijd en middelen bespa-
ren door alle stappen van de configuratie in 
een enkel programma te implementeren.

UITGEBREIDE MARKETINGSUPPORT
Op ons partnerportal staan alle Q CELLS 
communicatiemiddelen voor u klaar - u kunt 
ook uw promotiemateriaal direct bestellen via 
de marketingshop.

Q.PARTNER PORTAL
Alles onder één dak. U kunt gebruikmaken van al onze diensten met een enkele 
login op ons exclusieve partnergedeelte. Het Q.PARTNER portal geeft u centraal 
toegang tot alle hulpmiddelen.
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VOORDELEN VOOR ONZE PARTNERS

Gelooft u in onze producten, en wilt u dat laten zien? Zou u een van onze  
merkenambassadeurs willen worden? Kies dan voor een partnerschap 
met Q CELLS en wordt Q.PARTNER.

Wordt Q.PARTNER

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

NEEM CONTACT MET ONS OP WIJ KOMEN BIJ U LANGS PROFITEER ALS Q.PARTNER
Onze salesvertegenwoordiger komt 
bij u langs om de partnerovereen-
komst met u te voltooien.

Krijg toegang tot ons Q CELLS Q.PARTNER 
portal en onze marketingmaterialen en 
profiteer van aantrekkelijke aanschaf- en 
leveringsvoorwaarden.

Exclusief online portal

Professionele salesdocumenten

Individuele marketing- en salessupport

Aantrekkelijke prijzen

Bonuscompensatie

Uitgebreide planningssoftware

Individuele contacten

Lokale technische servicesupport

Product- en onlinetraining

Leadgeneratie

Snelle en directe productaanvragen

Speciale leveringsvoorwaarden

REFERENTIES

ROTTERDAM, NEDERLAND

822 kWp
Het grootste zonnesysteem in Rotterdam is gebouwd op het 
magazijn voor diepvriesproducten van FrigoCare in Waalhaven. 
3.100 Q.PRO BFR-G4.1 zonnepanelen werden geïnstalleerd op 
een dakoppervlak van 7.500 m² (de afmetingen van een voet-
balveld), waardoor 750.000 kW elektriciteit per jaar geprodu-
ceerd wordt.

JUNONY, POLEN

6,4 kWp
De zonne-energieinstalleatie is geïntegreerd in het uiterlijk 
van het gebouw. Het is daardoor niet alleen een extra element 
maar een integraal deel van het gebouw. Dit project verdient 
aandacht omdat het niet alleen een duidelijke praktische func-
tie heeft, maar ook een esthetische rol speelt en de schoon-
heid van zonne-energieinstallaties voor woningen laat zien.

STOWBRIDGE, VERENIGD KONINKRIJK

24,3 MWp
Het Stowbridge zonnepark in het zuidwesten van het Ver-
enigd Koninkrijk is begin 2014 gebouwd in slechts 12 weken. 
Q.PRO-G3 zonnepanelen in de 255 tot 265 Wp vermogens-
klassen zijn geïnstalleerd — de opvolger van ons polykristal-
lijnen zonnepaneel dat tot winnaar van de Photon magazine’s 
2014 opbrengsttest is uitgeroepen.

KLEVE, DUITSLAND

749 kWp
Sinds 2015 heeft B & W Energy twee fotovoltaïsche systemen 
geïnstalleerd met een totale output van ongeveer 1,25 MWp: 
 "De geproduceerde zonne-energie wordt tijdens de be-
drijfstijd van ons machinepark verbruikt en reduceert zo de 
benodigde hoeveelheid extern geproduceerde elektriciteit. In 
de tijd zonder productie wordt de zonne-energie aan het net 
van de leverancier teruggeleverd." Bij de tweede zonne-ener-
giesysteem (749 kWp) zijn circa 2.500 krachtige Q CELLS 
zonnepanelen toegepast.
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Q CELLS 
DUITSE KWALITEIT ONDERSTEUND 
DOOR KOREAANSE FINANCIËLE KRACHT

Voor Q CELLS is fotovoltaïsche technologie niet zomaar een product. Het is de 
sleutel tot een betrouwbare, krachtige en duurzame energiebron - nu en voor 
toekomstige generaties. 

Q CELLS is een van de grootste en meest erkende fotovol-
taïsche 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 & Inno-
vation HQ), met productiefaciliteiten in Zuid-Korea, Maleisië 
en China. Q CELLS biedt het volledige spectrum fotovol-
taïsche producten en oplossingen. Q CELLS, als dochter-

onderneming van de Hanwha Group met activa van meer 
dan $180 miljard, is een vertrouwde en rendabele partner in 
zonne-energie voor onze klanten over de hele wereld. Met 
onze celproductiecapaciteit van 9 GW (vanaf januari 2019) 
zijn wij de grootste producenten van zonnecellen en een van 
de grootste producenten van zonnepanelen ter wereld. Wij 
hebben een Tier 1-notering op Bloomberg en we zijn een Top 
Tier paneelleverancier in de BNEF.

HANWHA GROUP 
WAARDEKETEN ZONNE-ENERGIEBRANCHE

De Hanwha Group is verticaal geïntegreerd in de gehele fotovoltaïsche 
waardeketen, van silicium tot zonnecentrales op grote schaal.

Als onderdeel van de Hanwha Group, een van de 8 grootste  
ondernemingen in Zuid-Korea, wordt Q CELLS ondersteund 
door een sterke partner met een trotse geschiedenis van 65 
jaar. Wereldwijd staat de groep op de 244 e plek in de Fortune 
Global 500-lijst, met de beschikking over 325 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. De zon is de 
drijvende kracht achter alles dat op aarde groeit - schoon, ren-

dabel 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 duurza-
me producten en diensten op zonne-energie aan te bieden voor 
vele toekomstige generaties.

OMZET 2018

61,24 B

OPGERICHT IN
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