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12 zonnepanelen: een ochtend werk
Wat gaan de ontwikkelingen van 
zonnepanelen hard. Vooral de Chinezen 
komen met de één na de andere 
innovatie, die ze aanbieden voor scherpe 
prijzen. Reden voor de Duitsers om de 
alarmbel te laten rinkelen en te dreigen 
met importheffingen. Want de Chinezen 
zouden hun producten subsidiëren. Waar 
of niet waar, feit is dat KlusVisie 5 een 
zonne-energiesysteem met een micro-
omvormer per paneel besprak dat de 
vakman snel zonder installatiekennis 
kan plaatsen. De panelen zijn reeds 
verouderd, de leverancier biedt 
inmiddels het systeem met quasi-
monokristallijne panelen. De reden: de 
panelen beloven een hogere opbrengst, 
zijn 20 cent per Wattpiek goedkoper 
en worden onder garantie geleverd. 
Kortom, interessante business voor de 
klusser die wil profiteren van de almaar 
groeiende vraag naar zonnepanelen. 

Is het plaatsen werkelijk zo’n simpele 
klus, zoals de leverancier belooft? 
De gebroeders Rijsdijk uit Hoek van 
Holland willen best voordoen hoe je de 
zonnepanelen met micro-inverters op 
het platte- en hellend dak monteert. 
De mannen zijn gepokt en gemazeld 
in de glastuinbouw en plaatsten tot 
nu alleen serieel geschakelde panelen 
met een grote inverter. Het spul met 
micro-inverters hebben ze niet eerder 
in handen gehad. Dat maakt de broers 
tot ideale proefkonijnen. Ze klaarden 
de klus met twaalf panelen in zes uur, 
maar verwachten bij een volgend 
dak hooguit een ochtend kwijt te 
zijn. Niet meegerekend is de tijd voor 
de aansluiting op de groepenkast – 
maximaal een halfuur – , het netjes 
wegwerken van de 220-voltskabel en de 
montage van een router en eGate-kast 
die het aflezen van de panelen op een pc 
mogelijk maakt (is optioneel). 

Kosten voor de klant: 5600 euro exclusief 
btw voor 12 panelen (inclusief montage). 

Jaap van RiJn

Plaatsen en verbinden
De zonnepanelen komen op een dak met zowel een 

vlak als een hellend deel. Het verschil in hellingshoek 

heeft geen consequentie voor de prestatie van het 

systeem, dit in tegenstelling tot serieel geschakelde 

panelen met een enkele inverter. De eindkabel van 

zo’n systeem moet vanwege het hoge voltage via een 

dakdoorvoer naar de inverter in het huis in worden 

geleid. De drie maal 2,5 kwadraat eindkabel van het 

besproken systeem met micro-inverters transporteert 

slechts 220 volt. Bij brand is er geen kans op 

een steekvlam, dit in tegenstelling tot de serieel 

geschakelde systemen. Wie vertelt het de brandweer?

Eerst gaan Hans en Ronald Rijsdijk op het platte 

dak aan de slag en plaatsen twee rijen panelen. De 

afstand tussen de rijen is drie keer de hoogte van de 

paneeldrager, in dit geval 40 cm x 3 = 120 cm. Zo 

wordt slagschaduw in de winter voorkomen. Ronald 

Rijsdijk sjouwt de panelen via een trap het dak op. Hij 

ervaart dat een liftje huren geen luxe is. Eenmaal op 

het platte dak schroeven ze de dragers op het frame 

Stap voor stap zonnepanelen op het dak leggen

van de zonnepanelen. De dragers hebben bij deze 

klus een hellingshoek van 20°. Daarna bevestigen de 

broers de micro-inverters op het frame en verbinden 

ze de kabelstekkers van het paneel en de inverter met 

elkaar. De inverters zetten de stroom van het paneel 

om in 220 volt. Het serienummer van de micro-

inverter bepaalt de plek op het dak, zodat deze bij 

een eventueel defect snel gelokaliseerd kan worden.

Extra paneel
vervolgens wordt het paneel omgekeerd en geplaatst 

op extra bitumen matjes. De dakdoorvoeren passen 

onder een paneel, zodat een extra paneel geplaatst kan 

worden. Geen enkel probleem, het systeem is flexibel en 

laat uitbreiding zelfs tijdens de klus toe. Ter verzwaring 

komen standaard betontegels op de drager te liggen. 

Deze constructie kan de heftige zuidwesters aan die in 

dit open gebied van West-Brabant regelmatig heersen.

Ook op het hellend pannendak van het huis komen 

panelen. Het dakbeschot blijkt in goede conditie. 

De mannen kunnen dan ook met het aluminium 

montagesysteem van Clickfit snel de zonnepanelen 

solide op het dak leggen (meer informatie: 

ww.click-fit.nl). Het systeem bestaat uit dakhaken, 

montagerails, koppelplaten om de rail te verbinden 

met plaatschroeven, eindklemmen en klemplaten 

met schroeven en ophangbussen met RvS bouten en 

moeren. als gereedschap wordt een hamertje, een 

schroeftol en een M6 ratel met dop 10 gebruikt.

Eerst schuift Hans Rijsdijk een pan omhoog. Hij buigt 

voor meer grip een panhaak een beetje en klemt deze 

aan de pan. Daarna schuift hij de bovenliggende pan 

naar beneden. Het systeem wordt dus niet aan het 

dakbeschot vastgeschroefd. 

Clickfit levert ook systemen met montagebeugels en 

knipbeugels voor gevels, leidaken en schuine daken  

met bitumen (TÜv-gecertificeerd). Bitumenkit aan de 

beugels zorgt voor een waterdicht vlak.
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De eindklemmen en 

klemplaten op de 

montagerail. Op het 

dak worden deze 

vastgeschroefd.

De panhaken klikken in 

de montagerail. Toch zijn 

nog een paar tikken met 

de hamer nodig om een 

bedrijfszekere verbinding 

te realiseren. Je kunt de 

dakhaken ook inspuiten 

met siliconenspray. 

Clickfit adviseert om op 

de randzones een extra 

dakhaak te plaatsen. 

De montagerails moet 

ongeveer op een kwart 

vanuit de bovenkant 

en een kwart vanuit 

de onderkant van het 

paneel te zitten. Bij 

landscape montage is de 

afstand kleiner zijn.

“Loop eens even het 

dak op.” 

Zien is geloven: Ronald 

Rijsdijk levert het bewijs 

van de degelijkheid van 

het Clickfit systeem.

Bij het hellend dak schroeft Hans Rijsdijk de micro-inverters eerst aan de montagerail 

vast. Dit is dus een andere manier van werken dan op het platte dak. Door deze 

werkwijze kunnen de mannen op het hellend dak de micro-inverters eenvoudiger 

onderling verbinden. Vervolgens plaatsen Hans en Ronald de ophangbussen die ze aan 

de kop van het paneel bevestigen in de groef van de montagerails. Daarna koppelen 

ze de kabels van de panelen met die van de micro-inverters. De mannen werken van 

de nok naar de goot.
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De ophangbus met RVS bout waaraan op het 

hellend dak het paneel aan de montagerail wordt 

opgehangen.

Een installateur plaatst de 

automaat in de groepenkast, 

want in klussen met prik hebben 

de mannen geen trek. Optioneel 

wordt bij de zonnepanelen een 

aansluiting op de PC geregeld. 

De panelen versturen over de 

220 voltskabel een signaal. 

De kabel loopt via een Spero 

eGate (optioneel in het systeem) 

vermogensinterface die wordt 

verbonden met de router. De 

klant kan na aansluiting op de PC 

de prestaties van elk afzonderlijk 

paneel controleren. 

Meer informatie: 

Spero, Ticco Maagdenberg, 06 - 224 866 59, ticco@spero.nl
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TechniSch SpecificaTieS Spero Micro-inverTerS
Gelijkstroom  250W

Maximale ingangsspanning Dc-spanning  20V ~ 50V

MppT spanningsbereik 24V ~ 40V

nominaal ac-uitgangsvermogen  235W

nominaal ac-uitgangsstroom 1.02a

ac uitgangsspanning bereik  195V ~ 253 V (instelbaar)

ac-uitgang frequentiebereik  49.5 Hz ~ 51.5 Hz, 59,5 ~ 60.5 Hz

 (dubbele frequentie en verstelbare)

Totale harmonische vervorming  <3%

Maximum aantal eenheden per tak  16

De laatste micro-

inverter uit de rij wordt 

verbonden met een 

220 voltskabel die 

via de gevel naar de 

groepenkast wordt 

geleid.
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