
Mad
e i

n G
erm

an
y

Mad
e i

n G
erm

an
y

P
V

-e
ne

rg
ie

da
k  

Q
U

A
D

40

• Monokristallen topprestatie-PV-module (42,5 Wp) met 
  156x156 mm monolkristallen cellen (>170 Wp/m²)
• Eenvoudige montage op roeflatten
• Maximaal gebruik van het dakvlak
• Tot aan 36% meeropbrengst dan conventionele PV-installaties
• Vuilafstotend glasoppervlak 
• Veiligheidsglas volgens de VSG normen
• Ca. 4 mm sterk solarglas, belastbaar tot 850kg/m²
• Onspiegelde, prisma oppervlakte
• 100% kwaliteitscontrole na elke productiestap
• TPS gekeurd en gecertificeerd
• Vermogenstolerantie +5%
• Frameloos design
• 100 % waterdicht, storm- en hagelbestendig
• UV- en weerbestendig
• Ingebouwde veiligheidsuitschakeling – 100% spanningsvrijheid 
• automatische of manuele uitschakeling in noodsituaties
• Oververhittingsbescherming
• Brandpreventie
• Vermogen over 15 jaren: 90% van het nominaalvermogen
• Vermogen over 25 jaren: 85% van het nominaalvermogen
• Vermogen over 40 jaren: 80% van het nominaalvermogen
• Productgarantie 5 jaar, uit te breiden tot 20 jaar
• Verwachte gebruiksduur: > 50 jaar
• En:  100% Made in Germany

SolteQ-Energiedak 
… the next generation

Het dak van de toekomst: 
PV-dakpan SolteQ-Quad40

Een prachtig dak + zonne-energie + zonnewarmte in één!
 

De perfecte oplossing voor gebouwgeïntegreerde fotovoltaische zonnecellen
Het energiedak met topprestatie-PV-dakshindles en geïntegreerde BFA-brandbe-

veiliging als directe dakbedekking / BIPV ( Building Integrated Photo Voltaics) 

Gebouwintegratie met stijl: 
klassieke,  rustikieke leioptiek, gecombineerd met 

de modernste PV-technologie
Een dak als diamant

www.het-zonnedak.nl



Our Sun 
Distance from earth:  150 million km
Diameter:   1,39 million km (109-times diameter of earth)
Age:    4,5 billion years
Surface temperature:  5.800 Kelvin
Mass:    1 989 000 000 000 000 000 000 000 million kg

She burns 637 million tons of hydrogen, thereby comes up 632 million tons of helium and 385 billion billion megawatt energy. 
Therefrom is falling 1,300 W per squaremeter. This energy is 10,000 times more than the total need of menkind. What do we want 
more ? There is more than enought energy for heating and electricity available, than needed.
To burn other poison recources is absolutely unneeded.

The most beautifull planet of the galaxy 
100% energy tanking with the sun - 

and all for free !
- heat and energy -



100%

Een dak als een diamant!
Ook na jaren nog als nieuw.

Het energiedak met PV-dakshindles Quad40
Architectonisch en esthetisch!
Het beste dak ter wereld is het dak dat het beste bij uw huis past.

Klassieke, rustikieke optiek, gecombineerd met de modernste tech-
niek: Het nieuwe energiedak met kleine, chique dakpannen
Waarom zou je een tweede daklaag met PV-zonnepanelen aanbrengen? Met 
het Solardak van Solteq geen dakpannen + zonnepanelen meer, die er niet 
bepaald mooi uitzien, maar een PV- Solardak als directe dakbedekking.

Hoe ziet de energie van de toekomst er uit?
► Uw dak als energiebron. Het bespaart u niet alleen al uw jaarlijkse energiekosten maar kan 
u ook nog geld opleveren. Verdien uw dak op korte termijn terug en wordt leverancier van energie.
► Het doel: economisch onafhankelijk kunnen zijn van de leveranciers van gas en electra
► Het Solteq Quad 40 dak is 100% regen- en waterdicht en stormvast
► Geen fotovoltaïsche installatie met blauwe platen op het dak, maar een chique dak waarbij je geen zonnepanelen ziet
► Het huis krijgt een ecologische en optische meerwaarde. Uitstraling staat voorop
► Ook geschikt voor Oost-/West-daken, voor nieuwbouw en sanering en voor monumenten
► Eenvoudige en goedkope montage
► Met ingebouwde veiligheidsuitschakeling en brandpreventie
► Stroomopslag voor het nachtelijk gebruik
► Extra gebruik van thermische energie voor verwarming en warmwater mogelijk
► Geen energierekeningen meer (gas en electra)
► Lange gebruiksduur
► Betaalbaar, zoals een gewone, mooie dakbedekking 

Dat kan met het SolteQ-Quad 40-Energiedak!
SolteQ-Quad-Energiedak – het powerpakket
Elke dakpan heeft een vermogen van 42,5 Wp. Dat maakt je dak tot een powerpakket. 
Omgerekend komt het overeen met een vermogen van rond 170 Wp per vierkante meter.

Laat uw dak geld verdienen – Het dak betaalt zich praktisch vanzelf!
De nieuwe PV-dakshindles  
van SolteQ bestaan uit glas 
met geïntegreerde, hoog-
effi ciënte cellen, die een 
huis tot een hoogmodern 
en energiebesparend huis 
maken. Door de opbrengsten 
en de bespaarde stroom c.q. 
verwarmingskosten fi nan-
ciert het dak zich vanzelf en 
profi teer je bovendien van de 
bespaarde energiekosten. 
Het mooie, rustieke SolteQ-
energiedak met schubben-
motief maakt uw dak tot een 
optisch juweeltje en creëert 
een perfecte basis voor een 
energie- plus huis.

Men ziet geen zonnepa-
neel maar een rustiek 
vormgegeven en mooi dak.
Als nieuwe dakbedekking of voor daksanering

Energie in overvloed, absoluut gratis van de zon – 
maak daar gebruik van, het is een cadeautje! 
    ...In harmonie met het huis



Zon is leven,, 
  Zon is energie,
    Zon is SolteQ.

Eenvoudige montage
De Solteq dakpannen worden direct op de gewone daklatten beves-
tigd. Er is geen aluminium-draagconstructie als bij zonnepanelen 
nodig. De Solteq dakpannen zijn voorzien van twee metalen haken. 
Alleen bevestigen en klaar! En meteen heb je een zeer sterke, wa-
terdichte, optisch mooie en winstgevende dakbedekking.

Maximaal oppervlaktegebruik
De nieuwe SolteQ-PV-dakshindle  heeft een mooi schubmotief en 
maakt het dak tot een modern, en gezellig dak. Door het gebruik van 
het gehele dak tot aan de zijkanten en door de overlappende ligging 
van de cellen en het feit dat de cellen zo heel dicht bij elkaar liggen, 
word maximale opbrengst gegarandeerd.
Het nieuwe en mooie dak is tegelijkertijd een hoogwaardige PV-
installatie, waarmee je makkelijk geld verdient door hoogeffeciënte 
cellen en maximaal oppervlaktgebruik.

Optimale koeling door perfecte ventilatie
PV-modulen worden in werking warm. Gewone dakpannen van klei 
worden in de zon ook erg warm. Het schubmotief bij SolteQ-Quad40-
dakpannen ziet er niet alleen optisch mooi uit maar zorgt ook een 
optimale koeling door natuurlijke convectie. Koude lucht komt aan de 
onderkant van het dak binnen en aan de onderste punten van elke 
cel en bij de nok weer naar buiten.
Het koeleffect is daarmee beter dan bij gewone opbouwsystemen, 
omdat de lucht onder de cellen wordt afgevoerd.
Indien gewenst kan het dak ook helemaal gesloten worden geleverd, 
bijvoorbeeld bij daken zoals op een carport of een hal.

Perfecte koeling voor elke module!
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Het dak van de toekomst
Het SolteQ-energiedak creëert de perfecte oplossing voor de toekomstige opwekking van energie ofwel gebouwin-
tegratie van PV zonnecellen. Extra PV-installaties als tweede laag zien er niet mooi uit, inbouw PV-installaties zijn 
meestal te modern of omgebouwd met dakpannen. 
Het SolteQ-energiedak is een nieuw dakconcept, dat er geweldig uitziet en tegelijkertijd voor maximale energie zorgt. 
Dat zou voor elk huis kunnen gelden.

Energieopwekken met uw dakbedekking 
Geïntegreerde zonne-energie (BIPV), met stijl!



Frameloos en schoon
Het frameloze schubmotief maakt er een prachtig dak van.
Het frameloze design is niet alleen mooi, het voorkomt ook dat 
de cellen vies worden. Het heeft geen rand waar zich water kan 
verzamelen en vuil zich na het drogen vast kan zetten. Het water 
vloeit compleet weg. De cellen ofwel PV-shindles zijn van glas, het 
kan niet oxyderen of vergaan en ziet er na jaren nog uit als nieuw. 
Met ingebouwde zelfreiniging!

Frameloze en overlappende legging 
= meer energie
Door de frameloze en overlappende legging liggen de cellen over 
het totale vlak heel dicht bij elkaar. Zo bestaat praktisch geen 
verloren vlak en het totale dakoppervlak wordt perfect tot aan de 
zijkanten gebruikt.

Modulair opbouw
Het SolteQ-Quad40-System is modulair opgebouwd en voor bijna 
elk dak optimaal passend. Zgn. blinde of passieve dakpannen 
voor de noordkant, begaanbare dakpannen met treden en snijdba-
re elementen maken het systeem heel fl exibel.

Lichtgewicht 
Gewone dakpannen hebben een gewicht van 50-80 kg per vier-
kante meter. Een SolteQ-PV-dakpan heeft een gewicht van 3,3 
kg. Per vierkante meter is dat slechts een gewicht van ca 14 
kg. Uitstekend te gebruiken 
voor nieuwbouw en sanering.

Het lotusbloemeffect 
= levenslang nieuw!
Door de hoogwaardige zelfreinigende 
oppervlakte en de frameloze uitvoering 
hebben mos en vuil geen kans om 
te groeien. Door de geïntegreerde 
spannings-uitschakelmogelijkheid is het 
mogelijk het dak door eenvoudig onder-
houd en reiniging als nieuw te laten lijken – 
ook naar jaren.
Altijd schoon, altijd mooi, altijd hoge opbrengsten.

Bescherming tegen weeromstandigheden 
Optimale bescherming tegen weeromstandigheden door 
stabiele dakshindles en overlappende legging.

Warmte-isolatie
De (geringe) eigenwarmte van het energiedak zorgt 
voor een thermische bescherming en het laat geen 
kou meer door..

Geluidsisolatie
De stabiele Soteq Quad 40 dakshindles creëren 
een geluidsbarrière van rond 40 tot 42dB.

Kostenbesparing
In vergelijking met een nieuw dak + zonnepanelen met een verge-
lijkbare opbrengst is de oplossing van Solteq voordeliger. Daarbij 
heb je dan ook nog een veel mooier dak.  
           …dat krijg je alleen bij SolteQ!

Hoog oppervlak vermogen 
Per vierkante meter levert het dak een vermogen van 161Wp. Dat 
is te vergelijken met een standaard-rechthoek-zonnepaneel met 
de maten van rond 1 x 1,6 m en een vermogen van 260Wp.

Tot 36% meer opbrengst dan conventionele PV-
installaties 
Het SolteQ-energiedak heeft geen verloren vlak zoals bijvoorbe-
eld aluminium-ramen, kantenafstanden, tussenafstanden enz. 
Bovendien wordt het totale dakvlak tot aan de kanten gebruikt. 
Zo krijgt men een groter vermogen dan met gewone opbouw-  of 
inbouwinstallaties mogelijk is. Door de overlappende ligging van 
de dakpannen liggen de cellen heel dicht bij elkaar, zo dat over 
het gehele dakvlak geen verloren vlak bestaat en de maximale 
opbrengst uit het dak gehaald wordt. 

Storm- en hagelbestendig door 
3-punt-veiligheidsophanging
De Quad-PV-dakpan wordt doormiddel van twee stabiele haken 
op de achterkant en een schroef aan de top op de daklat gefi xeert. 
Daardoor is het naar actuele normen storm- en hagelbestendig. 
Door de centrale ophanging aan de achterkant kunnen de dakpan-
nen zelfs bij een sterke storm niet wegwaaien. Door het speciale 
borgmiddel heeft de wind geen kans om onder de dakpannen te 
komen en deze op te tillen.

Goed en voordelig
Prijstechnisch is het systeem nagenoeg vergelijkbaar met de 
kosten voor een gemiddeld dakpannendak met een extra opbouw-
PV-installatie. Het grote voordeel is echter dat je niet alleen een 
High-Tech-energiedak krijgt, het gehele dak betaald  zich zelf in 
korte tijd terug.

  ... Een topproduct met een eerlijke prijs – SolteQ 

SolteQ Quad –dakpan als dakbedekking – de voordelen 

 ... altijd in harmonie met huis en natuur

Slechts  
14 kg
per m²



Integraal daksysteem
De SolteQ-Quad-PV-dakshindle is een compleet daksysteem voor het gehele dak, waarbij de zuidkant met 
actieve dakpannen en de noord-, west- en oostkant met passieve dakpannen belegd kunnen worden, dus 
het gehele dak van het huis.
In de randen van de moduulhelften van het dak zijn er halve elementen met dezelfde optiek, maar zonder 
zonnecellen verkrijgbaar. Ook voor de noordkant zijn halve en hele elementen zonder integreerde cellen 
verkrijgbaar, omdat er op deze kant geen zonlicht schijnt. Hierdoor krijgt het complete dak een uniforme 
optiek  … dus een compleet daksysteem
      ... altijd in harmonie met huis en natuur

Actieve dakpannen 
voor de zuidkant 

Passieve halve en kwart elementen 
voor de dakranden en afwerking 
van ramen, schoorstenen e.d. 
(Zelfde materiaal, zonder cellen) 

De formule van de toekomst: E = S x PV²
     Energie = zon x PV²

     ... energie helemaal gratis!

Passieve dakpannen 
voor de noordkant 
(hetzelfde materiaal, dezelfde optiek, zonder cellen)

Ook geschikt voor oost-/west-daken
Door de versterking van het licht door de prisma-glas-oppervlakte en het 
uitstekende zwaklichtgedrag, zijn de SolteQ-dakpannen ook heel goed 
geschikt voor de oost- en westkant, omdat ze ook het schemerlicht nog goed 
opvangen. Uit studies komt naar voren  dat gemiddeld tot aan 90% van het 
vergelijkbare vermogen van de zuidkant bereikt kan worden. 

Vermogensaanpassing naar behoefte 
De dakzijde met de actieve dakshindles kan voor de maximale energiewinning over het hele oppervlak worden belegd. Als je 
toch niet de maximale winning nodig hebt , kan de installatie op het daadwerkelijk benodigde vermogen afgestemd worden door 
eenvoudig  actieve en passieve dakpannen te mixen en de energiewinning op het benodigde vermogen te limiteren. Het dak blijft 
dan toch een mooi geheel. 

Tot 36% meeropbrengst, in 

vergelijking met een standaard 

PV- zonnepanneel dankzij:

a) gebruik van het totale dak-

oppervlak
b) hoge prestaties bij zwak licht

Schone energie in harmonie met de natuur



a) Warmteopslag doormiddel van elektrische energie
Het SolteQ-energiedak wekt meestal meer elektrische energie op als noodzakelijk. De warmwater-
voorraad of boiler kunnen met behulp van die extra energie heel eenvoudig worden opgewarmd. 
Hiervoor worden elektrische verwarmingstaven in de opslag gemonteerd waardoor voorverwarmde 
waterleidingen van het dak niet noodzakelijk zijn. Dat zorgt ervoor dat de installatie weinig onder-
houd vergt. 
Elektrische vloerverwarming: Bij nieuwbouw kan eenvoudig elektrische vloerverwarming gereali-
seerd worden. Voordelen: Hoog rendement, weinig onderhoud, geen waterpompen die ook energie 
nodig hebben. Dit is nagenoeg de goedkoopste verwarmingsvariant voor een nieuwbouw.

b) Warmteopslag  doormiddel van thermische energie van het 
dak d.m.v. warmtepompen

Het dak van de toekomst:    Elektriciteit + warmte 

Zonne-energie en zonnewarmte in één
Maak gebruik van de thermische energie van het dakoppervlak !

... de gehele energievoorziening,  van het dak!
1. Elektriciteit wordt via het zonnedak opgewekt
2. Warmte wordt verkregen doordat de opwarming van het dakvlak via een lucht/water-
warmtepomp simpelweg afgezogen wordt en naar de verwarmingsopslag geleid wordt. 
Het grote dakvlak werkt dan een groot solarthermische-collector en kan zelfs in de 
koudste winter een grote hoeveelheid aan warmte-energie opleveren. 

• Elektra
• Verwarming
• Warm water 
 
... alles van het dak !

Wij helpen 
u om in 
uw totale 
vraag 
naar 
energie 
kosteloos 
te kunnen 
voorzien !

Extra gebruik van dakwarmte voor  
• verwarming  
• warmwater

Het grote dakoppervlak van een huis is een enorme thermische energiebron, vergelijkbaar met 
solarthermische collectoren. Als voor een eengezinswoning twee solarthermische collectoren 
voldoende zijn, kunt u zich voorstellen hoeveel energie opgewekt kan worden door het gebruik 
van het gehele dak. Gebruik de warmte-energie die anders gewoon verdwijnt. Het positief 
bijeffect is dat de PV-dakshindles zo beter gekoeld worden. Verhoog het rendement nog extra 
door de elektriciteitswinning. De warme lucht achter de dakshindles kan doormiddel van een 
warmtepomp voor de warmtewinning afgezogen en gebruikt worden, zelfs in de winter.
Dubbel voordeel:
a) Wartme-energie voor de verwarming + warmwater => meer stroom tot beschikking
b) Koeling van de PV-dakshindles => hoger rendement en daardoor meer stroomwinning

ENERGIE
BESPARING

met de modernste 
WARMTETECHNIEK



Attentie: Belastingsvoordeel!
Met het SolteQ-Energiedak heb je een compleet-daksysteem.
De belastingteruggave van de BTW geldt voor het gehele dak, incl. isolatie en werkzaamheden van dakdekkers (!) Met de be-
lastingteruggave voor het gehele dak (!) wordt het SolteQ-energiedak goedkoper, zelfs in vergelijking met een conventioneel dak 
met PV-installatie!
(Verwijzing: Dit is geen fi scaal advies vraag je belastingsadviseur voor je individuele de mogelijkheden)

c) Warmteopslag met behulp van 
geothermische warmtepomp
Mocht het dakoppervlakte niet toerijkend 
zijn voor de levering van voldoende warm-
te dan kan als alternatief een geothermi-
sche warmtepomp ingezet worden. Deze 
elekrische pomp haalt warmte uit de aarde, 
vanaf een diepte van ca 100 meter, door 
middel van watercirculatie. Een geothermi-
sche pomp heeft een prestatie faktor van 
(ca) 1:4. Dat betekend dat met 100 W aan 
energie voor 400 W aan warmte-energie 
gewonnen kan worden. Dankzij het Solteq 
energiedak is de stroom voor deze elekt-
rische pomp gratis zodat u kostenloos in 
uw warmwateropslag kunt voorzien en uw 
huis kunt verwarmen. In combinatie met 
stroomopslag zelfs dag en nacht. 

Het SolteQ-energiedak 
Ook een pensioenplan!

Nu aan de 
toekomst denken!

Geothermische warmtepomp



Diamant oppervlakte
Gehard glas met prisma-oppervlakte
• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
• Geschikt voor daksanering
• Veiligheidsglas volgens de VSG normen 
• Maximale energieopbrengst door monokristallijne cellen
• Lichter dak en daardoor kostenverlagend voor de draagconstructie
• In verschillende kleuren verkrijgbaar
• Vergelijkbaar met lei-optiek, voor bijvoorbeeld monumentenzorg-objecten

Voor de veiligheid:
• Al geïntegreerd: de beproefde SolteQ-BFA-veiligheidsschakeling 
• Brandpreventie, uitbreidbaar door talrijke sensoren en toebehoren
• Maximale bescherming tegen hoge spanning (lichtbogen)
• Maximale personenbescherming
• 100% waterdicht

Extra wit glas en uniek design 
Door het gering aandeel aan ijzeroxide in het glas van de SolteQ-producten, is de absorptie 
van de stralingsenergie in het glas vrijwel nul. Bovendien biedt de prisma oppervlak-
testructuur een bijzonder  esthetisch aspect.

Ontspiegelde oppervlakte  
Door de stucturen van de Quad-PV-dakpannen krijgt het glas een fl uweli-
ge oppervlakte die hinderlijke refl ecties vermindert.

Lichtvaleffect
Tegelijkertijd produceren de structuren het zogenaamd lichtvaleffect: 
Een deel van het gerefl ecteerde licht wordt door de hoekige structuren 
terug naar het glas gestuurd en krijgt daardoor een tweede kans om op 
de zonnecellen te schijnen. Verder wordt een deel van het gerefl ecteerde 
licht terug naar de zonnecel gestuurd.

Rendementsvergroting
Door het lichtvaleffect wordt een rendementsvergroting tussen 2% en 10% (afhan-
kelijk van de invalshoek en het celtype) gerealiseerd (onder standaard-condities krach-
tens IEC 61215)).

Goede prestaties bij weing licht
De verbeterde prestaties bij zwak licht, zoals schemering in de ochtend en de avond of 
bewolking, zijn het resultaat van een perfecte manier om lichtenergie op te vangen. Bij stan-
daard zonnemodulen wordt ook het zwakke licht grotendeels gerefl ecteerd en blijft ongebru-
ikt. Bij het Solteq Energiedak wordt het licht gevangen en naar de cellen gestuurd zodat ook 
bij weing licht optimaal stroomopwekking plaatsvind.

Geringe vervuiling
Door de afgeronde structuren worden vuil- en stofdeeltjes door regenwater van het glas 
gespoeld en kunnen zich niet in de structuur vastzetten. Door jaarlijkse reiniging blijft uw dak 
als nieuw!

Geringe refl ectie op de grens van lucht 
en glas

Lichtvaleffect

100% made in EU

Standaard Zonnepaneel – hoge refl ectie

Solteq- Oppervlakte – 100% gebruik 
van lichtinval



SolteQ-energiedak  
„Black Diamond“
“Antraciet” is de klassieke tint, 
universeel en tijdloos. Bij de meeste 
huistypes en designs past een antraciet 
gekleurd dak uitstekend.

Met het neutrale en tijdloze tint antraciet past 
de PV-dakshindle-Quad-antraciet bij bijna 
elk huistype, het klassieke huis, het gezellig 
landhuis of het hoogmoderne architectonische 
huis. 

… voor alle huistypes het juiste dak.

Afbeelding: Quad-energiedak met Quad-Antraciet-PV-dakshindles „Black Diamond“

Quad-PV-dakshindle 
„Black Diamond“
(standaard-versie)
In fi jne krijtstreep-optiek 
met fi jne zilverstrepen.
Cellen: donkerblauwe 
monokristallijne cellen.
Zwarte rugfolie
Bijzonderheid: Lei-effect

Premium-Black-Quad-
PV-dakshindle 
met zwarte cellen, zichtba-
re, fi jne, zilverstrepen
Cellen: Monokristallijn

Premium-Black-Black-Quad-
PV-dakshindle
Met alleen zwarte cellen, zon-
der zichtbare zilverstrepen
Cellen: monokristallijn

Keuze uit de volgende oppervlaktes
a) Standaard: fl uwelig prismaoptiek 
(antirefl ectie)
b) Sterk prismaoptiek
c) Glanzend

Bij de oppervlaktes gaat 
het om de oppervlak-
testructuur van het glas en 
niet om een extra aange-
brachte laag.

Het beste dak ter wereld is het dak dat het beste bij uw huis past. D
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SolteQ-energiedak  
„Terracotta“ 
In mediterraan, lei gekleurde stijl

“Terracotta” is de klassieke roodachti-
ge tint, dat van oudsher al op daken 
gemonteerd wordt. Zelfs al in de 
Romeinse tijd werden huizen met 
gebrande kleidakpannen tegen 
wind en weer beschermd. 
Juist voor mediterraan gebied en geme-
entes, die waarde hechten aan kleurac-
centen, zijn het passende kleuren. 
Beschaafde en elegante kleuren voor uw nieuw 
dak.

…voor elk huisstijl het juiste dak.
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Solteq energiedak „Bernstein“

SolteQ-
Quad-Color-
Dakshindle-
polykristallijn
Naast de klassieke 
tinten met monokristallij-
ne cellen, is de SolteQ-
Quad-dakshindle ook in 
speciale kleurnuances  
verkrijgbaar.
Door polykristallijne 
cellen-technologie heeft 
de SolteQ-Quad-Color-
dakpan een unieke 
structuur, die het dak er 
prachtig uit laat zien.

Bernstein
Tint Bernstein/goud

Farbton: ähnlich Tonziegel-Rot

Standaard kleuren:
Terracotta RAL 8004 
Grün RAL 6020 
Silbergrau RAL 7036  
Antrazitgrau RAL 7016 
Weinrot: RAL 3005
(Farbtöne ähnlich)

Kristallijne PV-cellen 
bestaan uit natuur-
lijke structuren, die 
aansluitend gekleurd 
worden. De structuren 
en kleuren kunnen per 
productiegang variëren, 
de afbeeldingen komen 
ongeveer overeen met 
de tint.



Rubin 

Amethyst 

Smaragd 

Saffi er 

Solteq energiedak in verfi jnde kleuren

Tint: Lavendel

... Voor zomerse frisheid 

Tint: robijnrood/ wijnrood

Verfi jnd en ingetogen, een 
kleur met smaak 

Tint: Woudgroen

Past zich perfect aan de 
natuur aan 

Tint: donkerblauw

Blauw is de kleur van rust en 
ontspanning



Monumentenzorg voor een leien dak
Ideaal voor daksanering, oude gebouwen en beschermde 
gebouwen
Het SolteQ-Quad-systeem is met zijn leiachtige optiek ook uitstekend geschikt  voor sanering van 
beschermde objecten die anders voor conventionele PV-installaties optisch en ook qua gewicht 
niet in aanmerking zouden komen. Ook dakkapellen, erkers en andere bijzonderheden laten zich 
eenvoudig renoveren door het klein en fl exibel formaat van de PV-dakshindles en de toebehoren.

Voordelen: 
a) Het Solteq energiedak heeft de uitstraling van een Leiendak en daar-
door niet herkenbaar als een dak met zonnepanelen. De zeer donker-
blauwe cellen geven uw dak een zeer sterke uitsraling die sterk overeen-
komt met een prachtig, strak leiendak.

b) Ook historische gebouwen en monumenten kunnen nu in hun eigen 
energie voorzien zonder afbreuk te doen aan de historische waarde en 
uitstraling. 

c) Opwaardering van het object met een 100% regen en waterdichte 
dakbedekking, rustieke uitstraling en zeer lange levensduur

d) Let op! Gebouwen met muren die alleen of voornamelijk uit steen 
bestaan vragen en verliezen veel energie. 

De thermische energie die door het dak opgewekt wordt kan 
er ook bijdragen dat aan de totale energievraag voldaan kan 
worden! 

Elektriciteit en verwarming, geleverd door het dak!

Door het gebruik van een warmtepomp wordt de warmte onder het dak 
afgezogen en in het verwarmingssysteem opgeslagen.

Door de rustieke, leiachtige optiek van de Quad-dakshindles is het nu 
ook voor het eerst mogelijk beschermde objecten van zonne- energie 
te voorzien, die tot nu toe vanuit het oogpunt van esthetiek niet met PV-
cellen voorzien konden worden.

Conventionele dakpannen hebben een gewicht van 50-80 kg per vier-
kante meter. Een SolteQ-Quad-PV-dakshindle  heeft maar een gewicht 
van 3,3 kg. Per vierkante meter betekent dat een gewicht van slechts ca 
14 kg. Uitstekend geschikt voor nieuwbouw en sanering.

Attentie – Belastingsvoordeel: 
BTW terug!
… voor het gehele dak!
Het SolteQ-energiedak is een volledige energievoor-
zieningsinstallatie, die fi scaal volledig afgetrokken kan 
worden. De btw wordt terugbetaald.
Bij een conventioneel dak is fi scaal niets te realiseren. 
Bij het SolteQ-energiedak kan vanaf de folie, dus de 
latting, dakdekkerwerkzaamheden, alles opgenomen 
worden, soms zelfs de isolatie, omdat het alles toebe-
horende componenten zijn. 
Verwijzing: Dit is geen fi scaal advies, a.u.b. vraag je 
belastingsadviseur

... als een leiendak, maar dan veel lichter!

Slechts  
14 kg
per m²



Always in harmony with our Nature.

Hausanbieter:  www.dieblockhausbauer.de

Van eengezinswonin-
gen tot multi-eenge-
zinswoning
Met het prachtig uitziende SolteQ-
Quad-Energiedak kunnen grote-
re complexen met een maximale 
energie-opbrengst hun voordeel doen. 

Airconditioning
Want u heeft ruim voldoende 
elektriciteit van uw dak, geen 
probleem!
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De slimme sanering!  

Geweldige uitstraling en waardever-
meerdering voor uw woning

De voordelen van Solteq Ener-
giedak bij dak vernieu-
wing:
 
a) Met een gewicht van 14 kgm2 is het on-
derdak snel gemaakt

b) Geweldige uitstraling en waardevermeer-
dering

c) Let op de grote voordelen, zoals belasting-
voordeel bij het saneren van uw gehele dak. 
Zoals teruggave van BTW.
(Dit is slechts een hint, geen fi scaal advies)

d) Maak van uw huis een Energie-Plushuis 
volgens de normen van NHG/EPC

e) Verdien uw dak sneller terug dankzij sal-
dering!
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Energieopslag van SolteQ
   ... zo schijnt ook ’s nachts de zon voor je.

Energieopslag van SolteQ 
Voor een echte onafhankelijke energievoorziening is een energie-
opslag noodzakelijk. Uw eigen energie opslaan voor nachtelijk ge-
bruik is voordeliger dan terugleveren aan het openbare net. Omdat 
terugleveren aan het energienet minder oplevert dan de stroom voor 
eigen gebruik toepassen. Opslaan is dus zinvoller.
Met een optimaal gedimensioneerde SolteQ-energieopslag heeft u 
altijd voldoende energie in voorraad.

Maximale effi ciëntie en 100% onafhankelijke 
energievoorziening
Bij optimale installatie krijgt u een systeem die voldoende energie opbrengt, zo dat 
u geen extern energiekosten zoals stroom, gas of olie meer heeft.
-> Complete energievoorziening voor nul euro – Wij maken het mogelijk!

Bewaar zonlicht 
…met SolteQ

Optimale aanpassing 
naar behoefte
Elke SolteQ-energieopslag wordt 
optimaal op het SolteQ-energiedak 
en naar behoefte afgestemd. Ook 
aan een veranderende vraag naar 
energie kunnen eenvoudig aanpas-
singen gedaan worden.
Lange gebruiksduur en betrouw-
baarheid – dat kenmerkt het SolteQ-
systeem!

Betere fi nancierings-
mogelijkheden door 
onafhankelijkheid
Door het wegvallen van de energie-
kosten spaart u meer vermogen op 
of kunt u makkelijker een fi nancie-
ring krijgen.

Zon is leven,
  Zon is energie,
    Zon is SolteQ.



Geschikt voor platdak, hellend dak en 
gevel
De SolteQ-Quad-PV-dakshindle is geschikt voor hellingen 
vanaf 3° tot 90°. Waterafvoer is al vanaf een dakhelling van 3° 
mogelijk. Derhalve kunnen plattedaken vanaf 3°, conventionele 
hellende daken van 10 tot 90 ° en ook gevels en muren met de 
SolteQ-PV-dakshindles gelegd en energetisch gebruikt worden.

SolteQ-Quad-PV-dakpannen – 
universeel en simpelweg mooi.

Trouwens: Gevels hebben een 
erg hoog energie-potentieel!

Leiachtige optiek
Op een afstandje is de Quad-PV-dakshindle  nauwelijks van 
een klassiek leien dak te onderscheiden.
daarbij komt het uiterst geringe gewicht van maar 14 kg / m². 
Daarom is het systeem uitstekend geschikt voor daksanering 
bij beschermde objecten en vele andere toepassingen.

Stormbestendig 
De SolteQ-Quad-PV-dakshindle is absoluut stormbestendig. 
Door de centrale 3-punt-veiligheidsophanging aan de achterkant 
kunnen de dakpannen zelfs bij zware storm niet opgetild worden. 
Door het speciale borgmiddel heeft de wind geen kans om onder 
de dakpannen te komen. Tijdens een storm is ook een windzog 
op de andere kant van het dak een gevaar. Maar zelfs bij zware  
stormen biedt de SolteQ-Quad-dakshindle veruit meer veiligheid 
dan conventionele dakpannen met stormhaken.

Hagelbestendig 
De SolteQ-Quad-PV-dakshindle voldoet 
aan de eisen van de Duitse en Europese 
normen en zelfs aan de Zwitserse hogere 
eisen van de hagelbestendigheidsklassen.

Tot 20 jaargarantie
De garantie bedraagt standaard 5 jaar. Op 
wens kan deze tegen meerprijs uitgebreid 
worden tot 20 jaar. .



A       B          C             D

Verschillende dakpatronen mogelijk
Gebruik je fantasie. Architectuur, esthetiek en hoge kwaliteit voor een faire prijs – dat is het doel van de SolteQ-producten.
Omdat SolteQ de productie in eigen hand heeft kunnen we naar vraag leveren. Dat geldt niet alleen voor kleuren van de PV-
dakshindles, het geldt echter ook voor de verschillende variaties bij het leggen. In overeenstemming met het gewenste legpatroon 
worden de PV-dakpannen voor u geproduceert. 
Of “Diamantenpatroon” (A) of schuin verlegd (B) of horizontaal gelijkmatig (C) of in horizontale koppeling (D) – alles is mogelijk!

Natuur en technologie in harmonie - het werkt!

SolteQ-planningshulp
Bij de planning wordt u ondersteund door het SolteQ-Team. 
Voor een eenvoudige en snelle planning zijn er bovendien 
meerdere kostenloze tools beschikbaar. Als specialist kunt u 
voor uw klanten met behulp van het aanbod-tool binnen een 
paar minuten een aanbod opstellen. Ook zijn er grafi sche 
tools beschikbaar voor een impressie van de woning. Bij 
projecten helpen wij u met de planning en bij het samenstellen 
van de benodigde componenten.

Aan te passen aan bijna alle dakvormen + een-
voudige montage door handig formaat
Het handige formaat maakt een eenvoudige en snelle dak-
dekking in korte tijd mogelijk. Door het klein formaat kan het 
systeem aan bijna alle dakvormen aangepast worden, ook bij 
een dakkapel of kleine vlaktes.
Op één vierkante meter komen maar vier dakshindles. Het leggen van grote opperv-
laktes wordt kinderspel.

SolteQ-installatieservice
Onze installateurs zijn oopgeleid. We ondersteunen uw dakdekker of installateur met 
scholing en ondersteuning ter plekke. Gedurende de gehele installatie.

Bouwerservice  
Ons planningsteam bereidt de gehele installatieplanning voor en zorgt voor de gehele 
leggingsplanning. Ondersteuning bij subsidies is vanzelfsprekend.
… eenvoudig, in een mum van tijd.

We bemidelen graag voor u met een geautoriseerd dakdek-
kersbedrijf bij u in de buurt, die u kan adviseren en een 

voorstel kan doen.
Service-Hotline: 05933/ 92 48 101 of verkoop@solteq.eu

Wij helpen u graag!































Eenvoudige een fl exibele montage met variabel accordeoneffect 
Passend voor elk dak!
Het SolteQ-energiedak met PV-dakshindles is in staat zich aan te passen.
Door de overlappende legging bestaat de mogelijkheid met enkele cm ruimte per PV-dakshindle meer of minder over-
lapping te verkrijgen. Zo kan het Quad-energiedak-systeem in lengte en hoogte aan bijna elk dak moeiteloos optimaal 
worden aangepast. De kantenafsluiting gebeurt door halve elementen en rondlopende platen in dezelfde tint, dat ziet er 
prachtig uit.

Standaard legging Gestrekte legging

Gestuikte legging
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Rekking / Stuiken:
Rond 4 cm van elk dakshindle ofte-
wel 8 cm per meter in elke richting
Op 10 meter ontstaat  een speelruimte van 80 cm 
waarmee je het systeem op elk dak kunt aanpassen.



Eenvoudige montage – Fotoserie 

Zie hoe eenvoudig de montage is: … zo eenvoudig als tegelzetten.
Dakpannen op draaglatten zoals een dakdekker het altijd al gelegd heeft…

2. Simpelweg PV-dakshindles aan de draaglatten hangen…

1. Stekkers ineen steken…

3. Met een speciale schroef fi xeren… 

... op deze manier van beneden naar boven bouwen … ... en klaar is het nieuwe energiedak!

Conventionele draaglatten op een conventioneel onder-
dak (dakleer, folie of eenvoudige bitumenbanen) 

... zo eenvoudig als tegelzetten.
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Het energiedak met fabrieksmatig ingebouwde veiligheid 
en brandpreventie
Het SolteQ-BFA-veiligheidssysteem maakt het energiedak veilig. 

           Noodgeval/ brand (brandweerschakelaar)
 
 +  Reiniging / onderhoud 
 
 +  Overtemperatuurbeveiliging

 +  Automatische hoogwater uitschakeling

 +  VSG-Glas (zekerheidsglas)  
 
 Enz.

Noodgeval – brand – brandweerschakelaar 
In noodgevallen hoeft de brandweer niet “gecontroleerd laten afbranden”, ze moet zonder angst 
voor hoogspanning kunnen blussen. Hiervoor is bij het SolteQ-Quad-moduulsysteem fabrieksma-
tig de beproefde veiligheidsuitschakeling “SolteQ-BFA” ingebouwd.
Voor gedetailleerde informatie vraag a.u.b. de folder “SolteQ-BFA” aan.

Eenvoudige reiniging en meeropbrengst
Doormiddel van de ingebouwde veiligheidsschakeling kan de installatie eenvoudig worden afges-
loten en gestart. Van de module tot aan de omvormer. Zo kunnen de dakshindles oftewel modules 
eenvoudig en regelmatig worden gereinigd. De opgewekte spanningen van de PV-installatie wordt 
met één druk op de knop helemaal afgesloten vanaf de module tot aan de omvormer, zodat ook 
bij de reiniging met gewoon water en een zachte bezem geen gevaar voor een elektrische schok 
bestaat. Inschakeling kan simpelweg om door het draaien van de sleutel de installatie weer star-
ten. Zo blijven de opbrengsten maximaal – tot aan 30% meeropbrengst elk jaar!

Oververhittingsbescherming: Automatische uitschakeling bij temperatuurover-
schrijding
Omdat het hier om een gebouw geïntegreerde installatie gaat worden de veiligheidsaspecten door 
onze ingenieurs nauwkeurig in het oog gehouden. Via een extra temperatuursensor (toebehoren) 
wordt de daktemperatuur permanent gemeten. Bij een ongewone temperatuuroverschrijding van 
het dak van bijv. 90 graden (instelbaar)wordt de installatie direct uitgeschakeld. Tegelijkertijd wordt 
u op de hoogte gebracht d.m.v. een storingsmelding.

Lichtboogherkenning
Al bij het ontstaansproces kan een lichtboog (vlamboog) automatisch geblust worden, noodzakeli-
jk omdat de brandweer een lichtboog met conventionele middelen niet kan blussen. Een lichtboog 
is het grootste gevaar bij een fotovoltaïsche installatie. Bij het SolteQ-Quad-systeem heeft het 
geen kans.

VSG - veiligheidsglas 
Het glas breekt in vele, kleine scherven en barst niet. De scherven blijven 
aan de dakshindle plakken. De gehele PV-dakshindle is een geheel. Alle 
componenten inclusief het glas zijn met hoogwaardige materialen aan 
elkaar vastgeplakt en bieden VSG-eigenschappen

Uitgebreide toebehoren
Voor de verdere verhoging van de veiligheid bieden wij een uitgebreide 
veiligheidspakket zoals
- Rookmelder
- Lichtboogdetektor
- Temperatuursensoren
- Afstanduitschakeling door gratis mobiel App
- Watersensor voor hoogwaterbescherming

En veel meer. Een rookmelder mag in feite in geen enkel huis met PV-installatie ontbreken. Bij het 
SolteQ-Quad-indak-systeem sluit de installatie meteen bij de eerste rookdetectie af. Lichtbogen 
zouden bij een PV-installatie tot een brand kunnen leiden. De SolteQ-veiligheidsuitschakeling 
blust lichtbogen al tijdens het ontstaan zodra deze worden opgespoord. Op die manier word de 
energiebron “PV-installtie” meteen, nog voor aankomst van de brandweer afgesloten en een 
brand vanuit de PV-installatie al grotendeels vermeden. Doormiddel van een externe beveiliging 
kan de A/C gebouw-stroomvoorziening ontkoppeld worden om de weg snel en eenvoudig vrij te 
maken voor de brandweer. Voor gedetailleerde informatie, vraag a.u.b de folder “SolteQ-BFA” aan 
of download het van onze homepage, waarin ook de toebehoren gedetailleerd zijn beschreven. 
Perfecte brandpreventie + perfecte veiligheidsvoorziening.
Het SolteQ-energiedak … simpelweg perfect!

Gecertifi ceerd 
door



DÖRKEN

100% regenbestendig en 100% waterdicht 
met waterdichte onderfolie en speciale afdichting
a) Het SolteQ-energiedak is vanzelfsprekend 100% regenbestendig
Elke dakshindle heeft aan de onderkant een gepatenteerd afdichting die het indringen 
van zijdelings en naar boven vloeiend water (bij storm) voorkomt. De daklaag met de 
PV-dakshindles biedt regendichtheid en mechanische bescherming. Alleen de ventilatieo-
pening ter koeling van de PV-dakshindles aan het onderste puntje van de dakpan biedt 
een 2 cm kleine opening. Hierdoor wordt 100% regendichtheid oftewel 95% waterdichtheid 
gegarandeerd. Alleen bij sterke stormen bestaat er een kleine mogelijkheid, dat het water 
naar boven in de ventilatieopening terechtkomt, wat echter ook bij elk conventioneel kleidak 
het geval is. 

b) Het SolteQ-energiedak is 100% waterdicht
Door de aanbevolen waterdichte onderlaag (zie ook systeemhandleiding en productinfor-
matie) wordt onder de PV-dakshindle door de fabrikant 100% waterdichtheid gegarande-
erd. Als alternatief kan ook elke conventionele afdichting als dakleer of bitumen gebruikt 
worden. Hierdoor wordt de overgebleven 5% kans op waterbinnendringen teniet gedaan en 
is het energiedak 100% waterdicht.
c) Het SolteQ-energiedak is UV-stabiel
De dakpannen laten absoluut geen licht door. Door de overlappende verlegging is het 
binnenstromen van ultravioletstraling voor 100% uitgesloten. Daarmee wordt de speciale 
afdichting en de onderdakfolie voor lange tijd beschermd, waardoor een lange gebruiksduur 
gewaarborgd wordt. 

d) Het SolteQ-energiedak is mechanisch stabiel
De speciale afdichting voorkomt niet alleen het binnenstromen van water, het zorgt ook 
voor de mechanische (beweging) stabiliteit van de gehele daklaag. Een daklaag is altijd 
in beweging. Door weersomstandigheden of door werking van de constructie. De gepa-
tenteerde afdichting vangt de horizontale en verticale bewegingen van de dakshindles op. 
Schuren is niet aan de orde. De afdichting beschermd het dak voor 100% en voor lange 
tijd.

e) Het SolteQ-energiedak is storm- en hagelbestendig
Elke dakshindle wordt doormiddel van stabiele aluminiumhaken opgehangen en met een 
schroefbevestiging gefi xeerd. De bevestiging van het Solteq Energiedak voldoet bovenge-
middeld aan de  waardes van de geldige normen en bieden maximale bescherming tegen 
winddruk en zogdruk bij storm, sneeuw en hagel.

Quad-Spezialdichtung
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We adviseren: 
Waterdichte underlayment met fabrieksgarantie:

Delta-EXXTREM
Waterdichte, zeer UV en temperatuur 
bestendige, damp-open universele 
onderdakfolie (brandbaar)

Delta-ALPINA
damp-open en uiterst slijtvaste 
universele onderdakfolie 
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Slijtvaste PES-
mat met aan 
beide kanten 
damp-open PU 
(Poly-urethaan) 
bekleding.

Hoge UV- en 
temperatuur-
bestendige, 
damp-open 
bescher-
mingsbaan, 
kleefranden 
aan beide 
kanten.



Perfecte ventilatie
Het eenvoudige, maar geraffi neerd design van het SolteQ-Quad-PV-dak-
systeem zorgt voor een prachtig dak en hoge  energie-opbrengsten.
De speciale samenstelling zorgt voor een optimale ventilatie, zodat de 
modules optimaal gekoeld worden. Dit verhoogt het rendement. 
Naar wens kan de afdichting ook helemaal gesloten worden 
geleverd, bijvoorbeeld bij, aan de achterkant, open dak-
ken als bij een carport, of een hal.

… de perfecte PV gebouwintegratie!

Eenvoudige montage 

Bevestigen – met een schroef fi xeren – klaar!                     …eenvoudiger kan het niet.
Eenvoudige montage door bevestiging op de latten. Voor absolute fi xering wordt de shindle met een speciale roestvrije 
stalenschroef aan de houten lat bevestigd, klaar.

Montagehaken op de 
achterkant
Reeds fabrieksmatig 
gemonteerde alumi-
nium haken voor een 
eenvoudige bevesti-
ging.

Module afmetingen:

Tengellatten 
Waterdichte underlayment
Luchtdoorlatende dakrand We 

bemi-
delen 
graag 
voor 
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De mobiel-app voor de iPhone
 

Regelen en schakelen van uw zonnedak en nog 3 apparaten kan eenvoudig met uw smartphone en de 
gratis App. De brandweer kan in geval van nood de hele installatie via SMS uitschakelen mocht u niet 
thuis zijn. U kunt de lokale brandweer het mobiele nummer van uw installatie doorgeven voor een optimale 
veiligheid.

Monitoring
Indien gewenst ook met installa-
tiedetectie! 
Altijd en overal kunt u uw instal-
latiedata oproepen en heeft u 
een overzicht over het verbruik 
en opbrengst van het PV-dak.

De installatiepas
Bij elk Solteq PVdak hoort een installa-
tiepas, waarop installatiedata, opbrengst-
prognoses en –metingen enz. worden 
vastgehouden. De opgeslagen gegevens 
bij inge-bruikstelling worden bewaard als 
standaard instelling voor het systeem en als offi ciële kwaliteitskeuring beoor-
deelt. Naar wens wordt een extra installatiecertifi caat naar geldige normen door 
de TPS – Technische Prüfstelle für Solartechnik – opgemaakt.

Aluminium dakshindles 
De begaanbare aluminium dakshindles zien er hetzelfde uit als 
de aangebrachte PV-dakshindles en zijn eenvoudig op maat 
te maken. Op de aluminium dakshindles kunnen eenvoudig 
haken voor bezemladders, trappen of sneeuwvangroosters enz. 
geplaatst worden. De aluminium dakshindles zorgen voor een 
perfecte afwerking bij hoeken van de overgang naar bv dakka-
pellen, ramen of schoorstenen. 

• Daktrappen, stijgtrappen
• Luchtafvoerkanalen
• Dakdoorbraak voor antennes etc
• Aanslagpunten
• Sneeuwopvangsystemen

Ook als kant en klaar product met onderdelen van bekende 
kwaliteitsaanbieders verkrijgbaar.

Bliksem- en Elektrische overspanningsafl eider
Ter beveiliging tegen elektrische overspanning bieden wij voor elk object passende 
overspanningsafl eiders, zowel voor het DC-systeem als ook voor de datalijn.

Een doordacht systeem – accesoires 

U kunt eenvoudig met uw smartphone de bediening 
regelen van bijvoorbeeld
• Tuinbesproeing
• Tuinverlichting
• Garagedeur
• Alarminstallatie
• En nog veel meer....

Afscherming van elekt-
romagnetische straling
Optioneel is de mogelijkheid om tijdens 
de productie van de PV dakplaten op 
de achterzijde een beschermingsla-
minaat aan te brengen waardoor de 
elektromagnetische straling volledig 
wordt afgeschermd. 

Gebruik uw mobiele telefoon 
 als afstandsbediening



Bekroond met het mili-
euzegel voor bijzonders 
energiebesparende 
en milieuvriendelijke 
techniek
“De groene boom”

Geïntegreerde zekerheid! 

Vanaf fabriek met brandweer-

schakelaar Solteq-BFA- veilig-

heidsschakelaar, in geval van 

brand of onderhoud!

*Deze elektrische maten 
zijn gemiddelde waarden uit 
historische productiedata. 
Toekomstige productiechar-
ges kunnen afwijken.

Basisgegevens en mechanische opbouw
Module type    Quad40
Celmateriaal:    monokristallijn silicium
Celmaten:   156 x 156 mm
Module afmetingen:   540 x 540 mm
Gewicht:     ca 3,3 kg
Gewicht per m²:    ca 14 kg
Koeling:     enkele moduul-achterventilatie
Stekker:     MC 4 compatibel
Aansluitleidingen:    2 x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass diodes:    1 diode
Glassterkte / glassoort:   ca. 4 mm, naar keuze fl uwelig, fl uwelig prismatisch, sterk prismatisch
Mechanische belasting:   8.500 Pa (=850 kg/m²)
Onderliggende laminaat:   uv- en weerbestendig
Dakhelling:    hellend dak, platdak of gevel 3 – 90°
Elektrische data *   monokristallijn (h)
Nominaalvermogen per dakpan:  rond 40,5 – 42,5 Wp
Nominaalvermogen per m²:   rond 154 – 170 Wp
Rendement:    18.8 – 19.8
Vermogenstolerantie bij STC:   + 5%
Max. systeemspanning:   1000 V DC
Nominaalspanning:    4,7 V
Nominale stroom:    8,75 – 9,0 A
Nullastspanning:    5,6 – 5,8 V
Kortsluitingsstroom:   9,0 – 9,1 A
Werktemperatuur:    -40 °C tot + 85 °C
Vermogen 15 jaar:    90% van het nominaalvermogen
Vermogen 25 jaar:    85% van het nominaalvermogen
Vermogen 40 jaar:    80% van het nominaalvermogen
Gebruiksduur van het product:  >40 jaren met 80% van het nominaalvermogen
Temperatuurcoeffi ciëntie
UOC     - 0,32 ± 0,02% / K
ISC     + 0,043 ± 0,0015% / K
PMPP     - 0,41 ± 0,05% / K
Standaard testcondities  (STC)
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25ºC
Brandpreventieklas – PV-dakpannen – 
Voorkant:    solairmoduulglas, prismatisch, getemperd 
Achterkant:    PYE/PET (Polyethylene Terephthalate)
Bijzonderheden:    mechanische veiligheidsophanging
Certifi caten-TPT/PYE-folie:   getest naar ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in 
    Devices and Appliances) IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112,
    ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180
Data-veiligheids-brandgevaluitschakeling BFA
Aantal module:    geen limiet
Keuringen:    TPS Intercet, RETI
MELDERspecifi catie:   EN54-11, Typ B
Getest naar normen:   VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
    E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))
- A.u.b separate datalijst SolteQ-BFA-systeem aanvragen of downloaden: www.solteq.eu –
Certifi caten / garantie – module
Certifi caten:    CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, 
    IEC61215, Safety IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
Windlasten:    DIN 1055-4
Regendichtheid:    CEN/TR 15601
Hagelslagtest:    IES 616215, extra Zwitserland: Hagelbestendigheidsklas 3
Beschermingsklas:    II, IP65
Productgarantie:    5 jaren, uitbreidbaar tot 20 jaar
Vermogensgarantie:   90%: 12 jaren + 85%: 20 jaar
Garantie voor vervangingsonderdelen:  30 jaren
Bouwtoezichtelijke regelingen:  conform naar de regels van het DIBt (MBO) en de regels van het 
    dakdekkershandwerk
Standveiligheid:    conform naar de regels van lijst van de technische bouwbepalingen
Brandgedrag:    zwaar ontvlambaar, Fire Class 2 krachtens UNI 9177
Breukgedrag:   VSG zekerheidsglas DIN EN 12150, extra slag- en stootvast, extra buigbreukvast, 
 kleine onscherpe breukdeeltjes (voorkomt verwonding).Alg. Voldoet aan de montagevoorschriften volgens CSTB 
 eu (TNO) (CSTB maakt als keurmerk deel uit van de Energy Effi cient Built environment association)
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Technische specifi catie   

Zwaklichtverhoudingen
Intensiteit    Vmpp*    Impp*
[W/m2]    [%]    [%]
1000     0     0
900     –0,3     –10
500     –1,94     –50
300     –3,91     –70
200     –6,06     –80
De elektrische data geldt bij 25°C en 
Am 1,5 (IEC 60904-3 ed.2 2008).

www.het-zonnedak.nl   +   www.SOLTEQ.eu

SolteQ Europe GmbH    Tel: +49 (0)5933 - 92 48 101
Willesch 6    Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
D-49779 Oberlangen   email: vertrieb@solteq.eu


