
VOORBEREIDING / PREPARATION

220 Volt/16 ampere
benodigd

220 Volt/16 Amp power 
outlet required

2 personen assistentie bij 
panelen tot 1.75m hoog 
tijdens de test voor aan-  
en afvoer van panelen

2 persons support required 
during the entire test to 
provide and remove  
modules for modules up  
to 1.75m tall

3 personen assistentie bij 
panelen vanaf 1.75m hoog 
tijdens de test voor aan-  
en afvoer van panelen

3 persons support required 
during the entire test to 
provide and remove  
modules for modules taller 
than 1.75m

WWW.SOLARTESTER.NL

Dé kwaliteitsinspectie voor zonnepanelen

Deskundig  
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3 
m

et
er

2,5 m
eter
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Voldoende ruimte rondom voertuig 
en aanhanger vrijhouden.  
Bij temperaturen beneden 10o bij 
voorkeur binnen/overdekte werkplek.
 
Leave sufficient room to place van and 
trailer. At temperatures below 10o  
Celsius preferably provide covered 
location.

Niet over kabel heenrijden
met name met heftrucks

Don’t drive over power- 
cable, especially when  
operating a forklift

Dé kwaliteitsinspectie voor zonnepanelen

Instructions

T: 088 1662777  •  www.solartester.nl

Zonnepanelen van  
het dak afgehaald vóór 
aanvang van de test

Modules removed from 
roof before start of  
the test

Zonnepanelen van het 
veld afgehaald vóór  
aanvang van de test

Modules removed from 
field before start of the test



0OC

<40OC

0OC
>10OC

Voorzichtig omgaan met 
de panelen!

Handle with care

Pallets gereed voor de test, 
omsnoeringsbanden en 
plastic verwijderen zodat 
panelen direct uit de doos 
genomen kunnen worden
Select pallets, remove 
plastic and straps to allow 
direct collection of 
modules from the carton 

Alle verpakkingsmateriaal  
dat over de cellen valt 
verwijderen

Remove all packaging  
material that covers any 
part of the solar cells

Panelen niet in de zon 
leggen, temperatuur van 
modules < 40o Celcius

Do not place modules in 
direct sun, temperature of 
modules < 40o

Kop koffie voor de  
operator zou lekker zijn

A cup of coffee for our 
operator would be nice

Heeft u vragen? Neem dan 
contact met ons op.

If you have any questions, 
don’t hesitate to call us!

Tie wraps achterzijde 
losknippen

Remove tie wraps

Panelen niet te koud 
aanleveren, temperatuur 
van modules > 10o celcius

Minimum temperature of 
modules 10 degrees Celsius

Instructions

MAX.
20

Lege pallets met  karton 
klaarzetten voor geteste 
modules

Have a pallet and  
cartboard ready to store 
modules after testing

Max. 20 panelen stapelen

Store maximum of 20  
modules on a single pallet 
after testing
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