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REWIZJA DOKUMENTU 03
Niniejsza instrukcja obowiązuje w Afryce, Azji, Europie, Ameryce Środkowej i Południowej od dnia 1. luty 2018 r., dotyczy modułów solarnych 
Q.PLUS BFR-G4.X, Q.PLUS-G4.X, Q.PEAK-G4.X, Q.PEAK BLK-G4.X, Q.PEAK-G5.X i zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Parametry techniczne i wzornictwo są przedmiotem modyfikacji. Karty techniczne i informacje klienta obowiązujące w chwili wyprodukowania danego 
modułu dotyczą procedury instalacji, montażu i konserwacji odpowiednich modułów słonecznych. 

Dzięki modułom solarnym Hanwha Q CELLS GmbH (od tego 
miejsca zwanym „Q CELLS”) można bezpośrednio przekształcać 
nieograniczoną energię słoneczną w przyjazną dla środowiska 
energię elektryczną. W celu zapewnienia maksymalnej 
wydajności modułów solarnych Q CELLS należy starannie 
zapoznać się z zawartymi tu wskazówkami i przestrzegać 
wszystkich wytycznych. Nieprzestrzeganie instrukcji może 
skutkować powstaniem uszkodzeń i/lub obrażeń fizycznych.

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi (od tego miejsca 
zwana również „instrukcją”) dostarcza wskazówek na temat 
bezpiecznego montażu i obsługi krystalicznych modułów 
solarnych.

 Ä Przed przystąpieniem do montażu należy się z nią 
starannie zapoznać.

 Ä Instrukcję zachować na cały okres użytkowania modułów 
solarnych.

 Ä Należy zapewnić, by była ona przez cały czas dostępna 
dla operatora.

 Ä Powinno się ją przekazać wszystkim kolejnym właścicie-
lom lub użytkownikom modułów solarnych.

 Ä Przekazaniu podlegają również wszystkie suplementy 
otrzymane od producenta.

 Ä Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących 
dokumentów.

 Ä Jeżeli instrukcja nie zawiera satysfakcjonujących odpowiedzi  
na Państwa pytania, to prosimy o kontakt z Waszym 
dostawcą systemu. 

Informacje dodatkowe można znaleźć na naszej stronie 
internetowej, www.q-cells.com. 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejsza instrukcja obowiązuje w Afryce, Azji, Europie, 
Ameryce Południowej i Środkowej. Znajdujące się w niej 
wskazówki zawierają informacje dotyczące bezpiecznego 
posługiwania się i użytkowania wysokiej jakości krystalicznych 
modułów solarnych Q CELLS , oraz dotyczące ich montażu, 
okablowania, konserwacji i utylizacji. 

Symbole i etykiety
Poniższe symbole i etykiety są użyte w niniejszej instrukcji 
w celu łatwego i szybkiego zrozumienia. 

SYMBOL OPIS

 Ä  
Procedura z jednym lub większą liczbą 
kroków. 

•  Listy elementów.

Upewnij się, czy podczas wykonywania 
procedury zostały sprawdzone jej wyniki.
  

Zabronione.
 

Uważaj na potencjalne zagrożenie lub 
możliwość uszkodzenia. Kategorie:
• Niebezpieczeństwo: Zagrożenie 

życia
• Ostrzeżenie: Ryzyko poważnych 

obrażeń lub szkód na mieniu
• Wskazówka: Ryzyko uszkodzenia 

produktu

Przepisy bezpieczeństwa
W szczególności instalator, a także operator systemu 
solarnego jest odpowiedzialny za zgodność z wszystkimi 
obowiązującymi wymogami i przepisami ustawowymi. 

 Ä O ile nie określono inaczej w przepisach prawa i regula-
cjach, to w trakcie całego okresu montażu, eksploatacji 
i konserwacji modułów solarnych należy przestrzegać 
poniższych przepisów i norm: 
• niniejszej instrukcji;
• innych obowiązujących przepisów (tj. regulacji kra-

jowych dot. urządzeń ciśnieniowych, bezpieczeństwa 
pracy, towarów niebezpiecznych i ochrony środowiska);

• przepisów i wymagań specyficznych dla systemu;
• wszelkich obowiązujących przepisów prawa i wymogów, 

w szczególności międzynarodowych, krajowych, regio-
nalnych przepisów i zasad regulujących planowanie, 
montaż i eksploatację systemów zasilania słonecznego 
i pracę na dachach;

• wszelkich obowiązujących regulacji międzynarodo-
wych, krajowych i regionalnych, które określają pracę w 
obecności prądu stałego, zwłaszcza tych odnoszących 
się do montażu urządzeń i systemów elektrycznych, 
oraz przepisów wydanych przez stosownego dostawcę 
energii, które regulują pracę równoległą systemów 
zasilania słonecznego;

• wszelkich przepisów międzynarodowych, krajowych i 
regionalnych, dotyczących zapobiegania wypadkom;

• pozostałych obowiązujących przepisów określonych 
przez stosowne instytucje krajowe, dotyczących 
bezpieczeństwa w trakcie montażu i eksploatacji 
elementów elektrycznych, na przykład w Niemczech 
jest to Kasa Ubezpieczeń Społecznych Branży Budow-
lanej (niemiecka instytucja ustawowo zajmująca się 
ubezpieczeniami wypadkowymi i zapobieganiem 
wypadkom w branży budowlanej).

Wykwalifikowany i kompetentny personel
Zarówno instalator jak i operator są odpowiedzialni 
za zapewnienie, by montaż (włącznie z przyłączeniem 
do sieci), konserwacja i demontaż zostały wykonane 
przez przeszkolonych i wykwalifikowanych specjalistów 
posiadających potwierdzone świadectwa odbycia szkoleń 
(wydane przez organizację państwową lub federalną) w 
stosownej specjalistycznej branży.
Prace elektryczne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
posiadający urzędowo poświadczony certyfikat branżowy 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, z 
uwzględnieniem norm i przepisów (w Niemczech np. normy 
DIN, regulacje VDE) i przepisów wydanych przez lokalnego 
operatora sieci i/lub dostawcy energii.  
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W celu uzyskania dodatkowych informacji zobacz stosowny arkusz danych 
modułu znajdujący się na stronie www.q-cells.com.

LINIA PRODUKTÓW Q.PLUS BFR-G4.1 /
Q.PLUS-G4.1 /
Q.PLUS-G4.3 /
Q.PEAK-G4.1 /
Q.PEAK-G5.1 /
Q.PEAK BLK-G4.1

Q.PLUS-G4.2 / 
Q.PLUS BFR-G4.2 /
Q.PEAK-G4.2 /
Q.PEAK-G5.2

Typ Q.ANTUM Q.ANTUM

Powierzchnia [m²] 1,67 1,67

Wysokość ramy [mm] 32 32

Ciężar [kg] 18,5 18,5

Maks. napięcie w 
systemie VSYS [V]

1000 1500

Maks. prąd powrotny [A] 20 20

Dopuszczalny zakres temperatury od –40 °C do +85 °C (od –40 °F do +185 °F)

Klasa ochrony skrzynki 
przyłączeniowej

IP67 z diodą bocznikową

Klasa ochrony złącza IP67 lub IP68 IP67 lub IP68

Klasa ochrony przeciwpożarowej C C

Maks. Test obciążenia  
ciśnienia / rozciągające [Pa]1

5.400 / 4.000 5.400 / 4.000

Maks. Dopuszczalne obciążenie 
ciśnienia / rozciągające [Pa]1

3.600 / 2.667 3.600 / 2.667

Certyfikaty
VDE Quality Tested; zgodność z wymaganiami CE; IEC 61215:2016;  
IEC 61730:2016; klasa stosowania II; UL 1703

1 Test obciążenia i dopuszczalne obciążenie zgodnie z IEC 61215:2016, w zależności od opcje montażu  
(zobaczyć „2.3  Opcje montażu“)

Ważność
Niniejsze wskazówki obowiązują wyłącznie dla 
krystalicznych modułów solarnych firmy Q CELLS. Q 
CELLS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
wynikłe z uchybień w przestrzeganiu tych wskazówek. 

 Ä Należy przestrzegać specyfikacji dotyczących okablowania 
i wymiarowania systemu.

 Ä Instalator systemu jest odpowiedzialny za zgodność ze 
wszystkimi odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa 
w trakcie rozmieszczania i montażu.

Q CELLS nie ponosi odpowiedzialności w oparciu o 
niniejsze wskazówki. Q CELLS ponosi odpowiedzialność 
wyłącznie za treść uzgodnień kontraktowych lub w 
kontekście uzgodnionych gwarancji. Q CELLS nie ponosi 
żadnej innej odpowiedzialności dotyczącej funkcjo-
nalności i bezpieczeństwa modułów. 

 Ä Należy przestrzegać instrukcji do wszelkich innych 
komponentów systemowych, które mogą być częścią całego  
systemu zasilania słonecznego. Może pojawić się 
konieczność wykonania analizy konstrukcyjnej dla 
całego projektu. 

Informacja dodatkowa dla operatora
 Ä Instrukcję należy przechowywać przez cały okres użyt-
kowania systemu zasilania słonecznego.

 Ä Odnośnie informacji dotyczących wymagań formalnych 
dla systemów zasilania słonecznego prosimy o kontakt 
z Waszym dostawcą systemu.

 Ä Przed montażem systemu zasilania słonecznego należy 
uzyskać niezbędne informacje dot. przepisów i wymogów 
uzyskania pozwoleń we właściwych placówkach władz 
lokalnych i dostawców energii. Twój sukces finansowy 
zależy od spełnienia tych wymagań. 

Inne obowiązujące dokumenty
Oprócz niniejszej instrukcji istotne informacje techniczne 
znajdują się w:

TYP DOKUMENTU

Arkusz danych produktu

Informacje na opakowaniu i transportowe

1 WPROWADZENIE 2.1  Specyfikacje techniczne2 PLANOWANIE

Rys. 1: Wymiary zewnętrzne (w mm) i komponenty do Q.PLUS BFR-G4.X, 
 Q.PLUS-G4.X, Q.PEAK-G4.X, Q.PEAK BLK-G4.X, Q.PEAK-G5.X

PL

DETAL A 16 mm

Skrzynka przyłączeniowa

1670 mm

4 × punkt mocowania (DETAL A)

Kabel przyłączeniowy 
ze złączem wtykowym

Rama

150 mm

1000 mm

32 mm

8 × otwór odprowadzania wody

4 × otwór uziemienia ø 4,5 mm

≥1000 mm

8,5 mm
24,5 mm

951 mm

345 mm
980 mm
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Miejsce montażu
Należy mieć na uwadze poniższe wytyczne, które mają 
zastosowanie w miejscu montażu:
• Moduły zostały przetestowane do pracy w klimacie umiar-

kowanym zgodnie z IEC 61215.
• Moduły solarne nie są odporne na wybuchy.

 Ä Nie użytkuj modułów solarnych w pobliżu wysoce łatwopalnych 
gazów i par (np. zbiorników z gazem, stacji paliw).

 Ä Nie montuj modułów w przestrzeni zamkniętej.
 Ä Nie montuj modułów w miejscach, gdzie mogą zostać na 
dłuższy czas zatopione w wodzie (np. obszary zalewowe).

 Ä Nie używaj modułów jako substytut pokrycia dachu (ponieważ 
m.in. moduły nie są deszczoszczelne).

 Ä Nie montuj modułów w bezpośredniej bliskości systemów 
klimatyzacji.

 Ä Nie należy instalować modułów na wysokości 4000 m od 
poziomu morza.

 Ä W miejscach o zwiększonej zawartości soli w powietrzu (np. w 
niedalekiej odległości morza), należy podjąć specjalne środki 
ostrożności (patrz „uziemienie” oraz „konserwacja”).

 Ä Nie dopuszczaj do kontaktu żadnych substancji chemicznych (np. 
oleju, rozpuszczalnika) z jakąkolwiek częścią panelu słonecznego. 
Podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji można używać 
jedynie substancji dopuszczonych przez spółkę Q CELLS.

 Ä Montaż modułów na powierzchni wody jest zabroniony. 
Obejmuje to zarówno instalacje na pływających jak i na 
stałych platformach. Firma Q CELLS może rozszerzyć 
gwarancję na podstawie indywidualnej oceny projektu 
systemu i lokalizacji takich instalacji. Uprzednia pisemna 
zgoda udzielającego gwarancji jest w każdym przypadku 
wymagana.

Moduły solarne zaprojektowano do pracy w poniższych warunkach:
• temperatura pracy w zakresie od –40 °C do +85 °C; 
• Obciążenie rozciągające do maks. 4000 Pa i obciążenie
• ciśnienia do maks. 5400 Pa (Test obciążenia zgodnie z 

IEC 61215, patrz rozdział 2.3 Opcje montażu);
• montaż z użyciem ramy montażowej do modułów solarnych.

Ochrona przed efektem zacienienia
Optymalne napromieniowanie słoneczne prowadzi do uzy-
skania maksymalnej wydajności energetycznej.

 Ä Z tego powodu należy tak montować moduły, by były 
skierowane ku słońcu. 

 Ä Unikaj zacienienia (spowodowanego obiektami typu: budynki, 
kominy lub drzewa). 

 Ä Unikaj częściowego zacienienia (spowodowanego przykładowo 
liniami napowietrznymi, brudem, śniegiem).

Wymagania odnoszące się do ramy montażowej
Moduły powinny być montowane i użytkowane na ramach 
montażowych, które są zgodne z wszystkimi obowiązującymi 
przepisami prawa i postanowieniami umownymi oraz:
• powinny być dostosowane do stosownych wymogów 

konstrukcyjnych;

• powinny być w zgodzie z lokalnymi wartościami obciążeń 
śniegiem i wiatrem;

• powinny być odpowiednio przymocowane do podłoża, 
dachu czy fasady;

• siły oddziałujące na moduł powinny być przekazywane do 
podstruktury montażowej;

• powinna być zapewniona wystarczająca tylna wentylacja modułu;
• powinna być zagwarantowana długookresowa stabilność; 
• powinno się unikać zetknięcia z innymi metalami, by 

zapobiec powstaniu korozji kontaktowej;
• powinna być możliwość kurczenia się i rozszerzania bez 

naprężeń wynikających z wahań temperatury;
 Ä powinno zapewnić się, by nie powstały żadne naprężenia 
mechaniczne w odniesieniu do modułu (np. spowodowane 
drganiami, skręceniem czy rozszerzaniem); 

 Ä powinno zapewnić się, by zaciski i rama montażowa były 
ze sobą kompatybilne.  

Wymagania odnoszące się do systemu 
zaciskowego
Stosuj zwyczajne zaciski, które spełniają poniższe wymagania:
• Szerokość zacisków: ≥ 40 mm.
• Wysokość zacisków zgodna z wysokością ramy 32 mm.
• Głębokość zacisków: 7–12 mm. (dotyczy wszystkich opcji 

montażu zaciskowego CL w rozdziale 2.3  Opcje montażu)
• Zaciski nie stykają się ze szkłem frontowym.
• Zaciski nie powodują zniekształcenia ramy.
• Zaciski, które spełniają wymogi konstrukcyjne w miejscu montażu.
• Zaciski o długookresowej stabilności, które bezpiecznie 

mocują moduł do ramy montażowej.

Wymagania odnoszące się do ustawienia modułu
• Dozwolony jest montaż pionowy lub poziomy.

 Ä Upewnij się, że deszcz i topniejący śnieg może swobodnie 
spływać. Brak gromadzącej się wody.

 Ä Upewnij się, czy nie są przykryte otwory odwadniające w 
ramie. Brak zaszczelnienia.

 Ä Zachowaj dopuszczalny kąt 
nachylenia.
• Minimalny kąt nachylenia: 3°
• Maksymalny kąt nachylenia: 75°

 Ä Przestrzegaj wskazówek dotyczących 
kątów montażu < 5° („Uziemienie”, s. 
18)

75°

3°

2.2  Wymagania2 PLANOWANIE

Rys. 2: Opcje montażowe dla modułów krystalicznych Q CELLS. Wszystkie wymiary są podane w mm. Przestrzegaj 
również dopuszczalnych obciążeń statycznych i zakresu mocowania, zgodnie ze specyfikacją znajdującą się na następnej 
stronie. Zilustrowane opcje montażowe mają zastosowanie zarówno przy ustawieniu poziomym jak i pionowym modułu. 

 Moduł Zacisk Podkonstrukcja Profil montażowy

2.3  Opcje montażu2 PLANOWANIE

TYP 
MONTAŻU

MODUŁ SYSTEM MONTAŻU PUNKTOWEGO SYSTEM MONTAŻU LINIOWEGO

MONTAŻ ZA 
POMOCĄ  
ZACISKÓW

Q.PLUS-G4.X
Q.PLUS BFR-G4.X
Q.PEAK-G4.X, 
Q.PEAK BLK-G4.X
Q.PEAK-G5.X

MOCOWANIE 
ZACISKOWE 
HYBRYDOWE

Q.PLUS-G4.X
Q.PLUS BFR-G4.X
Q.PEAK-G4.X, 
Q.PEAK BLK-G4.X
Q.PEAK-G5.X

MOCOWANIE  
W PUNKTACH  
MONTAŻOWYCH

Q.PLUS-G4.X
Q.PLUS BFR-G4.X
Q.PEAK-G4.X, 
Q.PEAK BLK-G4.X
Q.PEAK-G5.X

MOCOWANIE ZA 
POMOCĄ  
WSTAWIANYCH 
PROFILI

Q.PLUS-G4.X
Q.PLUS BFR-G4.X
Q.PEAK-G4.X, 
Q.PEAK BLK-G4.X
Q.PEAK-G5.X

NIE DOZWOLONE

CL3 CL4

250 - 450

200 - 350

0 - 300

0 - 300

CL3 CL4

CL4

0 - 200

ROW

345

274

FB2

4 × punkt 
mocowania

4 × punkt 
mocowania

FB2

PLPL
345

4 x punkt 
mocowania

274

4 x punkt 
mocowania

FB1

FB1

300 - 400

EUROPE

0 - 250

CL5

CL2a

0 - 250

CL2b

0 - 250

0 - 300

CL2a

0 - 300

CL2b

CL2a

0 - 200

CL2b

0 - 200

IP1 IP2

IP1 IP2

IP1 IP2

IP1 IP2

CL2a

0 - 250

CL2b

0 - 250

0 - 300

CL2a

0 - 300

CL2b

CL2a

0 - 200

CL2b

0 - 200

CL1

0 - 250
250 - 450
450 - 550

0 - 200
200 - 350
350 - 450

EUROPE
ASIA

CL1
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2 PLANOWANIE 2.3  Opcje montażu

Specyfikacje

TYP MODUŁU
OPCJA 
MONTAŻU

POWIERZCHNIA  
MOCOWANIA* [MM]

OBCIĄŻENIE 
TESTOWE 
PUSH/PULL** 
[PA] 

OBCIĄŻENIE 
KONSTRUK-
CYJNE PUSH/
PULL** [PA] 

WSPÓŁCZYNNIK 
BEZPIECZEŃSTWA

Q.PLUS-G4.X
Q.PLUS BFR-G4.X
Q.PEAK-G4.X
Q.PEAK BLK-G4.X
Q.PEAK-G5.X

CL1 / CL3 250 - 450

5400/4000 3600/2670

1,5

FB1 / FB2 345

IP1 -

CL1
0 - 250 
450 - 550

2400/2400 1600/1600

CL2a (z 
szynami) /
CL2b (bez 
szyn)

0 - 250

CL4 0 - 300

CL5
Krótka strona: 0 - 250
Długa strona: 300 - 400

4000/4000 2670/2670

 Ä Poniższe opcje montażu są możliwe tylko pod pewnymi warunkami.

TYP MODUŁU
OPCJA 
MONTAŻU

POWIERZCHNIA  
MOCOWANIA* [MM]

OBCIĄŻENIE 
TESTO-
WE PUSH/
PULL*** [PA] 

OBCIĄŻENIE 
KONSTRUK-
CYJNE PUSH/
PULL*** [PA] 

WSPÓŁCZYNNIK 
BEZPIECZEŃSTWA

Q.PLUS-G4.X
Q.PLUS BFR-G4.X
Q.PEAK-G4.X
Q.PEAK BLK-G4.X
Q.PEAK-G5.X

IP2 - 2400/2200 1600/1470

* 
** 
*** 

Odległość między zewnętrzną krawędzią modułu a środkiem zacisku. 
Obciążenia wg IEC 61215-2:2016 i UL 1703. 
Kolejność testów według IEC 61215-2:2016 i UL 1703. Opcje montażu nie spełniają wymagań norm.

UWAGA

 Ä Obciążenia w tabeli są związane z mechaniczną stabilnością modułów solarnych. Mechaniczna stabilność systemu 
montażu wraz z zaciskami musi być oceniona przez dostawcę systemu. Instalator systemu odpowiada za określenie 
specyficznych dla danego miejsca wymagań dotyczących obciążenia.

 Ä Upewnij się, że konstrukcja nie dotyka skrzynki połączeniowej (nawet pod obciążeniem). Upewnij się, że zaciski lub 
profile montażowe itp. Nie dotykają szkła (nawet pod obciążeniem).

 Ä Upewnij się, że kable połączeniowe skrzynki połączeniowej nie przebiegają między laminatem a szynami montażowymi.

 Ä Upewnij się, że minimalna głębokość podparcia to 15 mm na tylnej stronie modułu dla IP1, IP2, CL2b, CL3, CL4 i 
CL5. Zapewnij minimalną głębokość podparcia 10 mm na przedniej stronie modułu dla IP1 i IP2.

 Ä CL1 i CL2a z szynami: Upewnić się, że rama modułu jest zamocowana bezpośrednio na szynie podkonstrukcji (bez 
przekładki między modułem a podstawą).

 Ä Uginanie modułu pod obciążeniami. Dlatego ostre przedmioty (np. wkręty) nie mogą być zamontowane w pobliżu 
tylnej strony modułu.

 Ä Do montażu FB1 i FB2 należy stosować śruby i podkładki M8 odporne na korozję (średnica ≥ 15,8 mm lub ≥ 0,62 in).

Wybór modułu
Odnośnie szczegółowych i kluczowych danych 
elektrycznych odsyłamy do aktualnego arkusza danych 
dla stosownego modułu (arkusze dostępne na stronie 
www.q-cells.com). 

 Ä Podłączaj wyłącznie moduły tego samego typu i tej samej 
klasy mocy.

Współczynnik bezpieczeństwa
Podczas normalnej pracy moduł może wytwarzać 
większy prąd i/lub większe napięcie niż to określone w 
standaryzowanych warunkach testowych. Zastosuj więc 
współczynnik bezpieczeństwa 1,25:
• do obliczania wartości pomiarowych napięcia (Voc) w 

komponentach 
• do obliczania wartości pomiarowych prądu (ISC) w 

przewodach
• przy dopasowaniu rozmiaru systemów sterowania 

podłączonych do wyjść modułów solarnych 
 Ä Przestrzegaj obowiązujących krajowych wytycznych 
dotyczących montażu systemów elektrycznych.

Połączenie szeregowe
Szeregowe połączenie modułów jest dozwolone wyłącznie 
do maksymalnego napięcia w systemie, podanego 
w obowiązującym arkuszu danych dla wszystkich 
stosowanych modułów przeznaczonych do montażu.  

 Ä Przy projektowaniu systemu weź pod uwagę wszystkie 
możliwe sytuacje eksploatacyjne oraz wszystkie stosowne 
normy i regulacje techniczne. Należy zapewnić, by nie 
nastąpiło przekroczenie maksymalnego napięcia syste-
mowego, przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych 
marginesów bezpieczeństwa. 

 Ä Przy określaniu maksymalnej liczby modułów w ciągu 
uwzględnij ograniczenie napięciowe inwertera.  

Połączenie równoległe
Moduły mogą ulec uszkodzeniu w wyniku pojawienia 
się prądów powrotnych (spowodowanych uszkodzeniami 
modułów, zwarciami doziemnymi lub uszkodzoną 
izolacją).

 Ä Upewnij się, czy przestrzegana jest maksymalna obcią-
żalność prądem powrotnym ujęta w arkuszu danych. 

W celu ograniczenia mogących wystąpić prądów 
powrotnych zalecamy zastosowanie następujących opcji 
bezpieczeństwa:

1) Układ o ograniczonej liczbie ciągów połączonych 
równolegle :

Bez podjęcia dalszych środków blokowania prądów, na 
inwerterze lub trackerze MPP mogą pracować maksy-
malnie dwa ciągi modułów połączone równolegle.

2) Układ z bezpiecznikami w ciągach :
umieść bezpieczniki dla każdego ciągu modułów na 
końcówkach, dodatniej i ujemnej. Używaj bezpieczników 
gPV zgodnie z IEC 60269-6. Przestrzegaj maksymalnej 
dopuszczalnej liczby ciągów, ujętej w specyfikacjach 
dostarczonych przez stosownego producenta bez-
pieczników w ciągach, oraz wytycznych technicznych.

UWAGA! 
Podczas montażu różnych wersji produktu obowiązuje 
najniższa minimalna obciążalność prądem powrotnym.  

Inwertery
Można stosować inwertery z lub bez transformatorów.

2.4  Rozmieszczenie elektryczne2 PLANOWANIE
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OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!

 Ä Nie montuj modułów wewnątrz 
pomieszczeń.

 Ä Nie montuj modułów na obiektach 
ruchomych.

 Ä Sprawdź opakowanie pod kątem 
uszkodzeń.

 Ä W przypadku stwierdzenia wszelkich 
uszkodzeń opakowania skontaktuj się z 
firmą przewozową.

 Ä Przestrzegaj wszelkich wskazówek 
zamieszczonych na opakowaniu.

 Ä Upewnij się, że cały personel 
zaznajomił się i przestrzega przepisów 
o zapobieganiu wypadkom i bezpie-
czeństwa pracy.

 Ä W trakcie pracy noś czyste rękawice.

§
GB

§
I

§
D

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Na okres montażu przykryj moduły 
nieprzezroczystym materiałem.

 Ä Do czasu montażu pozostaw moduły w 
oryginalnych opakowaniach. 

 Ä Przechowuj moduły bezpiecznie, w 
chłodnych i suchych pomieszczeniach. 
Opakowanie nie jest odporne na czynniki 
atmosferyczne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Nie montuj uszkodzonych modułów.
 Ä Bezzwłocznie poinformuj swojego dystry-
butora o wszelkich uszkodzeniach.

3.1  Bezpieczeństwo i transport3 MONTAŻ

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Nigdy nie podnoś ani nie przemieszczaj 
modułu razem z kablami przyłącze-
niowymi lub skrzynką przyłączeniową.

 Ä Moduły przenoś w pozycji pionowej, jak 
pokazano na rysunku.

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Nigdy nie wchodź na moduły.
 Ä Nie poddawaj modułów żadnym naprę-
żeniom mechanicznym.

 Ä Nie dopuść do tego, by jakiekolwiek 
obiekty spadły na moduły.

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Nie upuść modułów.

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Modyfikacji w modułach dokonuj tylko po 
uzyskaniu pisemnej zgody Q CELLS.

Pismo 
potwierdzające 

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Nie układaj modułów jedne na 
drugich.

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Nie montuj modułów w pobliżu łatwo-
palnych gazów / par.

 Ä Nie montuj modułów w bezpośredniej 
bliskości systemów klimatyzacji.

3.1  Bezpieczeństwo i transport3 MONTAŻ
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Wygrodź strefę montażu.
 Ä Trzymaj dzieci i osoby nieupoważnione 
z dala od systemu zasilania 
słonecznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Upewnij się, czy moduły i narzędzia 
nie są poddawane działaniu wilgoci 
lub deszczu w dowolnym momencie 
montażu.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko odniesienia obrażeń 
wskutek spadających 
modułów! 

 Ä Zabezpiecz moduły w trakcie 
montażu. 

 Ä Nie montuj modułów przy wietrznej lub 
deszczowej pogodzie. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Używaj wyłącznie suchych i izolowanych 
narzędzi. 

 Ä Nie wykonuj montażu w pojedynkę.

• Montuj wyłącznie nieuszkodzone moduły 
i komponenty.

 Ä Nie dokonuj modyfikacji w module 
(np. przez wiercenie dodatkowych 
otworów).

3.2  Przygotowanie do montażu3 MONTAŻ

 Ä Pomiędzy dwoma modułami utrzymuj 
odstęp wynoszący przynajmniej 10 
mm.

10mm
10mm

Opcja 2:
 Ä Zamocuj moduł w 4 punktach monta-
żowych, zobacz Rys. 2, s. 7.

 Ä Dociśnij zaciski zgodnie ze  
wskazówkami producenta.

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Nie poddawaj modułów naprężeniom 
mechanicznym. Maks. skręcenie 
10 mm/m.

Opcja 3:
 Ä Zamontuj moduł używając profili monta-
żowych, zobacz Rys. 2, s. 7.

Opcja 1:
 Ä Zamocuj moduł za pomocą 4 zacisków 
w podanym obszarze mocowania,  
patrz Rys. 2, s. 7. 

 Ä Dociśnij zaciski zgodnie ze  
wskazówkami producenta.

3.3  Montaż modułu3 MONTAŻ
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!  
Zagrożenie życia na skutek porażenia 
prądem!

Podczas rozłączania obwodu prądu stałego mogą 
wystąpić łuki elektryczne, które mogą spowodować 
obrażenia zagrażające życiu.

 Ä NIE wypinaj kabla, gdy znajduje się pod obcią-
żeniem.

 Ä NIE podłączaj żadnych odsłoniętych zakończeń 
kablowych.

 Ä NIE dotykaj biegunów jednocześnie.

Moduł solarny generuje prąd i napięcie elektryczne nawet 
przy niskim natężeniu oświetlenia. W wyniku rozdzielenia 
obwodu zamkniętego mogą pojawić się iskry i łuki elek-
tryczne. Może to doprowadzić do obrażeń zagrażających 
życiu. Zagrożenie wzrasta, gdy kilka modułów jest połą-
czonych szeregowo.

 Ä Upewnij się, czy całkowite napięcie jałowe jest aktywne 
nawet przy niskich poziomach napromieniowania 
słonecznego. 

 Ä Przestrzegaj obowiązujących krajowych przepisów i 
wytycznych bezpieczeństwa dotyczących montażu 
urządzeń i systemów elektrycznych.

 Ä Upewnij się, czy podjęto wszystkie niezbędne środki 
bezpieczeństwa. Przy napięciach modułowych lub 
fazowych wynoszących ponad 120 V przekroczony jest 
zakres niskiego napięcia.

 Ä Prace na inwerterze i okablowaniu wykonuj ze szczególną 
ostrożnością.

 Ä Przed rozdzieleniem upewnij się, czy moduły są odłączone 
w inwerterze.

 Ä Upewnij się co do przestrzegania podanych w specyfi-
kacjach odstępów czasowych od wyłączenia inwertera. 
Wysokonapięciowe komponenty potrzebują czasu na 
rozładowanie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Nigdy nie otwieraj skrzynki przyłącze-
niowej.

 Ä Wymiany diod bocznikowych, które 
powinny podczas tej czynności znajdować 
się w stanie rozłączenia i przykrycia, 
może dokonać wyłącznie przeszkolony i 
wykwalifikowany personel.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Nigdy nie dotykaj gołymi rękami styków 
będących pod napięciem.

 Ä Nie dotykaj biegunów jednocześnie.
 Ä Do czasu montażu osłoń złącza za 
pomocą odpowiednich nasadek 
ochronnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Zaizoluj wszystkie odsłonięte końcówki 
kablowe.

 Ä Łącz wyłącznie kable zakończone 
wtyczkami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Do prac elektrycznych używaj wyłącznie 
suchych i izolowanych narzędzi.

4.1  Bezpieczeństwo4 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Upewnij się odnośnie prawidłowej 
biegunowości.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Upewnij się, czy zachowane są podane 
przez producenta inwertera odstępy 
czasowe od wyłączenia inwertera do 
rozpoczęcia wszelkich dalszych prac.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Nigdy nie odłączaj kabla, gdy jest pod 
obciążeniem.

1. Wyłącz inwerter.

WYŁ
PL

3. Wyłącz wyłącznik prądu stałego.

 Ä Odłącz wtyczki przy użyciu odpowiednich 
i dopuszczonych narzędzi producentów 
Tyco, Amphenol lub Multicontact.

2. Przykryj moduły przeznaczone do 
odłączenia.

4.2  Bezpieczeństwo montażu elektrycznego4 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
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 Ä Do podłączenia na wyjściu skrzynki 
przyłączeniowej stosuj kable solarne. 

 Ä Stosuj te same, kompatybilne z 
inwerterem wtyczki.
 Ä Należy stosować przewody miedziane 
co najmniej 4 mm², które nadają się do 
użytkowania w co najmniej 90 °C.

SOLAR

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Upewnij się, czy okablowanie nie jest 
poddane naprężeniom.

 Ä Upewnij się, czy kable nie przebiegają 
między modułem a podkonstrukcją 
(niebezpieczeństwo ściśnięcia).

 Ä Nie podłączaj w jednym ciągu modułów 
o różnych ustawieniach lub kątach 
nachylenia.

 Ä Upewnij się co do dobrego połączenia 
wtyczek. Łączeniu wtyczek towarzyszy 
dźwięk kliknięcia.

kliknąć

PL

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem! 

 Ä Upewnij się, że komponenty elektryczne 
znajdują się w odpowiednich, 
bezpiecznych i suchych warunkach.

 Ä Standardowe okablowanie z kablem 
powrotnym.

Inwerter

PL

4.3  Podłączenie modułów4 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

 Ä Upewnij się, czy przeprowadzono 
wszystkie niezbędne testy bezpie-
czeństwa i funkcjonalne zgodne z 
aktualnymi normami przemysłowymi.

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Upewnij się, czy przyłącza wtykowe nie 
są na jednym poziomie z powierzchnią, 
na której odprowadzana jest woda.  

 Ä Połącz system z istniejącą instalacją 
odgromową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru!

 Ä Nie używaj koncentratorów światła (np. 
luster lub soczewek).

 Ä Upewnij się, czy okablowanie nie jest 
w stanie narażenia i/lub zawieszone 
oraz czy jest chronione przed brudem i 
wilgocią.

4.4  Po zakończeniu montażu4 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
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Uziemienie ochronne
 Ä Moduły należy uziemić zgodnie z lokalnymi przepisami 
ustawowymi.

Uziemienie funkcjonalne
• W przypadku instalacji zlokalizowanych w rejonach 

zwrotnikowych (od 23,5 ° N do 23,5 ° S) i stosowaniu 
nachylenia montażowego < 5° należy wykonać uziemienie 
funkcjonalne na ujemnym złączu generatora.

 Ä Upewnij się, czy różnica potencjału między ujemnym 
złączem generatora a PE(N) każdego trackera MPP 
odpowiednich inwerterów wynosi 0 V.

 Ä Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta inwertera 
i lokalnymi przepisami ustawowymi.

 Ä Stosuj wyłącznie inwertery, które zawierają licencjonowane 
zestawy uziemiające.

 Ä Funkcjonalne uziemienie musi być przeprowadzone w 
lokalizacjach ze zwiększoną zawartością soli w powietrzu 
(np. w niedalekiej odległości morza).

5       UZIEMIENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO!  
Zagrożenie życia na skutek porażenia 
prądem!

 Ä Nie próbuj samemu usuwać wszelkich problemów 
(np. pęknięć szkła, uszkodzonych kabli).

 Ä Skontaktuj się z instalatorem lub Działem Wsparcia 
Technicznego Q CELLS.

6 WADY I USTERKI

 Ä Nie rozłączaj modułów w pojedynkę.

 Ä Skontaktuj się z instalatorem lub Działem Wsparcia 
Technicznego Q CELLS.

 Ä Moduły utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dot. 
usuwania odpadów.

7 UTYLIZACJA

Moduły solarne Q CELLS znane są ze swojego długiego 
okresu użytkowania oraz minimalnych nakładów i kosztów 
eksploatacyjnych. Brud i kurz są zazwyczaj zmywane 
przez deszcz. Jeżeli moduł jest całkowicie lub częściowo 
zacieniony wskutek zanieczyszczeń (np. przez rośliny, 
ptasie odchody), to wymaga oczyszczenia, by zapobiec 
spadkowi wydajności.

Konserwacja
 Ä System PV musi być regularnie sprawdzany przez 
uprawniony personel.

 Ä Częstotliwość i zakres kontroli może zależeć od warunków 
lokalnych (np. sól, zawartość amoniaku w powietrzu, wysoka 
wilgotność itd.). Klient / użytkownik jest zobowiązany 
zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi częstotliwości 
niezbędnych kontroli.

 Ä Kontrole należy przeprowadzać w szczególności po 
nadzwyczajnych wydarzeniach (takich jak burza, grad, 
duże obciążenie śniegiem, itp).

 Ä Celem kontroli jest sprawdzenie, czy elementy systemu 
są bezpieczne, czyste i nieuszkodzone.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE!  
Ryzyko odniesienia obrażeń wskutek gorą-
cych i będących  
pod napięciem modułów!

 Ä Czyść wyłącznie moduły, które się ochłodziły.
 Ä Nie przewoź ani nie przenoś części przewodzących prąd.

OSTRZEŻENIE!  
Ryzyko upadku wskutek niezabezpieczonego  
dostępu!

 Ä Nigdy nie wkraczaj na obszar montażowy samemu lub 
bez podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 Ä Zaangażuj specjalistę branżowego.

Czyść moduły w sposób następujący:

UWAGA!  
Możliwość uszkodzenia powierzchni modułu! 

 Ä Śnieg i lód usuwaj bez użycia siły (np. bardzo miękką zmiotką)
 Ä Nie zeskrobuj brudu.
 Ä Spłukuj brud (kurz, liście itd.) letnią wodą lub stosuj 
środek do czyszczenia szkła na bazie alkoholu. Nie 
używaj detergentów ze środkami ściernymi oraz środków 
powierzchniowo czynnych. 

 Ä Do ostrożnego wytarcia uporczywych zabrudzeń użyj miękkiego 
materiału z celulozy (ręczników kuchennych) lub gąbki. 
Nie używaj szmatek z mikrofazy, wełny lub bawełny.

Do usuwania uporczywych zabrudzeń i plam, w okresie 
jednej godziny od ich powstania, można miejscowo użyć 
alkoholu izopropylowego (IPA).

 Ä Przestrzegaj wytycznych bezpieczeństwa dostarczonych 
przez producenta IPA. 

 Ä Nie dopuść, by IPA przedostał się w dół pomiędzy 
moduł a ramę lub między krawędzie modułów.

 Ä Podkonstrukcja wolna od zanieczyszczeń 
(liści, ptasich gniazd itd.)

 Ä Usuń brud letnią wodą lub środkiem 
do czyszczenia szkła na bazie alkoholu, 
używając zmiotki lub miękkiej 
szmatki.

 Ä Nie używaj środków powierzchniowo 
czynnych, skrobaków i wysokociśnie-
niowego sprzętu do czyszczenia wodą.

UWAGA! Możliwość uszkodzenia modułu!

 Ä Nie czyść modułów wodą, gdy jest ryzyko 
jej zamarznięcia.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów 

oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można  umieszczać wraz z innymi odpadami 

komunalnymi.  Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane 

procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia 

ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego zapobiega 

negatywnym oddziaływaniom na środowisko. 

 

Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów  substancji, które mogą być 

powtórnie wykorzystane jako surowce. 

Utylizacja - wykorzystanie ( potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość 

użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury. 

 

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. 

 

 przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony, 

 dystrybutor ( producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora ) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony  

do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru  zużytego sprzętu pochodzącego  

z gospodarstw domowych w miejscu dostawy  tego sprzętu  o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę 

samą funkcje co sprzęt dostarczony, 

 informujemy, że zakazane jest  zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części 

pochodzących ze zużytego sprzętu, 

 mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie  zagrożenie dla 

zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt, 

 Informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi 

odpadami,   

 użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać  zużyty sprzęt; 

 - zbierającemu odpady,  

 - zakładowi przetwarzania,  

 odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy. 

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy. 
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