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Senersun bevestigt haar toewijding aan 

Kwaliteit en Veiligheid
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Brief van de CEO

In het licht van recente Nederlandse media uitingen, met betrekking tot kwaliteitsproblemen 
van zonnepanelen, wil ik hierbij Senersun’s toewijding aan kwaliteit en veiligheid nogmaals 
onder de aandacht brengen.

Wij, bij Senersun, hebben productkwaliteit altijd als onze hoogste prioriteit beschouwd. 
Hierdoor vinden wij het niet meer dan normaal, dat onze panelen dan ook door een derde, 
onafhankelijke partij, op kwaliteit worden gecontroleerd. Dit is en zal altijd onderdeel zijn van 
ons productieproces, ondanks de prijzenoorlog waar de markt op dit moment door gekenmerkt 
wordt. Wij houden vast aan het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau. “Elk zonnepaneel die wij 
leveren, waar dan ook ter wereld is na productie getest en goedgekeurd door een onafhankelijk 
laboratorium.” Aan onze eindgebruikers garanderen wij, dat elk paneel wat zij ontvangen; 
veilig is en goed presteert. In ons kwaliteitsprogramma, worden ook alle paneel onderdelen 
onderworpen aan grondige inspectie-en testprogramma’s.

Door dit hoge kwaliteits niveau, van zowel de productie als de controlerende testen , presteren 
de panelen ook beter in reële omstandigheden, vaak boven verwachting van onze klanten. 
Gebaseerd op een PV systeem in België; Senersun panelen levereden 13,43% meer dan de 
beloofde jaarlijkse elektriciteitsproductie (resultaat over 2012). Dit is een meetbaar en belangrijk 
bewijs van de voordelen van kwalitatief goede panelen. 

Overigens heeft Senersun vanaf de start, niet één klacht met betrekking tot vermogensprestatie 
ontvangen. Een “over”-presterend product is een geweldige technische prestatie en mede 
dankzij het niveau van ons productiemanagement garandeert dit ook de veiligheid van het 
product. 

Ik wil hierbij onze partners en klanten verzekeren, dat Senersun’s toewijding aan kwaliteit en 
veiligheid niet is veranderd en ook niet zal veranderen onder druk van de markt. De keuze voor 
Senersun producten is een keuze voor veiligheid, zonder verlies van kwaliteit.

Met vriendelijke groet,

 Alexandre Minuzzo
 CEO, Senersun 
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Toewijding aan Veiligheid

Dit document bevat uitleg over de verschillende testen die worden uitgevoerd om de zonnepanelen te 
beschermen tegen bepaalde veiligheidsproblemen zoals brand.

HOT SPOT DuurTEST (VAN IEC61215 10,9)

Doel:
Het doel van deze test is het vermogen van het paneel te bepalen, plaatselijke oververhittingseffecten 
(Hot spots) te weerstaan. 

Oorzaak / gevolg van het gebrek:
Hotspots zijn delen van het paneel waar geen stroom wordt opgewekt (schaduw-kapotte cellen), terwijl 
de rest van hetzelfde zonnepaneel wel stroom produceert. Deze plek gaat zich gedragen als weerstand. 
Indien de stroom van andere delen van het paneel hier door heen wordt geduwd, ontstaat opwarming 
welke kan leiden tot plaatselijke oververhitting; de hotspot.
Bypass diodes:
Bypass diodes leiden de stroom, om de cel die op dat moment als weerstand werkt, heen. Zo wordt het 
paneel beschermd tegen plaatselijke oververhitting en gaat de elektriciteit van de zonnecellen die wel 
nog zonlicht krijgen, niet verloren.

Test:
De module wordt blootgesteld aan een stralingssterkte van 700W/m2.
Een geselecteerde cel wordt dan volledig overschaduwd.
Voor een periode van 5 uur.

Control:
Na de test wordt de module gecontroleerd op:
Visuele gebreken, ernstige schade.
Maximaal uitgangsvermogen; mag niet meer dan 5% zijn afgenomen.
De isolatieweerstand ; deze moet nog voldoen aan de oorspronkelijke eisen.
 

By PASS DIODE THErMISCHE TEST

Doel:
Het doel van deze test is om de betrouwbaarheid van de by-pass diode op lange termijn te garanderen.  
 
Oorzaak / gevolg van het gebrek:
Zoals hierboven uiteengezet, het doel van de by-pass diode is de stroom, om de op dat moment zelf 
geen stroom producerende cel, heen te leiden. 
De diode moet de stroom en warmte keer op keer kunnen omleiden en afgeven, zonder de module te 
beschadigen.

Test:
De module wordt verwarmd tot 75 °C en de kortsluitstroom wordt toegepast. 
Deze toestand wordt gedurende 1 uur gehandhaafd.
De temperatuur van de bypass diode wordt vervolgens gemeten.
Dezelfde test wordt vervolgens nog een keer bij 75 °C en 1,25 maal de kortsluitstroom op de module 
uitgevoerd.
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Control:
De module wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen:
Dat de temperatuur onder de maximale toegestane diode temperatuur blijft. 
De diode nog steeds operationeel is.
Er is geen visuele schade is ontstaan, ernstige schade.
Het maximale uitgangsvermogen niet meer dan 5% is afgenomen.
De isolatieweerstand nog voldoet aan de oorspronkelijke eisen.

CONNECTOrEN rOBuuSTHEID (IEC61215 10.14)

Doel:
Het doel van deze test is om te bepalen, dat de gebruikte connectoren en hun module aanhechting. 
alle spanningen die gedurende de levenscyclus kunnen optreden, kunnen weerstaan.

Oorzaak / gevolg van het gebrek:
De slechte verbindingen kunnen leiden tot vermogensverlies en / of een elektrische schok en / of brand.

Test:
De aansluitingen worden in verschillende cycli aan treksterkte en buigzaamheid tot meer dan 20 kg, blootgesteld.

Control:
De module wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen:
Er geen mechanische schade is opgetreden.
Er geen visuele schade is ontstaan, geen ernstige schade.
Er niet meer dan 5% afname van het maximale uitgangsvermogen is opgetreden.
De isolatieweerstand nog voldoet aan de oorspronkelijke eisen.

HOE GArANDEErT SENErSuN DAT DE TESTS AAN DE VErEISTEN VOLDOEN?

Selectie van onderdelen:
Er wordt gebruik gemaakt van onderdelen:
Die zelf zijn gecertificeerd door de internationale geaccrediteerde certificatie-instellingen.
Die gemaakt zijn van hoog kwalitatieve materialen,  zoals het brandvertragende VO plastic.

Gebruik van onderdelen:
Alleen onderdelen die geschikt zijn voor zonnepanelen worden toegepast. 
Toepassing van meer dan voldoende veiligheidscomponenten; dat wil zeggen, 
6 by-pass diodes voor een 60-cellen paneel.

Verandering in onderdelen: 
Elke wijziging van onderdelen gaat door een proces van kwalificatie en her- certificering voordat zij 
worden opgenomen in het standaard productieproces.

100% controle door derden:
Na de laatste kwaliteitscontrole in de fabriek, wordt elke afzonderlijke module nogmaals extern, 
onderworpen aan een extra reeks veiligheidstesten. Dit zorgt ervoor dat elke module aan het hoogste 
niveau van veiligheid voldoet.
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De basis van het Senersun Premium Quality Program 

i. Senersun's kwaliteitseisen: die gaan verder gaan dan de industrie 
standaarden
Bestaande veiligheids-en kwaliteitsnormen zijn noodzakelijk,  maar zijn 
niet voldoende om de prestaties van zonnepanelen op lange termijn 
te garanderen. Senersun heeft daarom een eigen set kwaliteitsnormen 
ontwikkeld, die de gehele omvang van de kwaliteit dekt; van het vaststellen 
van micro cracks in de cel tot aan de kwaliteit van de verpakking. Als geen 
andere zonnepanelen producent, past Senersun deze normen tot op elk 
paneel, om op deze manier de meest duurzame opwekking van "groene 
energie" te waarborgen. 

ii. Tests uitgevoerd op ELK zonnepaneel, in overeenstemming met onze 
kwaliteitsnormen
Senersun is toegewijd aan haar Premium Quality Program .Omdat het 
voor een fabrikant onmogelijk is om de kwaliteit van al zijn producten te 
garanderen door alleen een paar monster te testen, test Senersun 100% 
van de geproduceerde panelen en verschepen alleen de producten die 
alle testen goed zijn doorgekomen en daardoor voldoen aan de strengere 
kwaliteitsnormen. 

De kenmerken van Senersun Premium Quality Program

i. In-house kwaliteit, uitgevoerd door Senersun
Onze fabriek is ISO (9001:2008: Quality Management System) gecertificeerd en 
is voorzien van geautomatiseerde productielijnen. In-house, ondergaan onze 
zonnepanelen een eerste reeks intensieve tests, waaronder 3 EL testen (voor, 
tijdens en na het lamineren) en een Flash-test. Deze in-house kwaliteitstesten 
stellen ons in staat in een vroeg stadium defecten en mogelijke gebreken te 
signaleren. Zo wordt er bespaard op tijd en kosten tijdens de productie. Alle 
testen worden uitgevoerd op high-end test apparatuur.

ii. In-house inspectie door STS Certified
Tijdens de productie in onze fabriek, is een team van deskundigen van STS 
Certified aanwezig. De STS Certified experts controleren de naleving van 
onze kwaliteitsnormen tijdens het productieproces.  

iii. 100% her-test in het STS- Certified Center
Na productie worden alle panelen  naar de test faciliteit van STS Certified 
verstuurd.  Daar worden de karakteristieken van alle panelen getest: cel 
kwaliteit (100% EL-test), vermogensprestatie (100% Flash test + analyse van de 
IV curve), technische en visuele kwaliteit, net zoals alle paneel onderdelen 
en de uiteindelijke verpakking voor ze verscheept worden. 

De panelen die door Senersun worden geoffreerd, voldoen dus stuk voor stuk 
aan de kwaliteitseisen van het Senersun Premium Quality Program.
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Verdere uitleg over de tests

Flash-test: de beoordeling van de vermogensprestaties
De Flash test wordt uitgevoerd door een zon simulator. 
Licht wordt geprojecteerd op het paneel, hiermee kan 
worden vastgesteld, hoeveel vermogen het paneel 
opwekt als het wordt blootgesteld aan zonlicht. Deze 
test is uiteraard noodzakelijk om het vermogen van 
een paneel te bepalen, maar enkel aandacht voor 
het maximale vermogen is misleidend! Een zorgvuldige 
analyse van de elektrische belastingscurve (IV curve)  
is van cruciaal belang om de duurzaamheid van de 
prestaties van het panel te beoordelen.

Analyse van de IV -curve
De Flash-test geeft de feitelijke opbrengst van het paneel, 
maar ook de IV curve. Een paneel die goed uit de 
Flash-test komt, geeft geen garantie op een duurzame 
opbrengst elke dag. Een slechte cel verbinding vermindert 
de opbrengst, echter kom je hier pas achter als je de IV 
curve analyseert. Senersun is de enige fabrikant die alle IV 
curves van alle panelen analyseert.

100% EL test: onze oplossing om geen gebroken cel 
garanderen
De Electro-luminescentie (EL) test is te vergelijken met 
het maken van een röntgenfoto van het paneel.  Dit is 
de beste manier om micro-scheuren in zonnecellen te 
vinden. De voor het oog onzichtbare micro scheurtjes, 
resulteren in een cel die niet goed werkt en die plaatselijke 
oververhitting, hotspots, veroorzaken.  

Op de foto zie je een paneel, waarvan de EL-test 
de aanwezige micro-scheurtjes onthult. Een paneel 
kan goed door de Flash-test komen, omdat in die 
momentopname de scheurtjes nog niet van invloed zijn 
op de paneelprestatie. Maar gebreken zijn dynamisch: ze 
zullen met de tijd en onder invloed van de klimatologische 
omstandigheden toenemen. De scheurtjes zullen 
uitbreiden, cellen verliezen hun werking en dit vermindert 
de opbrengst van een paneel en dus van het gehele PV 
systeem.  

EL test: het aantonen van micro-scheurtjes

?

Defecte IV curve

Senersun is het enige bedrijf dat 100% van haar panelen onderwerpt aan EL testen uitgevoerd door een 
derde partij. Het is om deze reden dat wij 100% vrij van defecten zonnepanelen kunnen garanderen; oftewel 
100% gegarandeerd vermogen.  

De bovengenoemde tests zijn onderdeel van de hele test; waarin elk paneel op 50 punten gecontroleerd 
wordt. Dit is het Senersun Premium Quality Program.
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Als het gaat om zonnepanelen, is het soms moeilijk in te schatten wat de echte risico’s zijn die verbonden 
kunnen worden aan slechte kwaliteit. Toch bestaan deze risico’s en ze kunnen tot nare verrassingen voor 
de eindgebruikers leiden. Als geen andere zonnepaneel fabrikant, pakt Senersun met de juiste test, elk 
risico aan.

Snelle vermogensdaling van de PV-installatie

De oorzaken
Slechte kwaliteit zonnecellen (micro scheurtjes)
Defecte IV curve
Tests uitgevoerd op onbetrouwbare testapparatuur
Onnauwkeurige resultaten door de fabrikant

Diverse elektrische risico’s (brand, oververhitting cellen)

Onze oplossingen
100% EL test (opsporen micro scheuren)
100% Flash test met curve analyse
Onafhankelijke tests uitgevoerd met AAA-
rating apparatuur.
Positieve tolerantie (0 / +3%)

Defecte IV curve

Oorzaak: slechte verbinding, kapotte cel
Gevolg: instabiel vermogen. Het paneel kan de Flash-Test 
doorkomen(beoordeling van de prestaties), maar is niet goed 
genoeg om elke dag hetzelfde vermogen te produceren. 
Senersun analyseert van elk paneel de IV-curve en neemt die 
uitkomst mee in het wel of niet goedkeuren van het paneel. 

Oorzaak: defecte cel, 
verpakking, transport
Gevolg: scheurtjes in de 
cellen zullen toenemen 
als gevolg van 
weersomstandigheden 
(deze defecten zijn 
dynamisch) en kunnen 
ernstige impact op 
het vermogen van het 
paneel hebben (zie 
pagina 6).
Senersun panelen 
ondergaan allemaal 
een onafhankelijke 
EL-test test. 

Afkeuring van panelen met 
micro-scheurtjes

?

De oorzaken
Kapotte onderdelen 
Productspecificaties sluiten niet aan bij 
verwachtingen

Onze oplossingen
Toegepaste onderdelen worden gecheckt  overeenkomstig 
de kwaliteitscertificaten
Elke module wordt gecheckt overeenkomstig de 
specificaties 

Elektrische risico’s: 
oorzaak en gevolg

Onderdelen gecheckt en 
goedgekeurd

Deze sticker op het paneel,  is het bewijs dat 
het paneel getest en goedgekeurd is door het 

onafhankelijke testlaboratorium.
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Als het gaat om zonnepanelen, is het soms moeilijk in te schatten wat de echte risico’s zijn die verbonden 
kunnen worden aan slechte kwaliteit. Toch bestaan deze risico’s en ze kunnen tot nare verrassingen voor 
de eindgebruikers leiden. Als geen andere zonnepaneel fabrikant, pakt Senersun met de juiste test, elk 
risico aan.

Voortijdige slijtage van de panelen (roest, corrosie, etc.)

De oorzaken
Fabricagefouten: slechte afdichting, lamineren, 
EVA, enz.

Defecten veroorzaakt door het transport

Onze oplossingen
Technische en visuele inspecties
Salt-mist corrosie certificering
Componenten overeenkomstig gecontroleerde 
certificaten

Visuele inspectie: garandeert de kwaliteit 
van het vakmanschap

Degradatie van het paneel: 
oorzaak en gevolg

De oorzaken
Beschadigde verpakking
Over-optimalisatie van de verpakking
Horizontaal transport van de panelen: 
druk op de onderste panelen op de pallet

Onze oplossingen
Verticale verpakking van de panelen op de pallet
Verpakking speciaal ontworpen om de kwaliteit 
van de panelen tot aan de bestemming te 
waarborgen.

Verpakking om de kwaliteit 
van de panelen te beschermen

Beschadigde verpakking
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Een vraag over dit document?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@senersun.com

www.senersun.com

Senersun 2 cours du XXX Juillet 33064 Bordeaux Cedex France
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