
ZO DOE JE DAT…
KCK-handleiding voor specialistische klussen d� r de vakman

Monteur Harrie Oude Wolbers van 
Bruggink Caravans & Campers is de 
vakman die met veel plezier en vak-
manschap werkt aan caravans en 
campers. Graag toont hij hoe de speci-
alist deze klus klaart. 

Een zonnepaneel monteren
Zo doet de vakman dat…

Archief
Zo doet de vakman dat…
• KCK11 / 2011 - Reparatie deuk in tafelblad
• KCK9 / 2011 - Voortentreparatie
• KCK6 / 2011 - Van dakluik naar dakvenster
• KCK2 / 2011 - Antennemast met schotel 

plaatsen
• KCK10 / 2010 - Verende vloer repareren
• KCK4 / 2010 - Wandreparatie met Profi le 

Repair
• KCK7 / 2009 - Mover monteren

          Kijk ook op www.kck.eu

Installatie- 
benodigdheden

• Een, twee of meer panelen 
(afhankelijk van de 
benodigde stroom) 

• Spoilerset om de panelen op 
het dak te monteren

• Waterdichte dakdoorvoering 
van de bekabeling 

• Laadregelaar 
• Kabelset en montage-
     materiaal 

TEKST KEES WITVLIET FOTOGRAFIE SIEBOLD FREEKE M.M.V. BRUGGINK BORCULO

Zonder zonnepanelen gaat bijna geen camperaar meer op pad. Goede 
panelen leveren elektriciteit zodra er licht op valt. De opgewekte stroom 
sla je direct op in de accu. Met een regelsysteem gebeurt dat auto-
matisch, net zolang tot de accu volledig is opgeladen. Ideaal dus voor 
gebruik in de camper, zeker wanneer je voor langere tijd op een vrije 
plaats staat en je niet aan de stroompaal komt. Maar ook caravanners 
kunnen van een zonnepaneel profi teren. Zo doet de vakman dat…

Welk zonnepaneel voor jou geschikt is, hangt af van 
het energieverbruik. Bereken vooraf hoeveel stroom je denkt te gebruiken. 
Daarvoor vermenigvuldig je het vermogen van het apparaat dat je gaat 
gebruiken met het aantal uren dat hij aanstaat. Bespreek de uitkomst van je 
rekensom met de vakman die het zonnepaneel monteert. Trek je er ook 
’s winters op uit en sta je weinig aan de stroompaal, kies dan minstens twee 
panelen van 80 watt. Uiteraard is de ruimte op het dak medebepalend voor 
de afmeting van het zonnepaneel. De door ons benaderde vakman Harrie 
zweert bij de nieuwste CIS-panelen van Mobile Technology omdat hij vindt 
dat ze bij minder zon en in de schaduw een hoger rendement geven. •

Let op

• Voor de kabeldoorvoer is een gat in 
het dak nodig. Vanwege garantievoor-
waarden is het aan te bevelen deze 
werkzaamheden door een vakman te 
laten uitvoeren. 

• De meeste elektronica van campers is 
standaard voorzien van een aanslui-
ting voor de regelaar van het zonne-
paneel. Bij sommige campers moet de 
vakman direct op de boordcomputer 
inprikken, omdat anders het systeem 
in storing komt. De regelaar direct 
aansluiten op de huishoudaccu is dan 
niet verstandig.
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Stap 1
Alle onderdelen zijn gecontroleerd en lig-
gen klaar voor gebruik

Stap 2
Harrie boort gaatjes in de spoiler en het 
zonnepaneel

Stap 3
De spoiler wordt tijdelijk aan het paneel 
geschroefd

Stap 4
Met een kartonnen mal en een rolmaat 
bepaalt Harrie de juiste plek op het dak

Stap 5
Erg belangrijk: grondig schoonmaken met 
zeep en daarna behandelen met een goede 
ontvetter

Stap 6
De ervaren monteur gebruikt hier remreini-
ger als ontvettingsmiddel 

Stap 7
Siliconenvrije lijmkit houdt de spoiler en het 
zonnepaneel op hun plaats 

Stap 8
Vlij het paneel op de juiste plaats en schuif 
hem een beetje heen en weer om de kit 
goed te verdelen

Stap 9
Vier schroefjes houden de spoiler vast

Stap 10
De schroefgaatjes zijn ook ruim voorzien 
van kit, om lekkages te voorkomen

Stap 11
Het paneel kan er weer tijdelijk af om de 
spoilers met een riante hoeveelheid kit af 
te werken

Stap 12
Isolatie verwijderen en kabelschoentjes 
plaatsen om, in dit geval, de twee panelen 
met elkaar te verbinden

Stap 1

Stap 4

Stap 7

Stap 2

Stap 5

Stap 8

Stap 3

Stap 6

Stap 9 Stap 10

Stap 11 Stap 12
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Stap 13
In een aansluitkastje onder een paneel ligt 
de met elkaar verbonden bedrading van de 
panelen

Stap 14
Nu alle verbindingen zijn gemaakt kan het 
zonnepaneel terug op z’n plaats

Stap 15
Harrie boort een gat voor de dakdoorvoer 
van de kabel, bij voorkeur dicht bij een 
kabelgoot in een bovenkastje

Stap 16
Met een ruime hoeveelheid kit lijmt hij de 
doorvoer op het dak; de kabel verdwijnt 
door het gat in het bovenkastje

Stap 17
Op het dak komt de kabel in een kabelgoot 
te liggen. Kit deze ook vast

Stap 18
Door bestaande kabelgootjes loopt de 
bedrading naar de regelaar, die dicht bij de 
accu is geplaatst. Sluit hem aan volgens 
het meegeleverde schema

Stap 19
Op de regelaar staat waar de draden 
komen

Stap 20
Verwijder de zekering uit de elektronica en 
monteer de draden vanaf de regelaar

Stap 21
Tot slot de stekker erin en de zekering 
terugplaatsen. Klus geklaard!

Stap 13

Stap 15

Stap 14

Stap 16

Stap 17 Stap 18

Stap 19 Stap 20

Stap 21

De ruimte op het dak 
is medebepalend 
voor de afmeting 
van het zonnepaneel
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