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GROOTHANDEL
Kwaliteit, scherpe prijzen en een betrokken service
Duramotion is een Europese solar groothandel
en producent van installatiemateriaal. Wij leveren
internationale solar A-merken direct uit eigen
voorraad. En zo ben jij verzekerd van korte
levertijden en concurrerende prijzen.
Bovendien heeft Duramotion het meest complete
en gespecialiseerde solar assortiment van
Nederland. Hieruit bezorgen wij dagelijks
totaalleveringen aan onze klanten. Dit is niet
alleen makkelijk en tijdbesparend voor de
werkvoorbereiders, maar ook in het magazijn.
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Wist je dat Duramotion groot is geworden als
producent van A-kwaliteit aardingskabel en
connectoren? Hierdoor zijn wij gespecialiseerd in
de grootschalige distributie van installatiematerialen. Dus ook voor je bulk inkoop ben jij bij
ons aan het juiste adres.
Ons belangrijkste doel? Dat is om onze klanten
te ontzorgen in hun solar succes, met de meest
vooruitstrevende producten en diensten.

DIENSTEN
Complete ontzorging voor de solar specialist
Ons technische supportteam bestaat o.a. uit
ervaren technici, solar specialisten en Scope 12
inspecteurs. Iedere dag staan zij klaar om je te
helpen met de juiste productkeuze en met
installatietechnische problemen.
Daarnaast bieden wij ook ondersteuning in het
ontwerpen van PV-systemen of projectmanagement, maar ook met logistieke services
zoals naleveringen van materialen.

En met onze Duramotion Express Delivery ben je
verzekerd van een just-in-time levering, zelfs wanneer je al bezig bent op locatie.
Wij hebben geen negen-tot-vijf mentaliteit.
Samen met ons (internationale) netwerk van
technici en fabrikanten, zoeken wij altijd naar
een passende oplossing voor de uitdagingen
binnen jouw solar project.
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PRODUCTEN
Het meest complete solar assortiment van Nederland
Alles onder één dak
Duramotion is een ‘one-stop-shop’ gespecialiseerd in
solar. Dit betekent dat wij ieder component voor elk
solar project leveren: van klein materiaal zoals
adereindhulzen, mantelbuizen en krimptangen, tot
bijvoorbeeld (zeer) grote kabelkwadraturen en shelters
voor industriële omvormers.
Kortom, zoek je materialen voor piepkleine PVsystemen voor op de daken van woning-corporaties?
Of zoek je juist materialen voor een uitgestrekt
zonnepark? Bij Duramotion vind je alles onder één dak.
Groothandel en producent
Wij leveren internationale A-merken direct uit eigen
voorraad. Daarnaast, hebben wij als producent van de
Solinq® connector en Uv-bestendige aardingskabel
een unieke positie in de distributie van deze
producten.

Wil je kabels, goten en/of connectoren in bulk inkopen
als EPC-er of groothandel? Ook dan ben je bij ons aan
het juiste adres.
Onze merken, datasheets en support
Ons assortiment beweegt mee met de nieuwste
ontwikkelingen en behoeften binnen de solar branche.
In onze webshop kan je 24/7 kennismaken met ons
actuele assortiment. Bekijk hier ons aanbod
zonnepanelen, omvormers, accu’s en montagemateriaal van ’s werelds grootste fabrikanten.
Ook vind je daar alle bijbehorende datasheets, garantieregelingen en andere documentatie.
Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste
product? Ons deskundige supportteam adviseert je
graag. Neem gerust contact op via +31 45 203 3008
of stuur een email naar bestelling@duramotion.nl.
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DURAMOTION
KONING IN KABELS

Solar kabel HIKRA 6mm2
8
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SOLAR KABEL BIJ DURAMOTION
Duitse degelijkheid
Onze inkopers hebben jarenlange ervaring in de solar branche. Hierdoor weten zij precies welke
fabrikanten daadwerkelijk de beste kwaliteit kabel maken. En wat blijkt? Duitse degelijkheid
bestaat nog steeds! De Duitsers verstaan overduidelijk hun vak wanneer het op techniek aankomt. Het is dus ook geen toeval dat de twee kabelmerken die Duramotion verkoopt allebei van
Duits fabricaat zijn. Lees hieronder meer over onze topmerken KBE en HIKRA.

KBE Elektrotechnik GmbH is een internationaal
toonaangevende aanbieder van zonnekabels.
Bij de verbeterde KBE Solar DB+ wordt er rekening
gehouden met de aanzienlijk hogere eisen van de
laatste jaren.
Daarom is de KBE Solar DB + de eerste drievoudig
gecertificeerde zonneleiding volgens de Europese
zonneleiding norm EN 50618, evenals de internationale norm IEC 62930 en de TÜV-testnorm 2 PfG
1169/10.19 door de TÜV. Naast concurrerende
voorwaarden is KBE ‘Made in Germany’ met
vervaardiging in Berlijn.

De bedrijfsvisie van HIS Renewables is om
installateurs van PV-installaties de beste geïntegreerde bekabelings- en schakeloplossingen
aan te bieden, waardoor installatiebedrijven hun
positie in de markt en hun lange termijn
doelstellingen kunnen behalen. Hun bedrijfsmotto is niet voor niks: “More. Efficiency.”

KBE solar kabel specificaties

HIKRA solar kabel specificaties
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HIS renewabels is een toonaangevende internationale fabrikant van solar kabels (HIKRA), strengboxen en plug-and-play kabeloplossingen en
in-line fuse zekeringen voor PV-installaties.

Voldoet aan de normen IEC 60364-7-7 12 en EN
50618
Dubbel geïsoleerd (elektrische veiligheidsklasse II)
zeer veilig en robuust met een levensspan van maar
liefst 25 jaar
Ontwikkeld voor 1500 VDC (max. werkbare spanning
1800 VDC)
Doorlopende metermarkering
Direct te leggen in de grond dankzij hoogwaardige
isolatiematerialen
Hogere UV-bestendigheid
Hogere waterbestendigheid
Hogere isolatieweerstand
Hogere mechanische stabiliteit
Brandbaarheidsklasse Dca volgens CPR norm
Geoptimaliseerd voor Floating PV-installaties
Hoge flexibiliteit en buigzaamheid
Compatibiliteit met alle gangbare DC-stekkers
Kleuren: zwart, rood en blauw
Verpakkingseenheden: 100 m ringen en 500 m
spoelen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÜV gecertificeerd de normen EN 50618- H1Z2Z2 en
IEC 60364-7-7 12
Fijne bedrading volgens de norm IEC 60228 Class
5, weerstand geleider volgens de norm EN 50395
Clausule 5
Ontwikkeld voor 1500 VDC (max. werkbare spanning
1800 VDC)
Uv-stabiel volgens de normen EN 50289-4-17
Method A; EN ISO 4892-1 (2000) and EN ISO 4892-2
(2006)
Halogeenvrij volgens N 50525-1, Annex B
Doorlopende metermarkering
Hoogwaardige isolatiematerialen
Hoge waterbestendigheid volgens UL2566
Hoge isolatie- en warmteweerstand
Brandbaarheidsklasse Eca volgens CPR norm
Dubbel geïsoleerd (elektrische veiligheidsklasse II)
Hoge flexibiliteit en buigzaamheid
Compatibiliteit met alle gangbare DC-stekkers
Kleuren: zwart, rood en blauw
Verpakkingseenheden: 100 m ringen en 500 m
spoelen

SOLAR KABEL BIJ DURAMOTION
Kabelmanagement installatietips
Kabelmanagement gaat over het plaatsen van de meest gunstige kabeltracé en het beschermen van kabels. Uit de praktijk blijkt dat kabelmanagement vaak nog te weinig aandacht krijgt
tijdens de planning en installatie van PV-systemen. Fouten in kabelmanagement verkorten niet
alleen de levensduur van de installatie, maar leiden ook tot onveilige situaties en hogere onderhoudskosten. Dus weet wat je doet; lees hieronder 7 gouden tips voor effectief kabelmanagement.

7 gouden tips voor kabelmanagement
1. Opbinden van kabels en connectoren
Mogelijk de meest voorkomende fout: het niet
opbinden van connectoren. Wanneer stekkers
niet worden opgebonden, kunnen ze op een
plat dak in een plas water komen te liggen, met
kortsluiting of vlambogen als gevolg. Gebruik
daarom altijd EdgeClips en tie-wraps.
2. Gebruik Uv-bestendige tie-wrap
Voor netheid en effectief onderhoud is het
nodig om kabels te bundelen en aan draadgoot
te binden. Echter, door jarenlange blootstelling
aan (zure) regen, vrieskou en Uv-straling vergaat
een simpele nylon tie-wrap al na 2-5 jaar. Kies
daarom voor Poly Amide 6.6 kabelbinders; deze
hebben een levensduur van maar liefst 10 jaar.
Hierdoor bespaar je honderden euro’s op onderhoudskosten, lees meer hierover op blz. 35.
3. Vermijd scherpe bochten in het
kabeltracé
De buigradius voor solar kabels dient ≥ 4 x
buitendiameter te zijn. Wanneer de kabel in een
te krappe bocht wordt gelegd, kan de kabel
zowel van binnen (koperdraden) als van buiten
(isolatiemateriaal) beschadigd raken; met (te)
hoge kabeltemperaturen en lekstromen als
gevolg.

in dat opzicht stevig, maar het isolatiemateriaal is
vrij zacht. Wees dus voorzichtig met het trekken
van kabels langs scherpe randen en maak altijd
gebruik van mantelbuizen en randbeschermers.
5. Aanbrengen van streng labels
Het aantal kabels in grootzakelijke systemen
kan snel oplopen. Het kunnen identificeren van
kabels is een belangrijk aspect van kabelmanagement. Een vakman labelt de strengs bij de
connectoren aan zowel de paneelzijde als bij de
omvormer. Dit maakt het werk voor onderhoud
en evt. hulpdiensten veilig en tijdbesparend.
6. Scheiden van de plus en min solar kabels
In tegenstelling tot AC, zal een DC-stroom
niet door een nulspanning gaan. Hierdoor zal
een DC-vlamboog niet uit zichzelf uitdoven.
DC-vlambogen kunnen voorkomen worden
worden door de plus- en minkabels door twee
aparte doorvoeren te leggen met een minimale
onderlinge afstand van 10 cm.
7. Voorkom inductielussen
Een inductielus produceert elektromagnetische
vervuiling die nabijgelegen elektronica en zendmasten verstoort. Om de inductielus te verkleinen, monteer de heen- en teruglopende kabels
parallel naast elkaar (met een onderlinge afstand
van min. 10 cm om de kans op vlambogen te
verkleinen).

4. Bescherm kabels tegen scherpe randen
Scherpe randen zijn overal te vinden: langs
afgeknipt draadgoot, rails van onderconstructie,
doorgeboorde gaten, etc. Solar kabel heeft een
redelijke mechanische trekbelastbaarheid en is
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AARDINGSKABEL
Aardsnoer H07V2-K TC +UV Eca 450/750 V
Als producent van de Uv-bestendige aardingskabel en de Solinq® connector heeft Duramotion
een unieke expertise opgebouwd met betrekking tot kabels en connectiviteit binnen
zonnestroom-projecten. Wist je dat Duramotion samen met Eldra (nu TKF) als eerste een
weerbestendige aardingskabel op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd? Deze kabel
heeft een flexibele litze kern van vertind koper en een Uv-bestendige isolatiemantel.
Lees hieronder meer over dit mooie product.
Aardingskabel bij Duramotion
Aardingskabel bij Duramotion: Aardsnoer
H07V2-K TC +UV Eca 450/750 V. Dit is een
1-aderige kabel met een keuze uit geleider doorsnedes van 4 mm² t/m 16 mm². Deze hoogwaardige aardkabel van Nederlandse fabricaat (TKH
group) voldoet aan de eisen vastgesteld in de
norm EN 50575:2014/A1:2016 én aan de brandproef volgens IEC60332-1*. Deze kabel is voorzien
van het KEMA-KEUR merk en is tevens Lloyd’s
Register type approved.

*(c.q. deze kabel beperkt het ontstaan en verspreiding van vuur en rook)
Eigenschappen
• geschikt voor continue geleidertemperatuur
van 90°C
• flexibele geleider van vertind koper
• type approved
• voorzien van UV-stabilisator

Specificaties
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa (mm)
Geel/Groene ader
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2
Brandvertraging
Rookarm volgens EN 61034-2
Oliebestendig volgens EN 60811-404
Koubestendig volgens EN 60811-504+505+506
Normering
Geleidermateriaal
Samenstelling geleider
Nom. geleiderdoorsnede (mm2)
Aderisolatie
Aderkleur
Nom. spanning U0 (V)
Nom. spanning U (V)
Testspanning (kV)

Eca
4.6
ja
nee
Volgens EN 60332-1-2
nee
nee
nee
EN 50525-2-31
CU, vertind
Klasse 5 = soepel
6
PVC
Groen/geel
450
750
2.5

Geleider DC weerstand 20 ºC (Ohm/km)
Toegestane buitenkabeltemperatuur, vast gemonteerd (ºC)
Scherm

3.39
-20/90
nee
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VEREFFENING EN AARDING
Veilig en verplicht
Vaak worden de termen “aarden” en “potentiaalvereffenen” (kort: vereffenen) als synoniemen
gebruikt. Echter, aarden en vereffenen hebben twee verschillende functies. Het doel van aarden
is om een pad te creëren om foutstromen af te voeren. Het doel van vereffenen is om
potentiaalverschillen tussen onderdelen van een installatie op te heffen. Potentiaalverschillen
kunnen bijvoorbeeld ontstaan door statische elektriciteit, lekspanningen of fouten in de
installatie. Kortom, aarden = stroom afvoeren, vereffenen = spanning gelijk maken.

In de praktijk bestaat er vaak verwarring over
het aarden van PV-systemen. Een PV-module is
namelijk een type II apparaat (dubbel geïsoleerd) en hoeft daarom niet geaard te worden. Echter, door capacitieve koppeling met een
(transformatorloze) omvormer zou het frame
van de PV-module (en de daarmee gekoppelde
metalen delen zoals de onderconstructie en
kabelgoten) onder lekspanningen kunnen
komen te staan.

van de PV-systeem elektrisch gekoppeld worden met naar de bliksembeveiligingsinstallatie,
waarbij de aardingskabel diameter minstens 50
mm2 dient te zijn (alu of Cu).

Ook door condensvorming i.c.m. de grote
capaciteit van een PV-module kunnen aanzienlijke aardlekstromen ontstaan. Dus, als het
systeem niet geaard is, dan kan een persoon die
de constructie aanraakt, worden blootgesteld
aan een aanraakspanning en/of aardlekstroom;
een gevaarlijke en ongewenste situatie!

Duramotion – producent en distributeur
Duramotion heeft samen met Eldra (overgenomen door TKH) als eerste in Nederland de
Uv-bestendige aardingskabel op de markt
gebracht. Hierdoor hebben wij expertise opgebouwd op het gebied van kabels en de distributie hiervan. Verder bestaat ons supportteam uit
o.a. ervaren technici en scope 12 inspecteurs.

Uv-bestendige aardkabel voor PV-systemen
Voor het vereffenen en aarden van een PVinstallatie wordt Uv-bestendige (geelgroene)
aardingskabel mantel of blanke draad gebruikt.
Om te vereffenen moet minstens 6 mm2 blank
vertind koper of aardkabel met geelgroene
mantel worden gebruikt. Als er aluminium
wordt gebruikt moet de diameter minstens 16
mm2 zijn.

De vereffeningsleidingen moeten parallel aan
- en zo dicht mogelijk bij de strengleidingen
worden gelegd. Bij de omvormer(s) wordt een
aardpunt gemaakt waar de vereffeningsleiding
wordt verbonden met de gebouwaarde.

Heb je vragen over aarding en/of potentiaalvereffening? Of heb je (aardings)kabels nodig met
grote kwadraturen? Neem gerust contact op,
wij zoeken samen met jou naar een passende
oplossing voor jouw PV-installatie.

Als er een bliksembeveiligingsinstallatie aanwezig is en delen van de PV-installatie liggen
binnen de veiligheidsafstand van ongeveer 50
cm (vuistregel) dan moeten alle metalen delen
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DURAMOTION
BREEDSTE SCALA IN AC KABELS

AC KABELS
Kabel kwadraturen
In grootzakelijke PV-installaties kan de hoeveelheid van de opgewekte stroom snel oplopen.
Het gebruik van kabels met de juiste doorsnede is hierbij van cruciaal belang. Als er te veel
stroom door een te dunne kabel loopt, ontstaat er oververhitting in de kabel. Dit leidt tot
hoge onderhoudskosten, verlies van inkomsten en, in het ergste geval, brand.

Kabelweerstand en warmteontwikkeling
Een kabel produceert warmte als gevolg van
Ohmse verliezen (‘weerstand’). De belangrijkste
factoren die de weerstand in een kabel bepalen
zijn: de lengte en doorsnede van de kabel, de
geleidbaarheid van de kernmaterialen en
uiteraard de stroomsterkte die door de kabel
loopt. Simpel gezegd, hoe langer en dunner de
kabel, hoe meer weerstand de stroom ondervindt.
Richtlijnen aderdikte
Een AC stroomkabel bestaat vaak uit één of meerdere aders. De stroomsterkte [ampère] die veilig
door een ader kan lopen is afhankelijk van de
dikte van de ader (c.q. aderdoorsnede [mm2]).

In de tabel hieronder geven wij richtlijnen voor
de aderbelasting voor grotere kwadraturen.
Ons supportteam staat tot jouw dienst!
Heb je grote kabelkwadraturen nodig met een
koperen aardscherm of met een aluminium
scherm? Of twijfel je nog over de juiste keuze?
Neem dan contact op met ons technische
supportteam bestaand uit ervaren technici,
solar specialisten en Scope12 inspecteurs.
Samen met jou zoeken wij naar passende oplossingen voor de uitdagingen binnen jouw
installatiewerkzaamheden.

Tabel aderbelasting (Ampère per ader)
Oppervlakte
(in mm2)
2,5 mm
4 mm
6 mm
10 mm
16 mm
25 mm
35 mm
50 mm
70 mm
95 mm
120 mm
150 mm
185 mm
240 mm
300 mm
440 mm
16

Weerstand (Ohm) Maximale belasting
per km
bij losse kabels in
Ampère
13,3
16A
7,98
20A
4,95
30A
3,30
35A
1,91
53A
1,21
71A
0,78
94A
0,554
117A
0,386
148A
0,272
185A
0,206
222A
0,161
260A
0,129
300A
0,106
341A
0,0801
407A
0,0641
468A

Maximale stroombelasting bij vaste
kabels
23A
32A
42A
54A
75A
100A
127A
158A
192A
246A
298A
346A

Maximaal vermogen
in Kw
9kW
11kW
17kW
20kW
30kW
41kW
54kW
67kW
85kW
105kW
128kW
150kW
173kW
197kW
235kW
270kW

SPANNINGSOPDRIJVING
Door de te kleine kwadraturen
Bij het gebruik van AC kabels met kleine kwadraturen moet men rekening houden met ‘spanningsopdrijving’. Wanneer de uitgangsspanning van de omvormer te hoog wordt ‘opgedreven’,
zal de omvormer uitschakelen. Een uitgeschakelde omvormer betekent geen inkomsten en
vaak ook hogere onderhoudskosten; een onwenselijke situatie dus! Hieronder leggen wij uit
hoe jij deze situatie kan voorkomen.
Spanningsverliezen
Spanningsopdrijving door de omvormer is het
gevolg van spanningsverliezen in een stroomkabel. Het spanningsverlies (Uv) is gelijk aan de
aderweerstand (R) maal de stroomsterkte (I) die
door de ader loopt, nl. Uv = I x R. De weerstand (R)
van een kabel vaak wordt berekend met:
R=(L×ρ)/A , waarbij R = weerstand [Ω], L = lengte
[m], ρ = soortelijke weerstand [Ω∙m], voor koper
ρcu = 0,0175 Ω∙m, voor aluminium ρalu = 0,0265
Ω∙m, A = doorsnede [mm2]

netspanning (230 V + 10 % = 253 V). Wanneer de
uitgangsspanning van de omvormer groter wordt
dan 253 V, schakelt de omvormer af. In dit voorbeeld (c.q. netspanning is 245 V) moet de koperen
kabel minimaal een doorsnede hebben van 2,5
mm2 om onder de 253V te blijven**.

Uit bovenstaande formule blijkt dat de weerstand
- en daarmee het spanningsverlies (!) - in een
geleider hoger wordt wanneer 1) de doorsnede
van de ader kleiner wordt, 2) de lengte van de
ader langer wordt en 3) wanneer de geleider een
hogere soortelijke weerstand heeft. Bijv. ρAlu>
ρCu en daarom bestaat in een aluminium kabel
meer spanningsverlies.

Kortom, denk altijd na over de juiste diameter en
geleider materiaal bij de keuze van je AC-kabels.
Onthoud verder dat bij het calculeren van nieuwe
systemen een maximaal spanningsverlies van 1%
wordt geadviseerd. In de praktijk wordt ACkabelverlies < 2% als acceptabel beschouwd.

Spanningsopdrijving
De uitgangsspanning van de omvormer moet hoger liggen dan de netspanning om de opgewekte
energie te kunnen leveren aan het (installatie)net.
Stel nu dat een omvormer 10 A wilt leveren aan
het voedende net. In een dunne koperkabel (3 x
1.5 mm2) van 50 meter zal het spanningsverlies
11,7 V* zijn. Dit betekent dat de uitgangsspanning
van de omvormer dus 11,7 V groter moet zijn dan
de aangeleverde spanning van het netbedrijf.
Stel nou dat de nominale spanning van het netbedrijf op dat moment 245 V bedraagt, dan moet de
uitgangsspanning van de omvormer dus minimaal
11,7 + 245 = 256,7 V zijn.
Om beschadigingen aan de aangesloten apparaten op het (installatie)net te voorkomen, mag de
uitgangsspanning van een omvormer niet hoger
zijn dan maximale toelaatbare

Tot slot, zie ook dat bij het gebruik van een
aluminium kabel*** de doorsnede van 2.5 mm2
nog steeds niet afdoende is om onder de 253 V te
blijven.

In dit voorbeeld bekijken we een 3-aderige kabel.
Een 3-aderige kabel bestaat uit een faseleiding,
een nulgeleider en een aarddraad. Verder heeft de
kabel een lengte van 50 meter. Het stroomvoerende circuit (fase- & nulgeleider) heeft dus een
lengte van 100 m. Hieronder vind je de berekeningen van de weerstand- en spanningswaarden die
gebruikt worden in de tekst hierboven:
*) Cu kabel (3x1,5 mm2), R_(cu-1.5)=2∙(L × ρ)/
A=2∙((50 × 0.0175)/1,5 )= 1.17 Ω
Uv = I x RCu-1.5 = 10 A x 1.17 Ω = 11,7 V <=> 11,7
V + 245 V = 256,7 V
**) Cu kabel (3x2,5 mm2), R_(cu-2.5)=2∙(L × ρ)/
A=2∙((50 × 0.0175)/2,5 )= 0.70 Ω
Uv = I x RCu-2.5 = 10 A x 0,7 Ω = 7 V <=> 7 V + 245
V = 252 V
***) Alu kabel (3x2,5 mm2), R_(alu-2.5)=2∙(L × ρ)/
A=2∙((50 × 0.0265)/2,5 )= 1.06 Ω
Uv = I x RAlu-2.5 = 10 A x 1.06 Ω = 10,6 V => 10,6 V
+ 245 V = 255,6 V
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DURAMOTION
EXPERT IN CONNECTIVITEIT

SOLINQ® ASSORTIMENT
Powerful solar solutions
Solinq® is een eigen merk van Duramotion. Solinq® produceert en distribueert
wereldwijd hoogwaardige solar connectoren, kabelconfectie en kabelgereedschap. Door
continu haar producten en service te optimaliseren, streeft Solinq® naar een wereldwijde
marktpositie. Lees hieronder meer over dit gerenommeerd bedrijf.
Wat doen wij?
Als producent van connectoren, kabelconfectie en
kabelgereedschap, onderscheidt Solinq® zich
door een zeer hoge leverbetrouwbaarheid en
productiestandaarden. De kwaliteit van onze
producten blijkt uit de lange productgaranties.
Over het gehele assortiment worden productgaranties afgegeven van maar liefst 20 jaar.

Wie zijn wij?
Solinq® is een internationale producent en marktleider van hoogwaardige connectoren en kabelconfectie voor PV-systemen. Van Europa tot Azië,
van Australië tot de VS; of je nu kleine residentiële
systemen bouwt of grote solar velden aanlegt, het
gecertificeerde assortiment biedt altijd de juiste
oplossingen voor jouw solar project.

Onze zakelijke klanten rekenen op onze toewijding, betrokkenheid en actieve support wanneer
zij tegen unieke installatieproblemen aanlopen.
Om deze reden staan onze ervaren technische
afdeling en ingenieurs altijd klaar om met je mee
te denken en om onze productontwerpen te
optimaliseren volgens de huidige (internationale)
normen. Daarnaast is onze klantenservice beschikbaar om al je vragen te beantwoorden en om je
van de juiste informatie te voorzien.

Wij zijn de kwaliteitsbenchmark voor de solar
industrie en zetten de toon voor onze branche
sinds 2012. Wereldwijd zijn er al meer dan
20 miljoen originele Solinq® connectoren
geïnstalleerd, met een significant aandeel
in de Europese PV-systemen.

Waarom Solinq®?
Bespaar kosten over de levensduur van je PV-systeem
Door het gebruik van hoogwaardige producten bespaar je kosten op onderhoud en
dit komt ten goede van de LCOE.

Verhoog de betrouwbaarheid van je PV-systeem
Met gecertificeerde producten verlaag je de risico op uitval en hierdoor vergroot je
de zekerheid op de terugverdiensten van je investering.

Verhoog de efficiency van je PV-systeem
Door onze hoge standaarden voor het ontwerp en productie van onze componenten,
worden vermogensverliezen geminimaliseerd.
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SOLINQ® DC-CONNECTOREN
De favoriete stekker van solarteurs
Binnen een solar array draait het om DC-connectoren. Immers, DC-connectoren verbinden
panelen met elkaar tot een streng. Én DC-connectoren worden gebruikt om strengs te
koppelen aan de omvormer. Kortom, DC-connectoren zijn cruciaal voor een betrouwbare
en veilige stroomopwekking binnen PV-systemen.
Hoogwaardige materialen en ontwerp
De Solinq® connectoren bestaan enkel uit hoogwaardige materialen. De behuizing van de connectoren is gemaakt van halogeenvrije, (zeer)
Uv-resistente Polyamide 6.6 en polyfenylethyleen
polymeren. Het connector-ontwerp voldoet aan
de norm UL 746C voor een hoge water resistentie.
Daarnaast zijn de vertind koperen pinnen gecoat
met edele metalen zoals zilver of goud. Dit leidt
tot een verbeterde soortelijke geleidbaarheid van
de connector en uiteindelijk tot een hogere
operationele efficiëntie van je PV-systeem.
Snellopers
Solinq® is een wereldwijde marktleider op het gebied van DC-connectoren, met een marktaandeel
dat gestaag blijft doorgroeien. Een natuurlijke
groei te wijten aan jarenlange positieve mond-totmond reclame door installateurs. Een aantal van
onze bestverkochte stekkers worden hier getoond. Bekijk het gehele Solinq assortiment online
via www.shop.duramotion.nl
Solinq® Silverline en Goldline assortiment
• Connectoren geschikt voor 1000 Vdc en 1500
Vdc systemen, geschikt voor 4 mm2 of 6 mm2
solarkabel
• Connectoren geschikt voor 10 mm2 solarkabel
(1000 Vdc, Silverline)
• Branche connectoren om snel, veilig en goedkoop strengen parallel tot een array te koppelen (1000 Vdc, 4+6 mm2)

Solinq® Silverline Branche
Connector

Solinq® Silverline of
Goldline Connector

Male en female, goud of zilver
gecoate pinnen

Gun jij jouw klanten ook een veilig, betrouwbaar
en hoogwaardig PV-systeem? Kies dan voor de
gecertificeerde connectoren van Solinq®!
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SOLINQ® KABELCONFECTIE
Koppelkabels en splitters
Koppelkabels
Een koppelkabel is een korte solar kabel met een
connector aan de uiteindes. Deze kabels gebruik
je om een streng te verlengen van één rij zonnepanelen naar de volgende rij. Dit kan nodig zijn
in een zuid-opstelling, maar vaker voor oost-west
opstellingen (bijv. van een oostelijk gelegen rij
naar de volgende oostelijke rij).
De lengte van deze koppelkabels zijn, in de regel,
2 meter lang. Verder, met warm weer zetten de
metalen profielen van de onderconstructie uit. In
grotere systemen wordt hier rekening mee door
het plaatsen van dilatatievoegen. Deze voegen
worden meestal ook overbrugd met koppelkabels. De lengte van de koppelkabel is in dit
geval met 1 meter vaak al afdoende.
Heb je koppelkabels nodig van een afwijkende
lengte? Neem dan contact op met ons supportteam. Wij maken ook koppelkabels opmaat
specifiek voor jouw project!
U- of E-verdelers
U- en E-verdelers gebruikt men, net als branche
connectoren, om op een gemakkelijke manier
parallelle strengs te creëren. Een U-verdeler
gebruik je wanneer je een array met 2 strengs
wilt maken. Wanneer je een array met 3 strengs
wilt maken, dan gebruik je de E-verdeler. Bij 3 (of
meer) strengs in een array, is het van belang om
rekening te houden met een potentiële omkeerstroom.
Deze omkeerstroom kan de junction-box van
panelen beschadigen. Dus bij 3 of meer parallel
geschakelde strengs, is het belangrijk om een
combinerbox met strengzekeringen of inlinefuses te gebruiken.
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Koppelkabel met een standaard lengte van
1 of 2 meter of gecustomiseerd.

Een U-verdeler hier afgebeeld met inline
fuses ter bescherming tegen
omkeerstromen.

Een E-verdeler geheel op maat te bestellen.

SOLINQ® KABELGEREEDSCHAP
Krimp- en striptangen
Krimptang
Het is van uiterst belang dat je connectoren
krimpt met het juiste gereedschap. Niet goed
gekrimpte pinnen veroorzaken nl. hoge onderhoudskosten, systeemfalen en in het ergste geval;
brand.
Deze multifunctionele tang heeft een 6-in-1
functie. Door de uitwisselbare inzetbitjes kan je
met één tang de volgende zaken krimpen:
pinnen op 4, 6 en 10 mm2 solar kabel, RJ45
pluggen, adereindhulzen en kabelschoenen.
Deze uitwisselbare inzetbitjes bewaar je gemakkelijk in de handvaten van de tang. Met deze
ééne tang heb je als solateur altijd het juiste
gereedschap bij de hand voor al je krimpwerkzaamheden.

Dé mulitfunctionele krimptang voor de
solarteur

Instelbare, automatische solar striptang

De robuste Solinq® krimptang kan feilloos
worden gebruikt voor bijna alle krimpwerkzaamheden. Degelijk gemaakt voor jarenlang
gebruik door de gerenommeerde Duitse
gereedschaps-fabrikant Cimco.
Striptangen
Een andere favoriet onder solarteurs zijn onze
striptangen. Stevig en compact, met deze tang
strip je altijd de juiste lengte isolatiemateriaal
af. En de mini-striptang stop je gemakkelijk in je
broekzak. Zo is deze pocket-sized striptang altijd
binnen handbereik!
Wil je de degelijkheid en het gebruiksgemak van
het Solinq® kabelgereedschap zelf ervaren? Bekijk
het gehele Solinq® assortiment in onze webshop en
probeer ons gereedschap eens uit!

Pocketsized mini striptang
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SOLINQ® ASSORTIMENT
TÜV gecertificeerd
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SOLINQ® DC-CONNECTOREN
Bewijs van interoperabiliteit
Crossmating
De term ‘crossmating’ duidt op het paren van een
male en female stekker van verschillende merken.
In de NEN1010-712.526 wordt er gewaarschuwd
voor potentieel gevaar door crossmating.
In de praktijk
De werkelijkheid is dat crossmating al vele jaren
op grote schaal plaats vindt in de solar branche.
Sterker nog, crossmating is in de solar branche
niet meer te voorkomen nu dat de grootste
modulefabrikanten ook hun eigen stekkers
maken. Als men beredeneert hoeveel
crossmating er in de praktijk plaatsvindt, dan
MOET men concluderen dat crossmating bijna
altijd wel goed gaat. Ook uit meerdere TÜV en
DEKRA-testrapporten van verschillende grote
connectorfabrikanten blijkt dat crossmating
geen problemen hoeft te geven.
De reden waarom crossmating in de regel goed
gaat is omdat de binnen-behulzing en de pinnen
van de verschillende merken connectoren sterk
overeenkomen. Het is dus van cruciaal belang dat
deze verschillen, zowel qua afmetingen als qua
materiaaleigenschappen, binnen strenge toleranties blijven.
Mocht een (toekomstige) connectorfabrikant
besluiten om geld te besparen op het productieproces bijv. door goedkopere of kortere pinnen te
gebruiken, of door zwakker materiaal in de behulzing te gebruiken, dan kunnen de consequenties
enorm zijn.

Toetreding Duramotion NEC82
Duramotion wilt een drijvende kracht zijn achter
het harmonisatieproces van connectoren, zodat
crossmating tussen (gecertificeerde) male en
female stekkers veilig kan worden toegepast.
De solar branche is een jonge markt die volwassen
aan het worden is. Duramotion wilt hierin haar
steentje bijdragen en is daarom toegetreden tot
de Nederlandse normcommissie NEC 82. NEC 82
houdt zich bezig met het begeleiden van de normalisatie op mondiaal en Europees niveau op het
gebied van zonne-energiesystemen.
Verder pleit Duramotion voor meer kennis en
betere scholing m.b.t. het installeren en correct
krimpen van connectoren. In de praktijk zien wij
namelijk regelmatig zorgelijke situaties.
Bijvoorbeeld, connectoren worden vaak niet opgebonden waardoor ze in een plas water op het
dak komen te liggen. Maar ook blijkt dat zelfs de
meeste (ervaren) installateurs toch fouten maken
bij het krimpen van connectoren.
Wil je meer informatie over onze (krimp)workshops of wil je een gratis kopie ontvangen het
DEKRA-testrapport waarin interoperabiliteit
wordt aangetoond tussen de Solinq®
connectoren en alle andere toonaangevende
connectormerken? Neem dan contact op met
ons supportteam via info@duramotion.nl of
bel +31(0)45 203 3008.

Fragiele behuizingen, of hoge overgangsweerstanden door te grote verschillen in geleidingseigenschappen tussen de kruis-gepaarde pinnen
e.d. vergroten de kans op vlambogen, met
brandgevaar als gevolg.

“Dus het is van uiterst belang dat de
productieprocessen van connectoren via
regelgeving geharmoniseerd worden.”
- Roy Franssen (directeur Duramotion) 25

DURAMOTION
DISTRIBUTEUR IN DUURZAAM DRAADGOOT

DRAADGOOT DISTRIBUTIE
Zink-Aluminium, de nieuwe standaard
Duramotion is een officiele distributeur van Atkore Vergokan. Atkore Vergokan is fabrikant en
marktleider in kabeldraagsystemen. Het bedrijf beschikt over drie productiefaciliteiten in België
en één in Rusland en exporteert haar producten wereldwijd. Atkore Vergokan is zeer innovatief
en streeft naar continue innovatie en verbetering van haar producten. Zo heeft dit bedrijf zich
toegespitst o.a. op de productie van Zink-Aluminium en Zink-magnesium draad- en
kabelgoten. Lees meer over dit uitzonderlijk topproduct hieronder.
Het marktaandeel van zink-aluminium en
zink-magnesium draad- en kabelgoten van
Atkore-Vergokan groeit stevig t.o.v. traditionele
thermisch verzinkte goten. Waarom? Omdat ZinkAlu en Zink-Mg galvanisatie simpelweg een betere
bescherming biedt tegen corrosie.

Duurzaam productieproces
Bovendien kost het Zink-Alu en Zink-Mg
galvanisatie-proces minder energie dan thermisch
verzinken. Hierdoor is dit proces duurzamer én
zelfs goedkoper. Niet voor niks is Atkore-Vergokan
de nieuwe standaard in draad- en kabelgoten.

Hoe dan?
Wanneer thermisch verzinkt materiaal beschadigd
raakt (bijv. door krassen, of als het verbogen of
afgeknipt wordt) dan ontstaan er ‘onbeschermde’
delen zonder zink-laag. Deze onbeschermde delen
zijn dan kwetsbaarder voor corrosievorming.Daarentegen, het Zink-Alu en Zink-Mg
galvanisatie-proces leidt tot een semi-vaste
poedercoating van zink. Bij krassen, bochten en
afgeknipte uiteindes, zal deze poedercoating de
bekraste of blootgelegde plekken langzaam bij
beetje weer opvullen.

Duramotion heeft veel respect voor bedrijven
zoals de Belgische Atkore-Vergokan. Dit bedrijf
streeft ernaar om haar productiefaciliteiten in
Europa te houden. Bijvoorbeeld, de Nederlandse
solar branche is momenteel ontegenzeggelijk
afhankelijk van China; een zorgelijke situatie
gezien het politieke klimaat en belangenconflict
tussen deze wereldmachten.

Dus door deze ‘self-healing’ eigenschappen van
Zink-Alu en Zink-Mg worden de draad- en kabelgoten langer en beter beschermd tegen corrosie.
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Daarom vindt Duramotion het belangrijk om
samenwerkingen en alliantie op te zoeken bij
andere Europese bedrijven, waardoor niet alleen
de productiekwaliteit wordt gewaarborgd maar
ook een stabielere Europese economie wordt
gefaciliteerd.

Afbeelding: Vergokan

Zink Aluminium (Zink-Alu)
Door innovatie op de samenstelling van zink heeft
men inmiddels revolutionaire resultaten weten te
bereiken ten opzichte van thermisch verzinken.
Vergokan past hier 2 varianten van toe. Zo wordt
voor draadgoot de samenstelling Zink-Alu
toegepast met een gemiddelde laagdikte van 20
μm, wat staat voor zeker 2 maal de levensduur van
de thermisch verzinkte behandeling.
Zink Magnesium (Zink-Mg)
Een andere variant is Zink-Mg. Dit wordt toegepast op producten als kabelgoten, kabelladders en

diverse accessoires als de universele deksel,
koppelplaten en scheidingschotten. Met een
minimale laagdikte is de levensduur eveneens
langer dan de thermisch verzinkte afwerking. Wat
beide kwaliteiten gemeen hebben is, doordat ze
voor-verzinkt zijn, het hele na-verzink proces kan
worden weggelaten. Dit betekent een aanzienlijke bijdrage aan vermindering van CO2-uitstoot.
Doordat de beide samenstellingen zelfherstellend
zijn, hebben de producten geen nabewerking
nodig, wat tijdbesparend is. Bovendien is de
afname van zink significant lager waardoor dit
galvanisatie proces minder milieubelastend is.
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DURAMOTION
STERK IN OVERSPANNINGSBEVEILIGINGEN

OVERSPANNINGSBEVEILIGING
De belangrijkste feiten op een rij
Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van elektronica. Computers, gereedschappen
of machines; ons dagelijkse leven is zonder deze apparaten bijna niet meer voor te stellen.
Maar wist je dat elektronische apparaten snel beschadigd kunnen raken door overspanning?
Om deze reden is het belangrijk om het installatienetwerk zo goed mogelijk hiertegen te
beschermen. Hieronder leggen we uit hoe overspanning ontstaat én welke beschermingsmaatregelen de solateur kan nemen.
Wat is overspanning?
In Nederland is de nominale netspanning 230V.
Dit is een belangrijke waarde, want alle
elektrische apparaten en elektrotechnische installaties zijn ontworpen om goed te functioneren
bij deze spanning. Wanneer de spanning in een
elektrische installatie significant hoger wordt
(> 10%) dan 230V, spreken we van overspanning.
Dit kan leiden tot onherstelbare schade en brand!
Hoe ontstaat overspanning?
Oorzaken van overspanning kunnen o.a. zijn:
• Breuk van een nulgeleider in het AC-net
• Grote belastingen die in- en afschakelen van
het AC-netwerk
• Effecten van blikseminslag (direct of indirect)
vanuit zowel het AC-net als vanuit de DC-bekabeling
Bij een breuk in de netwerkleiding, kan de overspanning uren (of zelfs dagen) duren. De meeste
gevallen van overspanning worden veroorzaakt
door de elektromagnetische effecten van bliksem
en schakelhandelingen. Deze type overspanning
duurt slecht een aantal milliseconden, maar de
amplitude kan oplopen van luttele millivolts tot
aan enkele tienduizenden (!) Volts. Deze transiënte
hoge spanningen berokkenen veruit de meeste
schade aan installaties en apparatuur.
Hoe werkt OSB en welke normen?
Simpel gezegd; overspanningsbeveiliging (OSB)
vormt een alternatieve route om de overtollige
energie van overspanning af te voeren naar aarde
(zie figuur 1). Zo wordt de spanning op de achterliggende apparatuur beperkt. Overspanningsbeveiligingsoplossingen/-concepten moeten aan de
normen voldoen.
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A. GEVOLGEN VAN EEN OVERSPANNING ALS DIFFERENTIAL
MODE

B. GEVOLGEN VAN EEN OVERSPANNING VAN COMMON MODE
SPANNING

C. SPD TUSSEN DE ACTIEVE
ADERS

D. SPD TUSSEN DE ACTIEVE
ADERS EN DE AARDLEIDING

E. SPD TUSSEN ACTIEVE ADERS
BIJ EEN DIFFERENTIAL MODE
SPANNING

F. SPD TUSSEN ACTIEVE ADERS
EN DE AARDLEIDING BIJ EEN
COMMON MODE SPANNING

De belangrijkste normen die betrekking
hebben op overspanning zijn:
•
•
•

IEC 62305 – Beveiliging tegen directe of indirecte blikseminslagen
IEC 60364-4-44 – Beveiliging tegen overspanningen van atmosferische oorsprong of als
gevolg van schakelhandelingen
IEC 61643 – overspanningsbeveiligingen gekoppeld aan het laagspanningsnet

Wanneer gebruik je OSB volgens de NPR?
Volgens NPR en de NEN 1010 wordt het toepassen van OSB noodzakelijk wanneer de lengte van
de DC-kabel (L) de kritische lengte van de kabel
(Lcrit) bereikt. Deze kritische lengte kan met onderstaand tabel en formules worden berekend.
Type PV

Residentieel

Veld-opstelling

Industrieel

Lcrit

115/Ng

200/Ng

450/Ng

L ≥ Lcrit

Overspanningsbeveiliging toepassen

L < Lcrit

Overspanningsbeveiliging niet vereist

Ng = 0,04 × Td 1,25
waarbij:
Ng is het aantal blikseminslagen per km2 per jaar;
Td is het aantal onweersdagen per jaar.
Met de gegevens van het KNMI (zie landkaart
hieronder) kan worden bepaald hoeveel onweersdagen per jaar er gemiddeld zijn.
22-24
24-26
26-28
28-30
30-32
32-34

Aantal onweersdagen in Nederland (bron: KNMI)

Welke type OSB voor PV-installaties?
Een PV-installatie is direct aangesloten op de
elektrische installatie van het gebouw. Hierdoor
kan (in)directe bliksem ernstige gevolgen hebben
voor het gebouw zelf, de aangesloten apparaten
en de mensen in het gebouw. De bescherming
tegen overspanningen door bliksem kan effectief
bereikt worden door een opgebouwd 3-traps
beveiligingsconcept. In dit concept worden de
beveiligingen in 3 klassen ingedeeld:
Type 1:
Bliksemstroombeveiliging (grofbeveiliging)
Type 2:
Overspanningsbeveiliging (middenbeveiliging)
Type 3:
Apparaatbeveiliging (fijnbeveiliging)

Vuistregels
Voor een gebouw zonder externe bliksembeveiligingssysteem (BBS), voltstaat het om alleen type
2 te installeren aan de DC- en AC-zijde van de
omvormer, gebruikmakend van een vereffeningsdraad van 6 mm2. De datacommunicatie van het
PV-systeem dient ook tegen overspanning
beveiligd te worden met een type 3 beveiliging.
Indien een gebouw wel een externe BBS heeft,
dan moet een scheidingsafstand tussen de BBS en
de PV-installatie worden gehandhaafd. Een veelgebruikte vuistregel voor deze scheidingsafstand
is grofweg 50 cm.
Als deze scheidingsafstand niet kan worden aangehouden (bijvoorbeeld wegens ruimtegebrek of
bijv. een metalen dak) dan wordt het PV-systeem
beschouwd als ‘elektrisch gekoppeld aan het BBS’
en moet er ook een bliksempotentiaalvereffening
worden aangelegd. De vereffeningsdraad dient
dan 16 mm2 te zijn en een type 1 + 2 spanningsafleider is dan noodzakelijk (en type 3 voor de
datacommunicatie).
Duramotion produceert i.s.m. de Duitse topfabrikant HIS Renewables, OSB op maat. Onze
hoogwaardige OSBs worden gemaakt voor
zowel 1000 Vdc als 1500 Vdc PV-systemen.
Verder worden de OSB/combinerboxen geleverd
in een stevige Uv-bestendige behuizing met
overdruk ventiel, met de best beoordeelde Citel®
SPD’s en stevige wartels. Indien nodig worden de combinerboxen met strengzekeringen
geleverd voor bescherming tegen omkeerstromen bij een array met ≥ 3 strengen. Opties voor
monitoring zijn ook mogelijk. Ontworpen met
de beste componenten en op maat gemaakt,
zodat jouw solar project het hoogst mogelijk
rendement en betrouwbaarheid behaalt.
Duramotion keuzehulp OSB
Heb je toch nog twijfels over de juiste keuze
van OSB? Wees gerust; met onze gratis OSB
configurator beantwoord je stap-voor-stap een
korte vragenlijst. Hoe simpel of complex; aan
het einde van deze vragenlijst weten wij precies
aan welke eisen jouw OSB/combinerbox moet
voldoen en kunnen wij jou een passende offerte
toesturen.
Dus, probeer ‘em eens
uit en laat ons weten
wat je ervan vindt!
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POLYAMIDE 6.6 TIEWRAPS
10 JAAR UV-BESTENDIG

UV-BESTENDIGE TIE-WRAPS
10 jaar garantie op polyamide 6.6-Uv binders
Een professionele solar installateur streeft altijd naar de realisatie van een veilig en
betrouwbaar PV-systeem en houdt de efficiëntie van toekomstig onderhoud in het vizier.
Deze installateur bindt dus kabels netjes op en gebruikt tie-wraps en… tie-wraps en… nog
meer tie-wraps.
Kabeltracés van zakelijke zonnestroom-systemen
kunnen vele tientallen meterslang worden.
De plus en min kabels moeten gescheiden blijven,
je wilt vermijden dat connectoren op het dak in
een plas water blijven liggen of dat kabels in
contact komen met scherpe randen of (knaag)
dieren. Kortom, door kabels op te binden verklein
je het gevaar op schade en je vergroot dus de
veiligheid, betrouwbaarheid én het rendement
van je systeem.
Tie-wraps voor solar toepassingen
Op een solardak kan de temperatuur gemakkelijk
met 50° tot 60° variëren op een dag waardoor de
metalen onderdelen van het zonnestroomsysteem
kunnen krimpen en uitzetten en de tie-wraps
mechanisch worden belast. Daarnaast worden de
tie-wraps blootgesteld aan (zure) regen, vrieskou,
én jarenlange blootstelling aan Uv-straling.
Een simpele kabelbinder als een nylon tie-wrap
zal na enkele weken onder dergelijke omstandigheden vergaan zijn. Het is dus belangrijk om
Uv-bestendige tie-wraps te gebruiken.
PA 6.6, PA 6.6-Uv en PA 12
Reguliere witte nylon tie-wrap (PA 6.6) worden
veel verkocht. Deze tie-wraps zijn eigenlijk niet
geschikt voor PV-installaties, omdat ze na een
paar weken aan blootstelling van direct zonlicht
al kapot gaan. Door het toevoegen van speciale
brandwerende additieven, de zgn. warmte- en
Uv-stabilisatoren worden de tie-wraps geschikt
gemaakt voor langdurig buitengebruik. Deze
binders worden PA 6.6-Uv genoemd. Dus door het
toevoegen van deze additieven zijn de binders nu
wel geschikt voor PV-systemen.
Om deze reden verkoopt Duramotion enkel PA
6.6-Uv binders. Deze binders hebben een levensduur van minimaal 10 jaar bij direct zonlicht.
Echter, met de intentie om altijd de beste service
en producten aan te bieden, heeft Duramotion

nu ook de nieuwste PA 12 binders in haar
assortiment opgenomen. PA 12 biedt, net als PA
6.6.-Uv, een excellente balans tussen mechanische
eigenschappen (zoals kracht- en buigbestendigheid) en warmte en chemische resistentie, maar
nu met een Uv-bestendige levensduur van maar
liefst (minimaal) 25 jaar.

EdgeClips beschikbaar met PA 6.6-Uv binders

Bespaar honderden euro’s op onderhoud
De meeste installateurs bieden een garantie op
hun installatiewerk en steeds meer installateurs
doen de monitoring en onderhoud voor hun
opdrachtgevers. Een zonnestroomsysteem staat
gemiddeld 20-25 jaar vol in de zon. Een simpele
nylon tie-wrap is al na en paar weken gedegradeerd en leidt tot periodieke vervangingen.
Wanneer tie-wraps meerdere keren vervangen
moeten worden over de levensduur van een
PV-systeem, dan leidt dit tot honderden euro’s
extra uurloonkosten voor het inzetten van
onderhoudsmonteurs.
Kortom, geef een paar tientjes extra uit aan de
voorkant door PA 6.6-Uv binders aan te schaffen en bespaar als installatiebedrijf honderden
euro’s op de onderhoudskosten!
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DURAMOTION
ESTHETISCH GEïNTEGREERD

SCX SOLAR
Marktleider in geïntegreerde dakoplossingen
SCX Soloroof® produceert hoogwaardig montagemateriaal voor indak- en gevelsystemen met
ongeëvenaarde esthetiek. Het praktische van SCX Soloroof® is dat je reguliere zonnepanelen
en standaard installatiematerialen kan gebruiken voor het geïntegreerd systeem.
Het SCX-portfolio kent inmiddels producten voor agrarische gebouwen, woningen,
carports en building integrated photovoltaic (BIPV) gevels.
Overname SCX Solar door Duramotion
SCX Solar is in 2010 opgericht met de ambitie om
binnen 5 jaar een top-3 speler te worden binnen
de Benelux voor fullroof-BIPV-systemen. Door de
kwaliteit, het installatie-gemak en ontegenzeggelijke schoonheid van de SCX Solar producten,
is deze ambitie behaald. Op 15 september is SCX
Solar overgenomen door Duramotion! BIPV is
nu nog enigszins een nichemarkt, maar zal in de
toekomst heel groot worden. Duramotion zit nu
dus op de eerste rij wat betreft ontwikkeling en
fabricage van BIPV-systemen.

ESTHETISCH IN-DAKSYSTEEM
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“Wij zullen investeren in de innovatie van BIPV om zo
onze bijdrage te blijven leveren aan de energietransitie.” aldus Roy Franssen, directeur
Duramotion.
SCX Solar biedt volledig geïntegreerde dakoplossingen aan die eenvoudig, betrouwbaar, 100%
waterdicht én slijtvast zijn. Ieder SCX-systeem
wordt gecustomiseerd voor een ongeëvenaarde
afwerking en esthetiek. Vraag nu een offerte aan
voor jouw volgende in-daksysteem, carport of
BIPV-gevel via info@scx-solar.nl.

ENERGIE-OPWEKKENDE CARPORTS

Waarom SCX solar?
SCX Solar biedt waterdichte en eenvoudige in-dakoplossingen aan met 10-25 jaar garantie. Deze
systemen zijn niet alleen prachtig voor het oog, ze zijn ook nog eens snel en eenvoudig te monteren.
Zo bespaar jij tijd en dus geld! Daarnaast biedt SXC Solar nog een aantal andere belangrijke voordelen
ten opzichte van klassieke opdak montagesystemen. Deze voordelen worden in onderstaande tabel uitgezet.

SXC Solarooftm HE dakgeïntegreerde
montage

Klassieke montage op dakpannen

Kosten en efficiëntie
Geen dakpannen nodig en dus kostenbesparing

Kosten dakpannen komen bij de kosten van het dak

Gewicht met zonnepanelen is 17 tot 21 kg per m

Gewicht dakpannen met zonnepanelen 50 tot 75 kg per m2

Snelle montage op daken door enkelvoudig systeem
(1 daglaag)

Eerst dakpannen plaatsen met daar bovenop zonnepanelen (2 daklagen)

2

Uiterlijke kenmerken
Een strak dakvlak

Ongelijk dakvlak (zonnepanelen liggen op het dak)

Volledig zonnepanelen dak

Contrast tussen panelen en pannen blijft groot

Thermische zonnecollectoren

Boiler en zonnepanelen contrasteren qua maat en kleur
Extra opties

Geïntegreerde dakdoorvoer zonder noemenswaardige
schaduwwerkingen

Bestaand dakdoorvoer zorgt voor uitsparing in het dakvlak

Geïntegreerd en verplaatsbaar veiligheidssysteem voor
montage en onderhoud

Werken met ladders en steigers die steeds verplaatst
moeten worden

Bij uitval of breuk is elk element eenvoudig uit te wisselen
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DURAMOTION
De one-stop-shop voor solar

TOTAALLEVERANCIER
Alles onder één dak
Duramotion is een ‘one-stop-shop’ gespecialiseerd in solar. Dit betekent dat wij ieder
component voor elk solar project leveren: van klein materiaal zoals adereindhulzen, mantelbuizen en krimptangen tot bijvoorbeeld (zeer) grote kabelkwadraturen, onderconstructie voor
veldopstelling en shelters voor industriële omvormers. Dus zoek je materialen voor piepkleine
PV-systemen voor een woningcorporatie? Of zoek je juiste materialen voor een uitgestrekt
zonnepark? Bij Duramotion vind je alles onder één dak.

One-stop-shop
Door de compleetheid van ons assortiment is
het mogelijk om op projectbasis een systeem te
bestellen. De bestelling kan indien gewenst ook
op de projectlocatie worden geleverd. Dit is snel
én gemakkelijk voor jouw werkvoorbereiders en
magazijnpersoneel.
Ons belangrijkste doel? Dat is om onze klanten
te ontzorgen in hun solar succes, met de meest
vooruitstrevende producten en diensten.
Technische ondersteuning
Ons supportteam bestaat uit ervaren technici,
solar specialisten en Scope 12 inspecteurs.
Dus twijfel je over de keuze van een product? Of
loop je als EPC’er tegen een technisch-complex
(ontwerp)probleem aan? Of wil je simpelweg
ontzorgd worden als ZZP’er in het ontwerpgedeelte en/of de werkvoorbereiding? Neem dan contact
op met ons team en bespreek de mogelijkheden.

Uitgebreid netwerk
Wij hebben een zeer uitgebreid (internationaal)
netwerk met fabrikanten, inspectie- en
ingenieursbureaus. Ook deze staat tot jouw
beschikking!
Zoek je bijvoorbeeld een ongebruikelijke
kabelkwadratuur? Of heb je per direct ervaren
monteurs nodig voor een aankomend project?
Dan nemen wij contact op met installatiebedrijven
in Nederland of Europa of met fabrikanten wereldwijd om alsnog het gewenste service of product
bij jou op tijd aan te leveren.
Kortom, als leverancier en kennispartner, staat
Duramotion je met raad en daad bij tot aan de
succesvolle afronding van jouw solar project!

Duramotion Express Delivery
Ben je op locatie en ontbreekt er onverhoopt een
artikel? Met de Duramotion Express Delivery
sturen wij met spoed het artikel alsnog toe.

DURAMOTION
ONLINE SHOP
Koop je solar installatiematerialen nu snel en eenvoudig in
onze webshop! Scan de code en bekijk ons aanbod of ga
naar www.shop.duramotion.nl
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GROOT MATERIAAL

KLEIN MATERIAAL
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DURAMOTION
BETROKKEN IN JOUW SOLAR SUCCES

OVER ONS
Groothandel en kennispartner
Duramotion is een Europese solar groothandel en producent van het toebehorend
installatiemateriaal. Daarnaast bieden wij technische ondersteuning aan installatiebedrijven
bij het verwezenlijken van hun solar projecten.
Producent
Als producent van de Solinq® connector en ontwikkelaar van de Uv-bestendige aardingskabel,
heeft Duramotion een expertise opgebouwd
met betrekking tot kabels en connectiviteit van
zonnestroomprojecten. Door de overname van
SCX Solar, staat Duramotion daarnaast ook op
de voorgrond in de ontwikkelingen van BIPV en
in-dakoplossingen.
Door onze producentenrol hebben wij een unieke
positie verworven in de markt op het gebied van
de grootschalige distributie van installatiematerialen. Dus wil jij als EPC’er materialen in bulk
inkopen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres,
maar ook als ZZP’er ontzorgen wij jou graag.
Door ons complete solar assortiment bezorgen
wij inmiddels dagelijks totaalleveringen aan onze
klanten.
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Distributeur en reseller
Duramotion biedt uitsluitend hoogkwalitatief
installatiemateriaal aan en levert internationale
A-merken voor onderconstructies, omvormers,
modules, accu’s, laadpalen en LED verlichting.
Onze producten voldoen aan de heersende
Europese en Nederlands normen.
Daarnaast garanderen wij korte levertijden en
concurrerende prijzen, doordat wij direct uit eigen
voorraad leveren. En zo kan jij, op jouw beurt, ook
weer jouw klanten een tijdig gemonteerd veilig en
betrouwbaar PV-systeem garanderen.

In 2013 begonnen met een flinke dosis doorzettingsvermogen en de ambitie om een bijdrage te
leveren aan een duurzamere wereld. Inmiddels is Duramotion uitgegroeid tot een van de meest
gerenommeerde en complete solar groothandels in de Benelux.
Kennispartner
Ons technische supportteam bestaat uit ervaren
technici, solar specialisten en Scope 12
inspecteurs. Loop je als EPC-er tegen een
complex technisch (ontwerp)probleem aan?
Of dient er materiaal of een techniek te worden
gecustomiseerd? Neem dan contact op met ons
team voor ondersteuning. Gezamenlijk zoeken wij
naar passende oplossingen bij jouw technische of
logistieke uitdagingen binnen jouw solar
projecten.

Bij Duramotion streven wij naar langdurige partnerschappen met onze relaties. De gezamenlijke
groei van beide bedrijven is een kernprincipe voor
ons.
Mocht je vragen of samenwerkingsvoorstellen
hebben, neem gerust contact op. Laten we
samenwerken voor een duurzamere toekomst.

Betrokken service
Heb je onverhoopt een ongebruikelijke kabelkwadratuur nodig? Zoek je per direct ervaren
monteurs voor een aankomend project? Wij
hebben geen negen-tot-vijf mentaliteit, een groot
internationaal netwerk en een zeer ervaren en
betrokken technisch supportteam.
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KENNISCENTRUM
Ondersteuning op alle gebieden
Duramotion helpt jou graag om de juiste producten te vinden voor ieder project. Ook voor
installatietechnische vragen kun je bij ons terecht. Ons technische support team (bestaand
uit ervaren technici, solar specialisten en Scope 12 inspecteurs) staat jou graag bij.
Inspecties en ontwerp
Wij begeleiden regelmatig zowel EPC-ers of ZZPers bij twijfels over een systeemontwerp of een
reeds uitgevoerde PV-installatie. Maar ook voor
(her)calculatie van een project of een 3D-design
ben je bij ons aan het juiste adres. Wat jouw
technische dilemma ook is, Duramotion staat jou
bij met raad en daad tot aan de succesvolle
afronding van jouw solar project.
Projectmanagement
Door onze uitgebreide technische kennis en
ruime (praktijk) ervaring in alle aspecten van
zonne- energie systemen, installaties en support,
kunnen wij onze klanten uitstekend adviseren.
Je kunt bij ons terecht voor engineeringsvraagstukken, of voor de complete projectmanagement van een duurzaamheidsproject.
Verloopt het project onverwachts moeizaam?
Of kom je handen tekort door grote drukte? Dan
kunnen wij uitkomst bieden door ondersteuning
in het projectmanagement en/of het regelen van
ervaren installateurs uit ons netwerk.
Solar offerte tool
Om veel projecten binnen te halen, moeten er
veel offertes worden uitgebracht. Echter, het
maken van een goede én professionele
uitziende offerte kost veel tijd. Dit is een klacht
die wij vaak hebben gehoord van onze klanten.
Om deze reden heeft Duramotion de Solar Offerte
Tool® ontwikkeld. De Solar Offerte Tool® is een
online software applicatie waarmee je in een
fractie van de tijd een offerte opstelt. De offerte
geeft een duidelijk overzicht van de
materialen en kostenposten. Verder wordt in de
offerte het legplan toegevoegd, de terugverdientijd en opbrengst worden vermeld en de offerte
wordt geheel in eigen huisstijl opgemaakt.

Een professionele en esthetisch offerte vergroot
de slagingskans bij jouw prospect. Vraag nu naar
de voorwaarden en probeer onze tool eens uit.
Ervaar het gemak en de tijdsbesparing!
Overspanningsbeveiliging configuratie tool
Type 1 en 2 beveiliging nodig? Of toch alleen type
2? Of moet de overspanningsbeveiliging toch
anders worden samengesteld? Een professionele
installateur moet zeker weten welke type overspanningsbeveiliging hij dient te gebruiken. Vaak
is het meteen duidelijk, maar soms is de situatie
wat complexer.
Hoe simpel of complex de overspanningsbeveiliging ook is; met de nieuwe Overspanningsbeveiliging Configuratie Tool® van Duramotion
wordt je altijd naar het juiste ontwerp geleidt.
Probeer de tool uit op onze website en laat ons
weten wat je ervan vindt!

Heb je hulp nodig bij een project?
Neem concontact met ons op.
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GESCHIEDENIS DURAMOTION
Hoe het begon...
In 2013 begonnen met een flinke dosis doorzettingsvermogen en de ambitie om bij te dragen
aan een duurzamere wereld. Inmiddels is
Duramotion uitgegroeid tot een van de meest
gerenommeerde en complete solar groothandels
in Nederland.

Groot geworden als producent van A-kwaliteit
aardingskabel en connectoren. Dankzij ons
ervaren technisch support team en breed
assortiment, zijn wij de vaste technisch vraagbaak
en totaalleverancier voor vele klanten.

2013

2015

•

•

•

Oprichting Duramotion
zolderkamer Roy Franssen
Doorstart Solinq® bij
Duramotion

2014

2016

•

•

•
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•

Intrek officiële eerste kantooren magazijnruimte bij BCL
2de expositie van
Duramotion bij Solar Solutions

1ste expositie van Duramotion bij
Solar Solutions
Nieuw op de NL markt:
Uv-bestendige aardingskabel
i.s.m. Eldra

•

3de expositie van Duramotion bij
Solar Solutions
Verhuizing naar een groter
bedrijfspand in Heerlen

2017

2020

•

•

Oprichting installatie- servicetak Duravolt

Verhuizing naar industrieterrein De Koumen

2018

2021

•

•

Oprichting software-development afdeling Duramonitor

•

Doorstart SCX Solar®
bij Duramotion
4de expositie van
Duramotion bij Solar
Solutions
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LATEN WE SAMENWERKEN
Duramotion, groothandel in solar en kennis
Grootschalige distributie
Heb jij materialen in grote bulk nodig? Als
producent van o.a. A-kwaliteit aardingskabel, de
Solinq® connector en SCX indak-onderconstructie,
heeft Duramotion een unieke positie verworven
voor de grootschalige distributie van installatie-materialen. Bespreek met ons de voorwaarden
voor een gunstige win-win!

Gedreven, betrokken en ervaren
Bij Duramotion hebben wij géén negen-tot-vijf
mentaliteit en wél een groot (internationaal)
netwerk van fabrikanten, monteurs en een zeer
ervaren technisch supportteam. Samen zoeken
wij altijd naar passende oplossingen voor de
technische of logistieke uitdagingen binnen jouw
solar project!

Totaal leverancier
Wil jij je inkoop vergemakkelijken? Bestel dan je
complete solar project bij ons. Duramotion heeft
het meest complete solar assortiment van
Nederland en levert direct uit eigen magazijn.
Vertrouwde A-merken, alle grote componenten
zoals zonnepanelen, omvormers en montage
systemen, maar ook al het klein installatiemateriaal zoals automaten, mantelbuizen, kabelschoenen, etc. Alles onder één dak. Goed om te
weten, toch? Plaats je complete bestelling bij ons
en ervaar het gemak.

Bij Duramotion streven wij naar langdurige
partnerschappen met onze relaties. De
gezamenlijke groei van onze beide bedrijven
is een kernprincipe voor ons. Ben je benieuwd
hoe Duramotion jou kan ontzorgen als solar
partner? Neem gerust contact op voor meer
informatie en laten we samenwerken voor
een duurzamere toekomst.
Duramotion – Duurzaamheid in beweging

ONLINE
SHOP

www.shop.duramotion.nl

Koop je solar materialen nu snel en eenvoudig in onze webshop! Scan de code en bekijk
ons aanbod of ga naar www.shop.duramotion.nl
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SOLINQ STRIPTANG EN MINI STRIPTANG
Bekijk het Solinq assortiment op www.shop.duramotion.nl

POWERFUL SOLAR SOLUTIONS

“SCX Solar - geïntegreerde oplossingen
Esthetisch, eenvoudig, betrouwbaar”

10 tot 25 jaar garantie

In-daksystemen

Maximaal rendement

Carports

Volledig geïntegreerd

Gevels

SCX Solar B.V. De Kempen 4, 6021 PZ Budel -TEL: 040 744 02 02 EMAIL: info@scx-solar.eu
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