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PANELEN

Hoe verpak ik een pallet met alleen panelen?

1

2

1. Plaats karton tussen de pallet en de panelen om de kabels van het paneel te beschermen.
2. Zorg ervoor dat de frames recht op elkaar worden gestapeld. Plaats het bovenste paneel
met het glas naar boven.
3. Dek het geheel af met karton. Zorg ervoor dat in ieder geval de bovenkant bedekt is. (zie foto 2)
4. Zet de pallet vast met minimaal 2 bandjes. Dit voorkomt dat de panelen gaan stuiteren (zie foto 1)
en schuiven.
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PANELEN | OMVORMERS | OPTIMIZERS

Hoe verpak ik een pallet met panelen, omvormers en optimizers?
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Net als een pallet met alleen panelen maar met de volgende toevoegingen:
1. Zet dozen met optimizers en omvormers op de rand. Dit is heel belangrijk. Plaats de dozen		
NIET in het midden.
2. Zet naast de pallet met panelen de dozen omvormers met een extra bandje vast.

(zie foto 1&2)
(zie foto 1)
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PANELEN | OMVORMERS | OPTIMIZERS |
BEVESTIGINGSMATERIAAL
Hoe verpak ik een pallet met panelen, omvormers, optimizers
& bevestigingsmateriaal?
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Net als een pallet met alleen panelen maar met de volgende toevoegingen:
1. De panelen moeten afgedekt zijn met karton.
2. Verspreid de bevestigingsmaterialen zo plat mogelijk op de panelen i.v.m. het gewicht.

(zie foto 2)

3. Plaats geen extra goederen op de pallet als de aangegeven zending.
4. Plaats omvormers en optimizers op de rand.

(zie foto 1)

5. Zowel de omvormers en optimizers als het bevestigingsmateriaal apart vastzetten met bandjes. (zie foto 1)
Algemeen
1. Zorg ervoor dat de pallet voldoende ingeseald is.
2. Zet het folie vast met plakband zodat het niet losraakt tijdens de verzending.
3. Plak het rma/retour formulier (volledig ingevuld) duidelijk op de folie of het karton.
4. Bij het terugsturen van dozen: Gebruik svp niet meer plakband als nodig, plak stickers e.d.
niet over het serie- en/of artikelnummer.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
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