Collectieve Inkoop Zonnepanelen
Standaard bieden wij u het Talesun Poly paneel (blauwe panelen) met een serieel
geschakelde omvormer. Tegen een meerprijs is er ook keuze voor een zwart paneel
(Eging 315wp) en/ of een parallel geschakeld systeem met optimizers (geschikt met
zowel blauwe als zwarte panelen). onze adviseurs helpen u graag met de juiste keuze.
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TALESUN

TALESUN280WP POLV

EGING 315WP MONO

De 280Wp Poly panelen presteren
uitstekend bij matige lichtinval en zijn dus
zeer geschikt voor installatie in ons land.
De uitgebreide datasheet vindt u terug op
onze website.

Mono panelen, ook wel gekenmerkt
door hun zwart design met zwarte
kader, bieden meer vermogen per
paneel op dezelfde oppervlakte. De
technische datasheet kan u op onze
website vinden.

Specificaties

Specificaties

1665x 1002x 35
19kg

Afmetingen
Gewicht
Module Efficiëntie
Vermogensgarantie
Productgarantie

Grë>'waïï

17,1 %
90% na 10jaar
80% na 25jaar
10jaar

Afmetingen
Gewicht
Module Efficiëntie
Vermogensgarantie
Productgarantie

1664 x 1002x 35
18kg
18,89 %
90% na 10jaar
80% na 25jaar
10jaar
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GROWATT OMVORMER

SOLAR EDGE OMVORMER

De Growatt is een kosten efficiënte. stille
omvormer met een hoog rendement.
Growatt omvormers vormen een uitermate
geschikte combinatie met de Talesun en
Eging panelen. Growatt omvormers
worden als 'zeer goed' beoordeeld in het
toonaangevende maandblad Photon.

Het assortiment SolarEdge producten
omvat energie optimisers, zeer efficiënte
omvormers en een webportaal voor
monitoring en foutenopsporing.
Het systeem verhoogt de energieproductie
van ieder zonnepaneelsysteem door
systeembeperkingen te overkomen.

Specificaties

Specificaties

Productgarantie
Monitoring

l0jaar
UTP of WiFi

Productgarantie
Monitoring

Optimizers: 25jaar
Omvormer: 12jaar
UTP of WiFi

Blauwe panelen
Talesun is een internationale producent met meer dan 3600 werknemers in 12 landen.
Talesun investeert in innovatie en is voortdurend bezig met ontwikkeling. In 2015 is er een
volledig nieuwe productielijn van 500MW in gebruik genomen. De hoge kwaliteits
standaard die zij hanteren geldt niet enkel voor hun producenten en diensten maar ook
voor de werkomstandigheden van hun werknemers.

Zwarte panelen
EGing PV. opgericht in 2003. is een hightech onderneming die gespecialiseerd is in de
ontwikkeling. productie en marketing van fotovoltaïsche zonne-producten. Door
zonnecellen en -modules met hoog rendement te ontwikkelen en zich te concentreren op
het benutten en promoten van hernieuwbare energie. werd EGing PV de eerste A-aandeel
beursgenoteerde fabrikant van zonnecellen en modules op de Shanghai Stock Exchange.
De productielijnen van de modules zijn volledig geautomatiseerd zonder handmatige
tussenkomst. Door het productieproces te verbeteren. behoudt EGing een stabiele kwaliteit
en uitstekende prestaties.

Serieel geschakeld systeem
Growatt is een expert op gebied van omvormers en ontwikkelde een aantal jaren geleden
al een omvormer met 99% efficiëntie. Ze kregen daarom niet voor niets het A+ label van
Photon. een onafhankelijke onderzoeksinstelling gespecialiseerd in alles betreffende
zonne-energie.

Parallel geschakeld systeem
solar�

Solar Edge omvormers en optimizers: SolarEdge werd opgericht in 2006 en heeft een
marktaandeel van meer dan 70% in de sector stroomoptimalisatie. Het bedrijf heeft
wereldwijd al meer dan 5,6 miljoen optimisers en 245.000 omvormers geleverd in meer
dan 40 landen.

Onderconstructie
Voor de montage van de zonnepanelen op schuine daken werken wij met dakhaken en
gemak op het dak

montage rails uit hoogwaardig aluminium. De schroeven en bouten zijn vervaardigd uit
inox. Op platte daken worden er eveneens aluminium driehoeksteunen geplaatst. Alle
materialen zijn uitermate geschikt voor de diverse weersomstandigheden die wij kennen.
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Kies voor onze
BTW-Service

€130, - incl. BTW

