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efficiëntie.
Talesun inmet
combinatie
een hightech omvormer van Growatt met een hoge efﬁciëntie.
Gutami Solar bestaat uit panelen met een topkwaliteit. Voor de mono panelen verkiezen
oly panelen werken we met CSUN. Beide merken hebben in combinatie met een hightech
stekend rendement.
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TALESUN
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POLY TP660M 260WP MONO
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volledig in het zwart zijn uitgevoerd.
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omdat ze volledig in het zwart uitgevoerd zijn.
Voor daken die niet voldoende vrije
in ons land. De uitgebreide datasheet
P660M 260WP MONO
CSUN SOL AR 260WP POLY
ruimte hebben, kan u kiezen voor de
vindt u terug op onze website.
Speciﬁcaties De CSUN 260-60P polykristallijne
260W monokristalijne
Longi 350 Wp mono panelen. De uitgeAfmetingen: panelen 1640x990x35
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zijn uitermate geschikt
breide datasheets vindt u terug op onze
website.
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Specificaties
Specificaties
Afmetingen:
Afmetingen:
1640 x 990 x 35
Speciﬁcaties
Gewicht:
Gewicht:
18,5 kg
0x35
Afmetingen:
1640x990x35 Module efficiëntie: > 15%
> 15%
Module Efficiëntie:
> 15%
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
jaar kg
Vermogensgarantie: 90%Gewicht:
na 10 jaar, 80% na 25 18,3
Module efﬁciëntie: 16,01%
Productgarantie:
10 jaar
Productgarantie:
10 jaar
GROWAT T OMVORMER
0 jaar, 80% na 25 jaar
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
De Growatt is een kostenefﬁciënte, stille omvormer met een hoog rendement. Growatt
Productgarantie:
10 jaar
omvormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de Talesun panelen. Growatt
omvormers worden als ‘zeer goed’ beoordeeld in het toonaangevende
maandblad Photon.
POWER OPTIMIZERS
GROWATT OMVORMER
Het assortiment SolarEdge proDe Growatt is een kosten efficiënOWAT T OMVORMER
Speciﬁcaties
ducten omvat energie optimizers,
te, stille
omvormer
hoog
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omvormer
metmet
eeneen
hoog
rendement.
Growatt
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zeer efficiënte omvormers en een
rendement. Growatt omvormers
vormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de aangeboden panelen.
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en het aantal panelen, met een zo laag mogelijk AC-vermogen in functie van de
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ductgarantie:
10 jaar
netvergoeding.
nitoring:Specificaties WIFI (standaard), UTP en DLan (optioneel)
Specificaties
Productgarantie:
10 jaar
Productgarantie:		
- Optimizers: 25 jaar
Monitoring:
UTP (meest stabiel) of WiFi
			
- Omvormer: 12 jaar
t type omvormer wordt gekozen op basis van de oriëntatie, de helling van uw dak
Monitoring:		
UTP (meest stabiel) of WiFi
het aantal panelen, met een zo laag mogelijk
vermogen in functie van de netvergoeding.
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Producenten zonnepanelensysteem
nnepanelensysteem

Gutami Solar Projects streeft naar maximale klanttevredenheid en heeft voor u een optimaal systeem samengesteld. Alle
onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd, voor een optimaal rendement. Wij werken met onderstaande merken:

Gutami Solar bestaat uit panelen met een topkwaliteit. Voor de mono panelen verkiezen
ly panelen werken we met CSUN. Beide merken hebben in combinatie met een hightech
BLAUWE PANELEN
tekend rendement.
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 kwaliteitsstandaard die zij
hanteren geldt niet enkel voor hun producenten en diensten maar ook voor de werkomstandigheden van hunCSUN
werknemers.
P660M 260WP MONO
SOL AR 260WP POLY

260W monokristalijne
teren uitstekend bij matige
zijn dus zeer geschikt voor
ons land. Ze zijn esthetisch
kelijk omdat ze volledig in
gevoerd zijn.

0x35

0 jaar, 80% na 25 jaar

De CSUN 260-60P polykristallijne
panelen zijn uitermate geschikt
ZWARTE PANELEN
Wat Longi metvoor
name
bijzonder
maakt
is de productie van wafers, oftewel zonnecellen. Waar
plaatsing
in het
Belgische
andere solar fabrikanten
hunandere
cellen omdat
inkopen,
klimaat, onder
ze is
zo Longi Solar verantwoordelijk voor zijn eigen
productie. Met meer dan 17.000 medewerkers in 12 landen is deze wereldspeler de echte
goed presteren bij een matige en
nummer één in de productie van monokristallijne high efficiënt Perc zonnecellen. Deze cellen
zelfs zwakke
zijn bij uitstek geschikt
voor lichtinval.
bijvoorbeeld 305Wp Full Black zonnepanelen. In de 18 jaar dat Longi
actief is in de zonnepanelenmarkt hebben ze meer dan 12 Gigawatt geproduceerd. Voor daken
Speciﬁcaties
met een beperkte oppervlakte bieden wij ook panelen met een hoog rendement van 350Wp aan.
Afmetingen:
1640x990x35
Gewicht:
18,3 kg
SERIEEL
GESCHAKELD
SYSTEEM
Module
efﬁciëntie:
16,01%
Growatt
is
een
expert
op
gebied
van omvormers
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80%
na 25 jaar en ontwikkelde een aantal jaren geleden al
een omvormer met 99% efficiëntie. Ze kregen daarom niet voor niets het A+ label van Photon,
Productgarantie:
10 jaar
een onafhankelijke onderzoeksinstelling gespecialiseerd in alles betreffende zonne-energie.

PARALLEL GESCHAKELD SYSTEEM
OWAT T OMVORMER
Solar
Edge omvormers
en rendement.
optimizers: SolarEdge
Growatt is een kostenefﬁciënte, stille omvormer
met een hoog
Growatt werd opgericht in 2006 en heeft een marktaandeel van meer dan 70% in de sector stroomoptimalisatie. Het bedrijf heeft wereldwijd al meer
vormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de aangeboden panelen.
dan 5,6 miljoen optimizers en 245.000 omvormers geleverd in meer dan 40 landen. Dit systeem is
watt omvormers worden als ‘zeer goed’
beoordeeld
het daken
toonaangevende
uiterst
geschiktinvoor
met een wisselende schaduwval.
andblad Photon.

ciﬁcaties
ductgarantie:
nitoring:

ONDERCONSTRUCTIE

Metaalbedrijf KWWS is in 2010 gestart met de ontwikkeling van SOLARSTELL montagesystemen
10 jaar
voor
zonnepanelen.
Kernwaarden voor de door hen geproduceerde systemen zijn: efficiënt, sterk,
WIFI (standaard),
UTP
en DLan (optioneel)
duurzaam en overzichtelijk in gebruik. Het assortiment omvat alle oplossingen voor het opstellen
en monteren van zonnepanelen op alle soorten daken. Alle onderdelen worden geproduceerd in
type omvormer wordt gekozen op basis
van de oriëntatie,
van uw dak
Nederland
en hebbende
20helling
jaar garantie.
het aantal panelen, met een zo laag mogelijk
vermogen in functie van de netvergoeding.
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