Inhoud zonnepanelensysteem
Het zonnepanelensysteem van Gutami Solar Projects bestaat uit panelen met een topkwaliteit
in combinatie met een hybride omvormer met een hoge efficiëntie.

LONGi 360Wp mono
Het Longi 360Wp paneel is een zwart
paneel met een volledige zwart design.
Dit paneel is speciaal ontworpen met
een hoger rendement en dus ook ideaal
voor installaties op kleinere daken. De
uitgebreide datasheets vindt u terug op
onze website.
Specificaties
Afmetingen
Gewicht
Module Efficiëntie
Vermogensgarantie
		
Productgarantie

1755 x 1038 x 35
19,5 kg
20%
90% na 10 jaar
80% na 25 jaar
10 jaar

10 en
25 jaar
vermogensgarantie

Growatt batterijen zijn geschikt voor elk type
woning; hybride en AC-gekoppeld voor 1-fase
of 3-fase systemen. Growatt opslagoplossingen
zorgen voor efficiënt gebruik van zonne-energie,
verhoogt het eigen verbruik.

Growatt hybride omvormer
De Growatt is een kosten efficiënte, stille
omvormer met een hoog rendement.
Growatt omvormers vormen een uitermate
geschikte combinatie met onze panelen.
Growatt omvormers worden als ‘zeer
goed’ beoordeeld in het toonaangevende
maandblad Photon. Deze Growatt hybride
omvormer is geschikt voor batterijen!
Specificaties
Productgarantie 10 jaar
Monitoring
UTP (meest stabiel)
		
of WiFi

10 jaar
garantie

Specificaties
Productgarantie 10 jaar
Monitoring
UTP (meest stabiel) of WiFi

De getoonde afbeeldingen geven een beeld van het product weer maar kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Growatt batterijsysteem

Producenten zonnepanelensysteem
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:

Zwarte panelen
Wat Longi met name bijzonder maakt is de productie van wafers, oftewel
zonnecellen. Waar andere solar fabrikanten hun cellen inkopen, is Longi Solar
verantwoordelijk voor zijn eigen productie. Met meer dan 17.000 medewerkers
in 12 landen is deze wereldspeler de echte nummer één in de productie van
monokristallijne high efficiënt Perc zonnecellen. Deze cellen zijn bij uitstek geschikt
voor bijvoorbeeld 360Wp Full Black zonnepanelen. In de 20 jaar dat Longi actief
is in de zonnepanelenmarkt hebben ze meer dan 30 Gigawatt geproduceerd. Het
360Wp paneel is speciaal ontworpen met een hoger rendement en dus ook
ideaal voor installaties op kleinere daken.

Hybride omvormer
De hybride omvormers van Growatt zijn speciaal ontwikkeld voor residentieel
gebruik. Door hun hybride technologie is opslag mogelijk. In combinatie met een
batterij zijn ze de ideale oplossing voor moderne energiesystemen in huis.

Batterijsysteem
Growatt batterijen zijn geschikt voor elk type woning; hybride en AC-gekoppeld
voor 1-fase of 3-fase systemen. Growatt opslagoplossingen zorgen voor efficiënt
gebruik van zonne-energie, verhoogt het eigen verbruik en netonafhankelijkheid.

Tigo optimizer
Tigo Energy is een bedrijf in Silicon Valley, en is in 2007 opgericht door een team
van ervaren technici. Dankzij de combinatie van een unieke systeembenadering
met expertise in halfgeleiders, vermogenselektronica en zonne-energie
ontwikkelde Tigo de eerste generatie Smart module optimizer technologie voor
de solar industrie.

Onderconstructie
Metaalbedrijf KWWS is in 2010 gestart met de ontwikkeling van SOLARSTELL
montagesystemen voor zonnepanelen. Kernwaarden voor de door hen
geproduceerde systemen zijn: efficiënt, sterk, 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 Nederland en hebben 20 jaar garantie.
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