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het solaredge systeem 

 Geavanceerde monitoring op paneelniveau

  Superieure veiligheid

  Meer opbrengst
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Binnen dit systeem worden de zonnepanelen niet als serie 

geschakeld, maar parallel. Wanneer een paneel minder 

presteert, bijvoorbeeld door een andere hellingshoek 

of schaduw, dan heeft dat geen invloed op de prestatie 

van de andere panelen. Ieder paneel wordt voorzien van 

een eigen optimizer om de opbrengst te optimaliseren. 

Hierdoor is er per paneel inzicht in de werking en de 

opbrengst van het systeem. Deze informatie is op ieder 

moment van de dag inzichtelijk door gebruik te maken 

van de applicatie op uw tablet of telefoon. Eventuele 

storingen in het systeem worden via deze applicatie 

automatisch gemeld bij Suntech Energy, waardoor er snel 

en accuraat gehandeld wordt door onze eigen monteurs.  

ZONNEPANELEN VAN TOPKWALITEIT

Het ENPHASE systeem

SOLARCELL MONO FULLBLACK

 Luxe high-end zonnepaneel met  
 hoogwaardige afwerking

 120 halfcells monocrystalline paneel

 Cells afgewerkt met squared corners

 Voorzien van 9 busbars

 Full Black paneel met zwarte omlijsting  
 en zwarte backsheet

 Opbrengstgarantie na 30 jaar: 83%

 Fabrieksgarantie 15 jaar

 Maatvoering: 1.684 mm x 1.002 mm

 Ook leverbaar met zwart frame  
 en witte backsheet

SOLARCELL MONO FULLBLACK

 Luxe high-end zonnepaneel met  
 hoogwaardige afwerking

 120 halfcells monocrystalline paneel

 Cells afgewerkt met squared corners

 Voorzien van 9 busbars

 Full Black paneel met zwarte omlijsting  
 en zwarte backsheet

 Opbrengstgarantie na 30 jaar: 83%

 Fabrieksgarantie 15 jaar

 Maatvoering: 1.755 mm x 1.038 mm

 Ook leverbaar met zwart frame  
 en witte backsheet

De SOLARCELL GROUP B.V. is een Nederlandse fabrikant 

van zonnepanelen en ontwikkelt doorlopend zonne-

panelen van topkwaliteit. Deze innovatieve producten 

staan garant voor een lange levensduur en uitstekende 

garanties. Zonnepanelen van SOLARCELL leveren na  

30 jaar nog minimaal 83% vermogen van de capaciteit 

van het paneel. Daarnaast hebben de zonnepanelen van 

SOLARCELL een fabrieksgarantie van 15 jaar.

Binnen dit systeem worden de panelen eveneens parallel 

geschakeld. Daar waar SolarEdge één omvormer gebruikt 

op het totaal aantal zonnepanelen, wordt binnen het 

Enphase systeem per zonnepaneel één micro-omvormer 

geplaatst. Ook heeft de mindere prestatie van een paneel 

geen invloed op de prestatie van de andere panelen. Er zijn 

dus veel overeenkomsten tussen een SolarEdge systeem 

en een systeem met Enphase micro omvormers. Zo wordt 

in beide gevallen de opbrengst van elk paneel individueel 

geoptimaliseerd en kunt u de zonnepanelen op elk 

moment van de dag monitoren. Ook het uitbreiden van dit 

systeem is mogelijk wanneer uw jaarlijkse verbruik dit van 

uw zonnepanelensysteem vraagt.

CERTIFIED INSTALLER CERTIFIED INSTALLER

CERTIFIED INSTALLER

Twee systemen voor optimale energieopbrengst en veiligheid.  

Beide systemen zijn zeer compleet, klaar voor de toekomst en vooral veilig! 

Verkrijgbaar in 350wp vermogen Verkrijgbaar in 385wp vermogen
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Waarom Suntech Energy?

We zijn een regionaal bedrijf met hart voor de zaak. We 

weten wat we doen, we kennen onze klant én het project. 

Onze eigen monteur of energieadviseur komt de opname 

doen, alvorens er een passende offerte wordt gemaakt. 

Door deze werkwijze zijn wij altijd in staat om maatwerk 

te leveren. Onaangename verrassingen willen we hiermee 

zoveel mogelijk voorkomen. Ook kunnen we hierdoor  

duidelijke afspraken maken, en dat houdt de lijnen kort 

en de communicatie duidelijk. De materialen waarmee 

wij werken zijn van hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaar 

en hebben uitstekende garantievoorwaarden.

Ook denken wij graag met u mee over andere vormen van 

verduurzaming. 

  Vervangen van meterkastinstallaties

  Laadpalen

  Spouw (gevel) isolatie

  Bodemisolatie

Suntech Energy is in augustus 2017 ontstaan uit de samenwerking tussen Het Groene Huis 

Hypotheken & Verzekeringen, Ginkel Bemmelen NVM Makelaars en Den Hertog Elektrotechniek. 

De combinatie tussen deze drie lokale, Veenendaalse ondernemingen  

is er één die u veel energie gaat opleveren.

WAAROM ZONNEPANELEN?

Stap voor stap wordt Nederland steeds duurzamer. 

We investeren meer in voorzieningen die een grote 

bijdrage leveren aan onze leefomgeving. Daarnaast zijn 

zonnepanelen betaalbaar geworden, onder andere door 

subsidieregelingen. Overheid, hypotheekverstrekkers en 

veel gemeenten treffen financiële maatregelen waardoor 

energiebesparende voorzieningen in ieders bereik liggen. 

Financier uw zonnepanelen mee in uw hypotheek door 

middel van een bouwdepot, of kijk naar de mogelijkheden 

van een duurzaamheidslening.

 Eigen montage dienst

 Topkwaliteit materialen

 100% betaling achteraf

 BTW teruggaaf service

CERTIFIED INSTALLER


