GROENE ENERGIE VOOR
DE NIEUWE GENERATIE
AGRARISCHE BEDRIJVEN

ÉÉN SYSTEEM. OM DE TOEKOMST VAN UW BEDRIJF TE VERDUURZAMEN EN TE WAARBORGEN.

2

SOLARWATT Blindtext

U DRAAGT ZORG VOOR HET MILIEU.
HET HART VAN EEN BLOEIEND LANDBOUWBEDRIJF.
Als agrariër – een ondernemer – bent u continu
voortbouwend op de erfenis van uw familie, u
streeft ernaar de opbrengsten van uw land en
eigendommen te maximaliseren en uw CO₂uitstoot terug te dringen.
Landbouwers in heel Europa maken kennis met
de besparingen en autonomie, die moderne
zonne-energie technologieën kunnen leveren.
U investeert in apparatuur om opbrengsten te

genereren met een minimaal risico op dure
technische storingen. U wilt dat uw zonnepanelen even lang meegaan als de daken waarop
ze rusten. Voor uw eigen onafhankelijkheid en
gemoedsrust zijn onze Vision glas-glas zonnepanelen robuust, betrouwbaar, duurzaam en
zodanig uitgerust dat ze geschikt zijn voor alle
landbouwomgevingen onder alle
weersomstandigheden.

U DRAAGT ZORG VOOR.
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Duurzaamheid
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Familie
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Onafhankelijk
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Innovatie
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Groei

U kent het belang van het milieu.

U leidt een familiebedrijf samen met uw meest dierbaren.

U waardeert uw vrijheid.

U bent zich ervan bewust dat traditie en vooruitgang hand in hand gaan.

U bent een ondernemer. U wilt uw opbrengsten maximaliseren.

WIJ OOK.

SOLARWATT subsidiary
SOLARWATT partners

SCHONE, GROENE ENERGIE.
Hoogwaardige energiesystemen van SOLARWATT
vangen energie van de zon op en leveren zo schone
energie, waardoor uw energiekosten dalen en u uw
landbouwbedrijf klaar maakt voor de toekomst. Als
Duitse fabrikant zijn wij binnen deze branche al
meer dan 25 jaar toonaangevend.

Australie
Europe

• Grootschalige partnerschappen (BMW, E-On)
• Lokale partners in meer dan 13 landen

SOLARWATT STAAT GARANT VOOR:

Duurzame energie
Wij garanderen dat u de meest duurzame producten en technologieën ontvangt.

Lokale ondersteuning
Wij kennen de betekenis van familie, onze dealers zijn daarom vlak bij u in de buurt.

Individuele oplossingen
Bescherming tegen stijgende energieprijzen plus een sterkere onafhankelijkheid van
nutsvoorzieningen.

Moderne, geavanceerde technologie

Wij garanderen dat u de meest geavanceerde technologie op basis van meer dan
25 jaar ervaring ontvangt.

Investeringsrendement

Wij bieden tientallen jaren een optimaal energie rendement, waarbij we de energieopbrengsten maximaliseren.

INVESTERINGSRENDEMENT
OM UW BEDRIJF TE LATEN GROEIEN.
Onze zonnepanelen kunnen decennia lang milieuvriendelijke elektriciteit produceren. Onze
geavanceerde zonnepanelen, accu’s en energiemanagementsystemen bieden duurzame
bescherming tegen schommelende energieprijzen
en stroomstoringen vanuit het net.

Daarom bieden we een ongeëvenaarde garantie
van 30 jaar op product en vermogen, waaronder
reparatie, vervanging, transport en
herinstallatiekosten. Na 30 jaar leveren onze
zonnepanelen nog gegarandeerd minimaal 87%
van hun oorspronkelijke uitgangsvermogen.

Glas-glas zonnepanelen leveren constante prestaties gedurende tientallen jaren
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5 jaar gratis volledige dekking
Inclusief: opbrengstverlies in de
eerste 5 jaar beschermd door een
all-riskverzekering tot max. 10 jaar!
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Uitvoeringsgarantie van 30 jaar
35% meer vermogen dan
gebruikelijk binnen de markt.

GLAS-GLAS TECHNOLOGIE.
DE NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN.
Het belangrijkste voordeel van glas-glas zonnepanelen zit hem in de materiaaleigenschappen
zelf: glas veroudert niet. Onze maximaal geteste
zonnepanelen doorstaan maximale sneeuwbelastingen, agressieve gassen inclusief
ammoniak, zure regen en zoutnevel. Hierdoor
blijven energieopbrengsten stabiel, ook voor
de volgende generaties.

De stroomopwekkende zonnecellen worden
beschermd door een 2 millimeter dikke glaslaag
aan weerszijden, en worden door middel van
laminatie verbonden, waardoor ze water- en
luchtdicht zijn. Hierdoor hebben de SOLARWATT
zonnepanelen niet alleen een veel langere
levensduur, maar produceren ze bovendien
meer elektriciteit dan normale zonnepanelen.

Glas-glas zonnepanelen bieden optimale
bescherming voor de waardevolle zonnecellen
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+ Bescherming door gehard glas aan weerszijden
+ Geen sprake van duw- en trekbelasting dus geen microcracks
+ Minimale degradatie gedurende de gehele levensduur
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ONZE KLANTEN
DELEN DE ERVARINGEN.
U investeert fors om duurzame groei te realiseren en u reduceert risico’s zo veel als mogelijk. U wilt
graag onafhankelijk zijn en uw CO2 voetafdruk verlagen en zo een positieve impact op de maatschappij creëren. Dat kan alleen met robuuste apparatuur waarop u kunt vertrouwen en gedurende een
lange levensloop optimaal presteren. Dit is wat klanten zeggen over de toonaangevende technologie
van SOLARWATT.

„

Een investering in zonne-energie is een project voor onze toekomst. Wij kiezen daarom voor SOLARWATT glas-glas zonnepanelen, omdat deze de meest optimale energieproductie
mogelijk maken gedurende een periode van 30 jaar.

Familie Schaap,
Eesterga

„

Ik kies SOLARWATT glas-glas zonnepanelen voor mijn
boerderij, vanwege de indrukwekkende garantie en de
bewezen sterkte en duurzaamheid van de zonnepanelen.

Blenke Melkvee,
Hermte

„

De agrarische sector verandert even snel als elke andere
branche. We moeten daarom vooruitdenken & innoveren.
Door te besparen op onze elektriciteitskosten, hebben we
een voorsprong en kunnen we ons bedrijf beter uitrusten
met het oog op de toekomst.
De Duinhoeve,
Schiermonnikoog

DE NIEUWE GENERATIE GLAS-GLAS
ZONNEPANELEN VAN SOLARWATT
Compatibiliteit
SOLARWATT zonnepanelen
zijn snel en eenvoudig te
monteren, of ze nu
verticaal of horizontaal
worden geplaatst. De zonnepanelen zijn compatibel met
alle gangbare montagesystemen.

Hoogrendementscellen
De PID vrije cellen zorgen
dat het zonnepaneel
bestand is tegen mogelijke
geïnduceerde degradatie.
Dit effect is één van de
belangrijkste redenen voor
de afname van de zonnepanelen- opbrengst na
verloop van tijd.

Antireflecterend glas
Het antireflecterend solarglas zorgt samen met de
PID-vrije hoogrendementscellen voor excellente
prestaties met een, tot wel
4% hogere opbrengst
(t.o.v. standaard solarglas)
en een optimaal lichtrendement van het zonnepaneel, ook bij zwakke
lichtomstandigheden.
Grote verscheidenheid
voor elke toepassing
Ontwikkeld met het oog op
het bieden van een toepassingsgeoriënteerde
productverscheidenheid. De
SOLARWATT serie biedt een
perfecte oplossing voor elk
dak, platte daken en veldopstellingen. Ongeacht of
het een industriële of
particuliere toepassing
betreft en of het om dakinbouw of dakopbouw gaat.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

SOLARWATT Benelux
Telefoon +31 (0)344 - 767 002
E-mail
info.benelux@solarwatt.com
Website www.solarwatt.nl

Belastbaarheid
Dankzij een stabiele verbinding tussen de twee solarglasplaten ontstaat er een
hogere weerstand tegen
ongunstige omstandigheden. Het gebruik van
de tweede glasplaat zorgt
namelijk voor een torsiestijfheid en stabiliteit die
met gebruikelijke glas-folie
zonnepanelen niet wordt
bereikt.
Cellen in neutrale lijn
Zonnecellen in neutrale lijn
worden extra beschermd
tegen trek en buigbelastingen. Deze extreme stabiliteit
voor mechanische belastingen garandeert een uiterst
lange levensduur. Het
resultaat: de panelen zijn
beter bestand tegen hagel
en uiterst geschikt voor alle
sneeuw- en windlastzones.

GLAS-GLAS ZONNEPANELEN
WINSTGEVEND.
BETROUWBAAR.
DUURZAAM.

solarwatt.nl

