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De nieuwe generatie zonnepanelen van Solarwatt heeft een opbrengst die gegarandeerd 25% boven de 
industrienorm ligt. Bovendien zijn de panelen van Solarwatt aanzienlijk beter bestand tegen alle belastingen 
en milieu invloeden. Het resultaat: hogere betrouwbaarheid vanaf dag 1 en tot 33% toename van de levensduur.

De panelen zijn daarnaast mooi om te zien: door het geavanceerde ontwerp zijn deze zonnepanelen een elegante 
toevoeging voor elk huis of gebouw. Bovendien bieden wij een toonaangevende garantie op het product en het 
vermogen – zeker is zeker.

 f Robuust Extreem resistent glas/glas-laminaat

 f Krachtig Gegarandeerd 25% hogere opbrengst*

 f Aantrekkelijk Elegant, zeer geavanceerd ontwerp

 f Meer zekerheid Tot 100% langere productgarantie

* In vergelijking met standaard glas/folie-panelen onder dezelfde omstandigheden, over dezelfde garantieperiode.
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BELASTING

PRESTATIE SOLARWATT
ZONNEPANEEL
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VERMOGENSGARANTIE
SOLARWATT MODULE
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en het vermogen

tot 33%langerelevensduur
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De nieuwe generatie glas/glas-panelen van Solarwatt vormt de nieuwe maatstaf voor zonnepanelen. Deze 
technologie staat garant voor een optimale brand- en krasbestendigheid, is bestand tegen hoge belastingen en 
biedt aanzienlijk meer bescherming tegen temperatuurwisselingen, vocht en andere milieu-invloeden. Dankzij 
deze voordelen heeft het glas/glas-paneel van Solarwatt een levensduur van meer dan 30 jaar. En u profiteert van 
een maximale opbrengststabiliteit die met gebruikelijke zonnepanelen niet wordt bereikt.
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 GLAS VOORKANT:
ANTIREFLECTEREND 

SOLARGLAS
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 f Krachtig, witte folie, glas/glas-paneel in zilverkleurig frame 

 f Speciaal ontwikkeld voor platdak en industriële toepassingen

 f Universeel inzetbaar voor dakopbouwinstallaties: 
       verticaal of horizontaal

 f Compatibel met gangbare montagesystemen

 f Zeer duurzaam: glaslaminaat beperkt de schadelijke invloeden 
       van het milieu tot   het minimum

 f 30 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire vermogensgarantie (98-87%)

260-265 WP

 f Krachtig, transparant glas/glas-paneel in zwart frame 

 f Universeel inzetbaar voor dakopbouwinstallaties: 
       verticaal of horizontaal

 f Speciaal ontwikkeld voor schuindak 
      Mooi donkerblauw met zwart frame en esthetisch design

 f  Zeer duurzaam: glaslaminaat beperkt de schadelijke invloede 
       van het milieu tot het minimum

 f 30 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire vermogensgarantie (98-87%)

255-260 WP
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SOLARWATT 60M
HIGHPOWER
 KRACHTIG. ROBUUST. VERNIEUWEND

 f Krachtig, witte folie, glas/glas-paneel in zwart frame 

 f Universeel inzetbaar voor dakopbouwinstallaties: 
       verticaal of horizontaal

 f Zeer duurzaam: glaslaminaat beperkt de schadelijke invloeden 
       van het milieu tot het minimum

 f 30 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire vermogensgarantie (98-87%)

290-300 WP MONO MET ZWART FRAME

SOLARWATT 60M STYLE
SOLARWATT 60M PERC*
 KRACHTIG. ROBUUST. VERNIEUWEND.

 f Krachtig, transparant glas/glas-paneel in zwart frame 

 f Universeel inzetbaar voor dakopbouwinstallaties: 
       verticaal of horizontaal

 f Speciaal ontwikkeld voor schuindak, mooi ’full black’ uiterlijk op het dak 
      met de hoogste vermogens en esthetisch design

 f Zeer duurzaam: glaslaminaat beperkt de schadelijke invloeden 
      van het milieu tot het minimum

 f 30 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire vermogensgarantie (98-87%)

Naast de standaard Mono is de M-Style ook beschikbaar met PERC cellen(Passivated 
Emitter Rear Contact). Deze cellen werken nog beter bij lage lichtniveaus en 
degraderen minder snel dan standaardcellen. De M-Style PERC-zonnepanelen 
hebben hierdoor de laagste degradatie op cel- en paneelniveau.

270-275 WP (60M STYLE) MONO DAKOPBOUW275-280 WP (60M PERC)

*
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Garantieomvang
Wij bieden maximale zekerheid met 
30 jaar product- en vermogensgarantie.

Uitstekende service
Ons servicenetwerk van deskundige installatiepartners 
zorgt voor een professionele en snelle service.

Duurzaamheid
Solarwatt neemt de zonnepanelen na gebruik terug 
en recyclet deze conform de laatste normen.

  CONTACT
Telefoon +31 (0)344 - 767 002
E-mail  info.benelux@solarwatt.net 
Website www.solarwatt.nl
Adres  Solarwatt BV
  De Prinsenhof 1.05
  4004 LN Tiel
  Netherlands

Kwaliteit ‘made in Germany’
Onze producten en diensten worden aan strenge 
kwaliteitscontroles onderworpen.

Hoogste rendementen
Onze panelen leveren regelmatig hogere 
rendementen dan voorspeld - getest en 
meervoudig bevestigd.

Systeemefficiëntie
De optimale afstemming van alle systeem-
componente van Solarwatt garandeert
maximale efficiëntie.


