
SolaX Smart omvormers behoren tot de meest efficiënte omvormers in de markt en 
zijn standaard voorzien van features zoals WiFi en een high-end app voor een perfecte 

monitoring het zonne-energie systeem. Ze zijn future ready en spelen in op de 
behoefte van morgen. 

Solarclarity zet ze graag voor u op een rijtje. 

UITGEBREIDE 
RANGE

PRIJS 
KWALITEIT

-   Bijna geluidloos daardoor geschikt voor woonhuizen
-   Zeer geschikt voor toepassing in Smart homes
-   Internetverbinding via Ethernet of WiFi
-   IP65 – installatie zowel buiten als binnen
-   Zeer brede range hybride omvormers beschikbaar

EUROPESE 
SERVICE
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SOLAX SMART OMVORMERS
VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIE | FUTURE READY

ER ZIJN VEEL GOEDE REDENEN OM VOOR SOLAX TE KIEZEN

Voor elke situatie een 
passende omvormer

Nederlandstalig 
service team

ZEER HOOGSTAANDE SERVICE!

Met een servicekantoor in Nederland heeft u altijd binnen 

24 uur antwoord op uw vraag en binnen 72 uur 
mogelijkheid tot vervanging van uw omvormer door een 

Nederlandstalige SolaX engineer. 

SolaX. Voor elke situatie een passende omvormer!

Enkelfase
1-5 kW

Driefase
5-20 kW

Hybride enkelfase 
3 - 5 kW

Hybride driefase
5-10 kW

ONTWORPEN MET DE BESTE TECHNOLOGIE!

< 25 DECIBEL

Optimale prestaties

INTELLIGENT & 
ONAFHANKELIJK. 



UITGEBREID GETEST
SolaX producten zijn ontworpen, 
getest en geproduceerd naar de 
hoogste wereldwijde kwaliteitsstan-
daard en worden geleverd met:

Omvormer certificaten: 
VDE, SAA, EN50438, G83, G59 en C10/11.

10 JR FABRIEKSGARANTIE
SolaX biedt 10 jaar fabrieks-
garantie op de volledige range 
SolaX omvomers.

Kortom, een zekere keus voor u  
of uw installateur.  

SUPERIEURE 
EFFICIENCY

PLUG & PLAY WIFI 
MONITORING

Met de handige monitoring app van SolaX kunnen PV- installateurs 
en systeemeigenaren altijd en overal rechtstreeks hun PV-systeem 
monitoren vanaf hun mobiele toestel.

De app toont gebruikers real-time, online gegevens om ze op de 
hoogte te houden van de prestaties van hun systeem.

Solax maakt het u makkelijk!

Dankzij het lichte compacte ontwerp en de intuïtieve 
gebruikersinterface kunnen SolaX omvormers heel snel  
geïnstalleerd worden.

SUPER SNELLE 
INSTALLATIE

Solax Smart omvormers behoren tot de meest 
efficiënte omvormers in de markt. Met een 
superieure efficiency van maar liefst 97,8% 
garanderen ze een maximaal rendement. 

Real-time 
PV systemen monitoren

maximaal rendement

plug & play 
installatie concept 

EN DAN NOG EVEN DIT....

97,8%
EFFICIENCY

RUIME HYBRIDE 
SERIE BESCHIKBAAR

De ruime serie hybride omvormers van SolaX zijn dé 
flexibele en kosteneffectieve oplossing voor zowel  
48 als 400 Volt batterijen. Kies voor een grotere  
onafhankelijkheid van elektriciteitsbedrijven, een 
perfecte afstemming op de eigen elektriciteits- 
behoefte én een future ready oplossing.

De Hybride serie van SolaX is beschikbaar in enkel- fase 
& driefase.

Eenvoudig & kosteneffectief
zonnestroom opslaan

‘PLUG & PLAY’
INSTALLATIE
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CONTACT?
Meer weten over SolaX en het brede 
assortiment SolaX omvormers? Wij 
helpen u graag. 

Solarclarity BV
T: 0031 (0)294 745 777
E: sales@solarclarity.nl


