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Stands die u niet mag missen          tijdens 
Huawei introduceert 1-fase omvormers
Tijdens de vakbeurs Solar Solutions 2017 in de Expo Haarlemmermeer presenteert Huawei de 
1-fase-omvormers voor woonhuisinstallaties. De omvormers hebben een hoog rendement, een 
laag gewicht en zijn heel eenvoudig te koppelen op een monitoringssysteem. Doordat de omvor-
mers een aansluiting voor energieopslag (accu’s en batterijen) hebben, zijn ze voorbereid op een 
toekomst zonder salderen.
Naast de 1-fase-omvormers levert Huawei momenteel ook 3-fasenomvormers van 8 – 42 kW. De 
omvormers van Huawei zijn standaard uitgerust met AC- en DC-overspanningsbeveiliging (type 2). 
De grotere vermogens hebben 4 MPP-trackers (36 kW) en een maximaal inputvoltage van 1.100 V.

i  Vamat, stand B7, www.vamat.nl, tel. 0348 76 90 59

Test- en meetinstrumen-
ten voor pv-installaties

Bij installatie en onderhoud van pv-installaties zijn spe-
ci�eke test- en meetinstrumenten nodig. Hiermee kunt 
u bijvoorbeeld vaststellen of het rendement van de 
installatie overeenkomt met de speci�caties van de ge-
bruikte componenten en de elektrische veiligheid van 
de installatie binnen de geldende normen valt. Met de 
juiste metingen kunt u een diagnose stellen door vast 
te stellen of en in welke string of installatie er sprake is 
van een defect en deze vervolgens herstellen.
Bij Euro-Index vindt u uiteenlopende test- en meet-
instrumenten voor pv-installaties. Deze toestellen 
bieden meer dan meting van spanning en stroom. De 
temperatuur van de zonnepanelen en de intensi-
teit van de zonnestraling tijdens de meting spelen 
bijvoorbeeld een grote rol. U vindt bij ons ook 
warmtebeeldcamera’s, waarmee u eenvoudig en snel 
problemen bij zonnepanelen kunt opsporen. Onze 
specialisten adviseren u graag over de beste oplos-
sing voor uw speci�eke werkzaamheden.

i  Euro-Index, stand: E3.1, www.euro-index.nl 
tel. 010 288 80 00

Nieuwste ontwikkelingen 
Solarclarity

Tijdens Solar Solutions 2017 presenteert Solarclarity, de 
toonaangevende technische groothandel op het gebied van 
zonne-energie, energiemanagement en batterijoplossingen, 
de laatste innovaties voor de slimme 
integratie van pv, opslag en monitoring.
Gepresenteerd worden onder andere 
de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van zonnepanelen en omvor-
mers, de innovatieve batterijen van 
LG Chem, de plug&play AC-batterijen 
van Enphase, de laadsystemen van 
ICU en het energiemanagementsys-
teem van Maxem.
Tevens kunt u tijdens het uitgebreide workshopprogramma 
op de stand ook kennismaken met de nieuwste Smart Energy 
Design tool van Solarclarity. Met deze slimme tool kunt u bin-
nen enkele minuten zelf uw zonne-energiesysteem ontwer-
pen, uw opbrengst berekenen en direct een order plaatsen.

i  Solarclarity, stand C4, www.solarclarity.nl 
tel. 0294 74 57 77

Enphase Home Energy Solution
Enphase Energy, een wereldwijd energie-
technologiebedrijf, is een van de eersten die 
slimme, verbonden zonnestroom beschik-
baar maakt in elk huishouden, 
elke onderneming en gemeen-
schap. Het bedrijf levert simpele, 
innovatieve en betrouwbare 
energiebeheeroplossingen waarmee we-
reldwijd meer duurzame energie kan worden geproduceerd. Enphase heeft 
al ongeveer dertien miljoen micro-omvormers geleverd en er zijn al meer dan 
540.000 Enphase-systemen geïnstalleerd bij particulieren en bedrijven in meer 
dan honderd landen. Tijdens Solar Solutions kunt u de Enphase Home Energy 
Solution zelf in werking zien. Uiteraard voorzien van deskundig advies.

i  Enphase Energy, stand C5, www.enphase.com/nl-nl, tel. 040 250 47 44
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Fronius Solar Energy   
bestaat 25 jaar

De Fronius Solar Energy divisie viert zijn 25-jarige 
jubileum in 2017. Het productportfolio wordt 
uitgebreid met intelligente nieuwe mogelijkhe-
den van het Fronius Solar-webportaal, het online 
platform voor systeemmonitoring op afstand. 
Met verschillende kwaliteitsproducten – sinds de 
oprichting in 1992 geproduceerd en ontworpen in 
Oostenrijk – staat de Fronius Solar Energy-divisie 
voor betrouwbaarheid, kwaliteit en ervaring.
‘Al onze innovaties ondersteunen onze visie 
van 24 uur zon; een energie-toekomst waarin 
al onze energiebehoefte voor 100 procent uit duurzame bron-
nen komt’, zegt Martin Hackl, hoofd van de Solar Energy-divisie. 
Fronius biedt energieopslagsystemen, samen met energie 
management functies, waarmee het mogelijk is het eigen duur-
zame energiegebruik te verhogen tot wel 80 procent. Beproef 
uw geluk met de ‘Lucky Snappy’-gokkast op de stand en kom 
meer te weten over onze energievisie.

 i  Fronius, stand D2, www.fronius.com, tel. 0043 7242 24 10.

Hoog vermogen  zonnepaneel ideaal voor 'all electric'-woonconcept
Steeds vaker worden er woningen gerealiseerd met een 'all electric'-installatie. Dit betekent dat er geen gas meer 
wordt aangesloten. De uitdaging bij dit concept is om genoeg duurzaam op te wekken zodat er aan de energiebe-
hoefte kan worden voorzien. Panasonic produceert al meer dan vijfentwintig jaar zonnepanelen met een speciale 
celtechnologie. Deze modules zijn ontworpen om een maximaal rendement uit het dak te halen.
Door de verschillende paneelgroottes hebben huiseigenaren de keuze en vrijheid om een zonnepaneel te kiezen 
die het hoogste rendement oplevert. De range van Panasonic varieert van 285 – 330 Wp. Ook is een aantal 
Panasonic-modules te combineren met een GSE-indaksysteem waardoor het gehele dakoppervlakte kan worden 
vol gelegd met zonnepanelen. Door het extreem hoge rendement zijn de zonnepanelen van Panasonic ideaal 
voor Nul-op-de-meterwoningen. Libra Energy is o�cieel distributeur van Panasonic en GSE intégration.

i  Libra Energy, stand C1 
www.libra.energy, tel. 0251 65 62 77

Solarwattt presenteert  complete 
decentrale  energieoplossingen

Solarwatt is een toonaangevende speler 
op de Europese markt en produceert al 
meer dan twintig jaar lang hoogwaar-
dige zonnepanelen in Duitsland. Het 
bedrijf is via investeringsbedrijven voor 
90 procent in handen van Stefan Quandt, 
tevens grootaandeelhouder van BMW. 
Dankzij een hechte samenwerking met 
BMWi, de elektrische tak van de autofabri-
kant, heeft Solarwatt een van de meest 
geautomatiseerde en innovatieve fabrie-
ken ter wereld. In partnerschap met BMWi, 

worden complete energiesystemen aangeboden in combinatie met 
elektrische auto’s, zoals de BMWi 3 en de BMWi 8.
Tijdens Solar Solutions presenteert Solarwatt decentrale energie-
oplossingen waarbij zonnepanelen, opslag en energiemanagement 
één geïntegreerd energiesysteem vormen. Daarnaast tonen wij op 
de stand de nieuwe generatie high power glas-glas zonnepanelen 
van 300 Wp met dertig jaar garantie, evenals de meest e�ciënte en 
veiligste thuisaccu MyReserve.

i  Solarwatt, stand C7, www.solarwatt.nl, tel. 0344 76 70 02.

Revolutionair montagesysteem – ClickFit Evo
Esdec ontwikkelt, produceert en levert sinds 2004 professionele montagesystemen voor zonnepanelen 
op daken. ClickFit en FlatFix zijn geïnspireerd door de installateur die regelmatig zonnepanelen plaatst. 
Gemakkelijk, snel en betrouwbaar installeren met innovatieve, hoogwaardige en duurzame montagesys-
temen; dat maakt Esdec mogelijk. Sinds de oprichting van Esdec zijn er wereldwijd meer dan vier miljoen 
zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1 GWp op ClickFit en FlatFix geïnstalleerd.
Tijdens Solar Solutions 2017 presenteert Esdec het nieuwe, revolutionaire montagesysteem voor 
schuine daken, ClickFit Evo. ClickFit Evo is de snelste en sterkste klik met alle pannendaken. Het 
nieuwe ultrasterke montagesysteem bestaat uit slechts vier standaardcomponenten waarmee alle 
gangbare zonnepanelen op elk pannendak zijn te monteren. Nog sneller monteren, dat staat vast. 
Wilt u nog sneller installeren? Bezoek dan onze stand en ontdek en ervaar het zelf.

i  Esdec, stand C2, www.esdec.com, tel. 085 760 72 20

EI03 26-27.indd   27 27-02-17   14:13




