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ALS BESTE GETEST IN DE DNV-GL (KEMA)
ZONNEPANELEN BETROUWBAARHEIDSTEST.

Met een klimaatkamer worden extreme klimaten 
(van -40 °C tot 85 °C ) nagebootst voor 1000 uur. 

De modules worden voor en na de test getest op 
vermogen.

Voor deze test zijn 800 cycli uitgevoerd, wat  
gelijk staat aan meer dan 25 jaar levensduur.  

Bij de Potential Induced Degradation (PID) test 
worden zonnepanelen een week lang onder een 
hoge negatieve spanning gezet.  

De zonnepanelen moeten na deze test nog 
minimaal 95% van de werking hebben.

Bij Phono Solar bedroeg de degradatie van de 
cellen minder dan 0,5%.

Onder invloed van wind en sneeuw kan er veel 
mechanische druk op een zonnepaneel komen te 
staan. 

De Mechanical Load Test laat zien hoe een paneel 
presteert onder snel repeterende en hoge druk
componenten. 

Het internationale consultancybureau DNV GL (voorheen KEMA) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid 

van zonnepanelen gedurende hun levensduur. Uit deze test, welke 19 zonnepanelenfabrikanten in beeld brengt, komt 

Phono Solar als best presterende zonnepanelen leverancier naar voren. Download hier het DNV-GL Rapport.

-40 °C

85 °C

1000 cycles a 1440 Pa 

Verschillende componenten binnen het zonnepaneel 
kunnen vocht opnemen: de junctionbox, de backsheet 
etc. Wanneer opgenomen vocht bevriest kan er schade 
ontstaan. 

Tijdens de Humidity Freeze test zijn de zonnepanelen 30 
keer, 20 uur blootgesteld aan een omgeving van 85°C 
met een luchtvochtigheid van 85%. Dit gevolgd door 4 
uur op -40°C.

85°C

85%

Tijdens de Damp Heat test wordt gedurende 2000 uur 
gemeten wat het effect is van een extreem hoge tem-
peratuur (85°C ) en een zeer hoge luchtvochtigheid 
(85%) op het verouderingsproces van het paneel. 

WAAR ZIJN DE PHONO SOLAR PANELEN PRECIES OP GETEST? 

Phono Solar:
TOP PERFORMER.

Phono Solar: 
TOP PERFORMER.

Phono Solar:
TOP 6 PERFORMER.

Phono Solar:
TOP 8 PERFORMER.

Phono Solar:
TOP PERFORMER.

PHONO SOLAR: 
BEST PRESTERENDE ZONNEPANELEN 
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http://solarclarity.nl/wp-content/uploads/2016/06/Solar-PV-Module-Reliability-Scorecard-2016-2.pdf

