Slimme deal voor
klanten
Uitsluitend filiaal Wijchen

Warm aanbevolen door
Zonnepanelen
Zonnepanelen zetten zonne-energie om in stroom. Een
zonnepaneel produceert ook elektriciteit wanneer de
zon niet schijnt, maar er wel licht is. Een omvormer
zorgt ervoor dat de opgewekte elektriciteit direct via
de meterkast in uw woning verdeeld en gebruikt kan
worden. Bovendien wordt de elektriciteit, die u niet direct
verbruikt, teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit zal
door de energiemaatschappij worden verrekend met uw
verbruik.
Een investering in zonnepanelen is veilig en biedt u een
prima rendement. En niet in de laatste plaats draagt u bij
aan een schoner milieu! HR Zonnepanelen adviseert en
levert topkwaliteit zonnepanelen, met hoog rendement en
tegen een concurrerende prijs.

Beste kwaliteit
Alle systemen van HR Zonnepanelen zijn vervaardigd uit
hoogwaardige, duurzame materialen zoals geanodiseerd
aluminium, MagiZinc® staal en RVS. Alle materialen zijn
voorzien van een TÜV en CE- certificaat en voldoen aan
alle Eurocodes en NEN-normen.
De systemen van HR Zonnepanelen gaan lang mee
zonder noemenswaardig onderhoud.

Zwarte panelen (Monokristallijne)
•H
 oog omzettingsrendement module
(tot 15,4%)
•M
 et TruPower wordt het LID-effect
geneutraliseerd
•U
 itstekende opbrengst bij zwak licht
•B
 estand tegen hoge wind- en
sneeuwbelasting
•Z
 elf-reinigend en anti-reflectie
•G
 esorteerd en uitgeleverd op ampèrage
voor maximale output
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Uitsluitend filiaal Wijchen

Snelle installatie
Het montagesysteem van HR Zonnepanelen is zowel goed
doordacht als uitgewerkt. Met als resultaat: maximale
kwaliteit, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid plus
montagezekerheid en efficiëncy. Dus snel geplaatst
zonder overlast. En eenmaal geplaatst, kunt u zeker zijn
van een probleemloze, langdurige werking.

Snelle terugverdientijd
Blauwe panelen (Polykristallijne)
•

Hoog omzettingsrendement module
(tot 15,4%)
•
Met TruPower wordt het LID-effect
geneutraliseerd
•
Uitstekende opbrengst bij zwak licht
•  Bestand tegen hoge wind- en sneeuwbelasting
•  Gesorteerd op ampèrage voor maximale
output
•
Maximum System Voltage 1000 V DC
(IEC) / 600 V DC

Door innovatie en technische ontwikkelingen worden
zonnepanelen steeds efficiënter en voordeliger in
aanschaf. De reguliere energiekosten zullen daarentegen
enkel stijgen. De terugverdientijd zal dan ook steeds
korter worden. Was deze in 2008 gemiddeld nog 12 jaar,
ligt deze op dit moment, afhankelijk van de grootte van de
installatie, bij HR Zonnepanelen tussen de 5 en 9 jaar.
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Direct besparen zonder zorgen!
Altijd op maat
HR Zonnepanelen kan voor praktisch ieder dak een
systeem samenstellen en installeren dat aan uw wensen
voldoet. Met de garantie dat wij elke keer deze rekensom
maken: Wat bespaart ú op uw energierekening? Want
daar gaat het om. Of we het nu hebben over een systeem
van 2 of van 40 panelen, over een eengezinswoning of een
ruime villa.
Tevens bieden wij u vele mogelijkheden en keuze uit
verschillende uitvoeringen. Van de standaard blauwe
panelen tot de Full Black panelen voor grijze of zwarte
daken.

HR Zonnepanelen
HR Zonnepanelen verzorgt de installatie deskundig, snel
en van A tot Z. Als uw systeem door ons is geïnstalleerd
kan de opgewekte stroom direct worden gebruikt en wordt
het teveel aan opgewekte stroom teruggeleverd aan het
elektriciteitsnet; zonder dat u daar omkijken naar heeft.
U bespaart dus vanaf dag één!
Voor het aanvragen van een offerte of om een afspraak
te maken met een van onze medewerkers, kunt u direct
het bijgaande formulier invullen en afgeven bij uw Expert
Wijchen!

SMA omvormer Sunny Boy
•M
 et Quick Module voor snelle en simpele
installatie
•L
 ED display voor status &
energieopbrengst
• I nsteekmodule voor snelle aarding
•G
 eïntegreerde DClastscheidingsschakelaar ESS
•M
 PP-tracking-methode OptiTrac: snelle
en precieze reactie op veranderende
instralingswaarden
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