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UPGRADE UW STROOMVOORZIENING
NAAR DE ALLERMODERNSTE TECHNIEK
EN WEES NIET MEER AFHANKELIJK VAN
TOEKOMSTIGE PRIJSONTWIKKELINGEN
Gebruik energie tegen een vastgelegde lage prijs! SOLARWATT biedt een totaaloplossing waarmee uw
carport wordt getransformeerd tot energieleverancier. Zo wordt u onafhankelijk!
Het maakt niet uit of u uw energie-opbrengsten gebruikt om een elektrische auto op te laden of om uw
eigen huishouden te voorzien van stroom. Het SOLARWATT CARPORT-SYSTEEM levert altijd winst op!
Model met één opslagcompartiment

Model met twee opslagcompartimenten

Afmetingen carport [m]

3,00 x 6,00

Afmetingen carport [m]

6,00 x 6,00

Aantal panelen [stuks]

16

Aantal panelen [stuks]

32

Nominaal vermogen per paneel [Wp]

150

Nominaal vermogen per paneel [Wp]

150

Nominaal vermogen per systeem [kWp]

2,4

Nominaal vermogen per systeem [kWp]

4,8

Opbrengst van de installatie [kWh/a]

2280

Opbrengst van de installatie [kWh/a]

4560

Gebruik de opbrengsten van het systeem om uzelf
onafhankelijk van energieleveranciers te maken.
Met dit model SOLARWATT CARPORT-SYSTEEM

SOLARWATT CARPORT SYSTEEM | NL

INTELLIGENTE ENERGIEOPLOSSINGEN VOOR
PARTICULIEREN EN
BEDRIJVEN

UNIEK PRODUCT
KWALITEIT
GEGARANDEERD

EERSTE LEVERANCIER
MET VOLLEDIG GLAS/GLASPRODUCTASSORTIMENT

EEN ZONNE-ENERGIE
PIONIER UIT DRESDEN
MET 20 JAAR ERVARING

Gebruik de opbrengsten van het systeem om uzelf
onafhankelijk van energieleveranciers te maken.
Met dit model SOLARWATT CARPORT-SYSTEEM

SOLARWATT
CARPORT-SYSTEEM

*A annames:
Gemiddeld jaarlijks rendement per kWp: 950 kWh; Oriëntatie generator: zuiden;
Energieverbruik van een vierpersoonshuishouden: 4800 kWh/a; verbruik van BMW i3: ~2000 kWh voor 15.000 km;
Zelfvoorzieningsgraad: Deel van de energie dat wordt verbruikt door het huishouden en dat wordt opgewekt door het zonne-energiesysteem.

HET DESIGN SYSTEEM VOOR ONAFHANKELIJKHEID
EN ELEKTRISCHE MOBILITEIT
www.solarwatt.nl
De Prinsenhof 1.05 | NL-4004 LN Tiel
T: +31 344 767 002 | info@solarwatt.nl

OLARWATT CARPORT- YSTEEM

DESIGN GLAS/GLAS-PANELEN

SOLARWATT CARPORT-SYSTEEM
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SOLARWATT 36M glas

33

25 kg

Het SOLARWATT CARPORT-SYSTEEM schept licht in de duisternis en biedt de
aantrekkelijke mogelijkheid om zonne-energie op te wekken met uw carport.

33

Lineaire prestatiegarantie van 30 jaar

33

Productgarantie van 30 jaar

Alle componenten van uw CARPORT-SYSTEEM zijn perfect op elkaar
afgestemd. Deze kwalitatief hoogwaardige componenten worden
gemaakt van kwalitatief hoogwaardig hout en bij de vervaardiging
is gebruik gemaakt van de traditionele pen-en-gatverbindings
methode. Dit betekent dat er geen hoeken van plaatstaal zijn of
andere visueel storende verbindingen.

33

IEC 61215 Ed.2

33

IEC 61730 (inclusief Beschermingsklasse II)

Het DESIGN-systeem voor onafhankelijkheid en elektrische mobiliteit
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Modellen met één opslagcompartiment
Breedte
[m]

Modellen met twee opslagcompartimenten

Diepte
[m]

Verticale
afstand [m]

Panelen
[stuks]

Vermogen
[kWp]

3,00

6,00

2,10

16

2,4

3,00

7,50

2,10

20

4,50

6,00

2,10

4,50

7,50

2,10

Breedte
[m]

Diepte
[m]

Verticale
afstand [m]

Panelen
[stuks]

Vermogen
[kWp]

3,00

9,00

2,10

24

3,6

3,0

4,50

9,00

2,10

36

5,4

24

3,6

6,00

6,00

2,10

32

4,8

30

4,5

6,00

7,50

2,10

40

6,0

6,00

9,00

2,10

48

7,2

Volledige dekking
Verzekering die alle eigen schade dekt
33 Biedt compensatie voor gederfde inkomsten
33 Vult het tekort aan indien het rendement onder
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Lange
levensduur

Hoog
rendement

Innovatief

Betrouwbaar

Veilig

Weinig
schittering

Zoutnevel

Hagel

Bestand tegen:

Zorgeloze installatie
Probleemloze installatie binnen 3 werkdagen
33 Geïnstalleerd door uw ervaren SOLARWATT-partner
33 Installatie van zonnepanelen inclusief

Eenvoudige financiering
Zonder onderpand – Lening zonder onderpand
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en situaties.
Dankzij de hoogwaardige en weerbestendige lakcoating kunt
u ook uw zonne-energie opwekkende carport volledig aan
uw persoonlijke wensen aanpassen.
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SOLARWATT KWALITEIT

De SOLARWATT CARPORT is verkrijgbaar in 9 verschillende
versies. Optionele uitbreidingen zoals zijwanden of een
gereedschapsruimte, maken de selectie compleet. Ongeacht
of het één of twee compartimenten heeft, het SOLARWATT
CARPORT-SYSTEEM biedt de juiste oplossing voor alle wensen

Hoogwaardige houten constructie
33 Vervaardigd met gebruik van traditionele timmermansmethoden
33 Balken met pen-en-gatverbindingen
33 Zeer stabiel

Intelligent energiemanagement
33 Bedient, controleert en regelt alle energiestromen centraal
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De juiste oplossing voor iedereen!

Semi-transparante glas/glas-designpanelen zijn een modern
hoogtepunt en bieden klanten de kans om te profiteren van zowel
een hoog rendement als de uitgebreide service van SOLARWATT.

Design glas/glas-panelen „Made in Germany“
33 Transparantie van 19%
33 Duurzaam en innovatief glas/glas-composiet
33 Hoog rendement, slijtvast en betrouwbaar
33 Efficiënte omvormers
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* OPMERKING: DE ILLUSTRATIES ZIJN FOTO‘S VAN DE MODELLEN EN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE REALITEIT.
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HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE

GEREEDSCHAPSRUIMTE

ZIJWANDEN

Balken met pen-en-gatverbinding
voor de hoogste kwaliteit

Ruimte voor fietsen en tuin
gereedschap

Bescherming tegen weer en
nieuwsgierige voorbijgangers

Het SOLARWATT CARPORT-SYSTEEM
wordt gemaakt van hoogwaardig
hout en bij de vervaardiging wordt
gebruik gemaakt van de traditionele
pen-en-gatverbindingsmethode.

Maak optimaal gebruik van de ruimte
onder uw carport en integreer een
gereedschapsruimte voor fietsen,
tuingereedschap of wat u allemaal
graag zou willen opbergen.

Met zijwanden kunt u uw carport aan
beide zijden afschermen tegen wind
en weer en uw privacy optimaliseren.

NH3 Ammoniak

NaCl

CONTACT OPNEMEN MET SOLARWATT
Op www.solarwatt.de/carport kunt u zelf een carport
ontwerpen die voldoet aan al uw persoonlijke wensen.

U kunt de afmetingen instellen en kiezen uit uit
breidingsopties, zoals zijwanden of een gereedschaps
ruimte. Vervolgens ontvangt u een offerte op maat.
Wij zien uw verzoek om informatie graag tegemoet!

