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Power out of the box.
Extra power door slimme Turbo-technologie.

tot 10 jaar
systeemgarantie
25 jaar lineaire
vermogensgarantie
2 jaar gratis
monitoring

PowerSet

www.solar-frontier.eu

Eén systeem, één oplossing –
voor ieder dak en iedere klant.

De PowerSets van Solar Frontier.
De PowerSets van Solar Frontier zijn complete systemen op basis van de innovatieve CIS-technologie.
De innovatieve CIS-panelen bieden het hoogste rendement, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Perfect op elkaar afgestemde componenten van hoge betrouwbare kwaliteit zorgen voor een snelle,
foutloze montage en een veilige werking. Door de hoge flexibiliteit zijn de panelen geschikt voor
nagenoeg alle daken vanaf 15,6 m2, ongeacht de oriëntatie en helling.

Uitstekende
paneeleigenschappen

Nog meer power door slimme Turbo-technologie.
Een intelligente CIS Turbo-omvormer
zorgt voor een extra hoog rendement
doordat de capaciteit volledig benut
wordt zonder voortijdige derating. Deze
omvormer is door Solar Frontier speciaal
voor de PowerSets ontwikkeld en is dus
optimaal op het hele systeem afgestemd.
Hij wordt ook uitsluitend gebruikt voor
de PowerSets.
Zo productief het resultaat is, zo eenvoudig is de installatie: de CIS Turbo-
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Geen microscheurtjes

Daarnaast kunnen de PowerSets aan
gesloten worden op het Solar Frontier
PowerStorage-systeem. Dit opslagsysteem is speciaal op de PowerSets afgestemd en ervoor geoptimaliseerd. Dit
zorgt voor een uitstekend aandeel voor
het eigen privéverbruik en vermindert
de stroomrekening.
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omvormer wordt met een paar drukken
op de knop geconfigureerd. Daarbij richt
deze zich helemaal naar de grootte van
het systeem en de voor de regio specifieke omstandigheden.
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Eén set – oneindig veel montagemogelijkheden.
Iedere PowerSet kan op de meest uiteenlopende manieren gemonteerd worden. Zelfs schaduw,
bijv. door schoorstenen, dakgoten of bomen, beperkt de flexibiliteit niet. Door de hoge schaduwtolerantie van de CIS-technologie leveren de panelen ook in de schaduw gegarandeerd meer op.
Hier ziet u een paar van de vele varianten die mogelijk zijn:
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Voorbeelden voor de Solar Frontier PowerSet 2.0
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Hogere prestaties, ook als het om service gaat.

Alles op een rij:

Speciale diensten en garanties.

Voordelen waarop u dagelijks
kunt rekenen.
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Lineaire vermogensgarantie
Niemand garandeert meer: de vermogensgarantie voor de PowerSets
begint bij 99% in het eerste jaar en loopt langzaam af naar ca. 80% in
het 25e jaar. Daarmee onderstrepen wij de uitstekende kwaliteit van de
CIS-panelen*.

Tot 10 jaar systeemgarantie
Het hoogste rendement en een lange levensduur: daar staan wij voor!
Daarom krijgt u voor het gehele systeem standaard 5 jaar garantie. Deze
garantie kunt u door middel van een eenvoudige en eenmalige registratie uitbreiden naar 10 jaar.
Meer informatie op www.solar-frontier.eu

1

De innovatieve CIS-panelen bieden
het hoogste rendement, zelfs onder
de zwaarste omstandigheden
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Slimme CIS Turbo-omvormer voor
nog meer power
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Perfect op elkaar afgestemde
componenten
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Meer efficiëntie en meer rendement
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Geschikt voor ieder dak, iedere
oriëntatie van het dak en iedere
dakgrootte vanaf 15,6 m2
Probleemloze montage,
probleemloze werking
Storage ready: kan eenvoudig
worden uitgebreid met extra
opslagsystemen
Compleet systeem rechtstreeks
van de fabrikant

Altijd in beeld met de geïntegreerde monitoring
FREE

Uw Solar Frontier PowerSet heeft een geïntegreerde monitoringinterface. Deze verstuurt uw energiegegevens via internet naar het
Solar Frontier PowerMonitoring Portal. Daar kunt u de gegevens altijd
online bekijken en kunt u zich ook over het hoge rendement van uw
installatie verheugen. De monitoring is de eerste twee jaar gratis en kan
daarna verlengd worden.

Passende frames
Om het ideale frame voor de PowerSets te vinden, heeft Solar Frontier de
producten van talrijke producenten getest. Wij hebben voor u een gekwalificeerde lijst van aanbevelingen van producenten samengesteld.

Op onze website vindt u uitgebreide informatie:
www.solar-frontier.eu
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* zie de garantievoorwaarden voor het toepassingsgebied

| 5

In ieder opzicht de beste.

CIS-technologie voor het hoogste rendement,
ook onder de zwaarste omstandigheden.
De panelen van de PowerSets van Solar Frontier zijn gebaseerd op de innovatieve CIS-technologie.
De naam is afgeleid van de elementen koper (C), indium (I) en seleen (S).
Het voordeel hierbij ten opzichte van conventionele kristallijne panelen is: een hoge opbrengst
voor een hoger rendement – en dat zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Dat houdt in dat uw
PowerSet bijvoorbeeld ook bij schaduw en op grijze dagen meer stroom levert.

Voorbeeldig milieuvriendelijk

Solar Frontier ziet volledig af van het gebruik van cadmium en lood en
voldoet daarmee als een van de weinige producenten aan de strenge
RoHS-richtlijnen*. Verder vindt de levering en verzending plaats zonder
kartonnen dozen en met herbruikbare verpakkingen (eigen ophaalsysteem).
Aan het einde van hun levenscyclus kunnen de panelen van Solar Frontier
gratis en zonder problemen worden afgevoerd.
* RoHS: Restriction of Hazardous Substances
(beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Excellente prestaties bij zwak licht
Hoge energie-opbrengst ook 's morgens vroeg en 's avonds laat, bij mist of
oriëntatie naar het oosten/westen.

Hoge temperatuurstabiliteit
Goede energie-opbrengst, ook bij
hoge temperaturen.

Hoge schaduwtolerantie
Hoog rendement zelfs als de panelen
deels in de schaduw staan door bomen
of schoorstenen e.d.

“Light Soaking Effect”
Tot 5% hogere prestaties bij het
begin van de zonne-instraling.

Verfijnde esthetiek
Nog nooit eerder was groene stroom zo mooi.
De CIS-powerpanelen van Solar Frontier zijn geheel zwart en daardoor
erg mooi om te zien.

Bewijzen in plaats van beweren.
Onafhankelijke keuringsinstanties zoals
het Fraunhofer Institut hebben de overtuigende
efficiëntie van de CIS-panelen in talrijke
vergelijkende onderzoeken aangetoond:
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+	De jaarlijkse specifieke opbrengst van Solar Frontier
gemeten in kWh/kWp ligt haast 10% hoger dan bij
de concurrentie
+	Dit leidt tot hogere besparingen en een snellere
terugverdientijd van de installatie
+	Zelfs bij een voor de concurrentie gunstige
oriëntatie van het dak naar het zuiden komt
Solar Frontier beter uit de test

Officiële testinstallatie van het
Fraunhofer Institut
IWES

Specifieke opbrengst/jaar (Kassel)

9,2%

1.200

kWh/kWp

1.242

meer
rendement

1.137

1.100

kWh/kWp

Monokristallijn

Solar
Frontier
CIS
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Duitsland
München

Japan
Tokio

Italië

VS

Bari

San José

Saudi-Arabië
Al Khobar

Groot-Brittannië
Londen

Solar Frontier – een kort overzicht
Onderneming

Ervaring

Onderzoek & ontwikkeling

• 	Solar Frontier is wereldwijd actief
op het gebied van zonne-energie
systemen

• 	Wij hebben meer dan 35 jaar 		
ervaring in de fotovoltaïsche sector

• 	Wij hebben een eigen R&D-afdeling
met meer dan 200 medewerkers 		
in het Atsugi Research Center (Japan)

• Oorspronkelijk komen we uit Japan,
maar onze business is wereldwijd

• 	Ontwikkeling van solartechnologieën
in samenwerking met de Japanse
regering en wetenschappers

CIS-technologie

Financiële draagkracht

• 	Marktleider op het gebied van
CIS-technologie (koper (C),
indium (I) en seleen (S))

• 	Aandeelhouders: Shell en Saudi
Aramco

• 	's Werelds grootste producent
van gigawatts

• 	Uitgebreid track record van
door derden gefinancierde grote
projecten

• 	Onze CIS-panelen hebben al
meerdere wereldrecords behaald
op het gebied van efficiëntie

Contact
Solar Frontier Europe GmbH
Bavariafilmplatz 8
82031 Grünwald
Duitsland
info@solar-frontier.eu
www.solar-frontier.eu
Tel. +49 (0) 89 92 86 142 0

Op onze website vindt u uitgebreide informatie:

www.solar-frontier.eu

BRPowerSetTurbo-1-56-PEN4

© Solar Frontier Europe GmbH

Uitsluiting van aansprakelijkheid: De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.
We kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

Informatie
voor installateurs.

NIEUW:

DE SLIMME

CIS Turbo-

PowerSets

omvormers

Nog meer rendement voor uw klanten, nog meer voordelen voor u:
de nieuwe generatie intelligente CIS Turbo-omvormers biedt
topprestaties zonder voortijdige derating.

Meer power met een druk op de knop
Zo productief het resultaat is, zo eenvoudig is de installatie: met een paar drukken
op de knop configureert de CIS Turbo-omvormer zichzelf en stelt hij zichzelf in op de grootte
van het systeem en de specifieke voorwaarden van het betreffende land.

Uw voordelen op een rij
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Innovatieve CIS-panelen voor het
hoogste rendement – zelfs onder de
zwaarste omstandigheden
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voor nog meer power
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Meer efficiëntie en meer rendement
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Geschikt voor ieder dak, iedere
oriëntatie van het dak en iedere
dakgrootte vanaf 15,6 m2
Probleemloze montage,
probleemloze werking
Storage ready: kan probleemloos
worden uitgebreid met extra
opslagsystemen
Compleet systeem rechtstreeks van
de fabrikant

Nieuw: innovatie maakt het verschil
De nieuwe, intelligente Turbo-technologie is alleen in de PowerSets van Solar Frontier beschikbaar.

PowerSets

shop.solar-frontier.eu

Nu

online bestellen

zonder
verzendkosten

Perfect op elkaar afgestemde componenten

1 Solar Frontier CIS-panelen SF170-S
2 	Solar Frontier CIS Turbo-omvormer
(incl. 1 paar SunClix-connectoren en AC-stekker)
3 Verbindingskabel
4 DC-kabel
5 DC-stekkers en DC-bussen
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4
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Een overzicht van de gestandaardiseerde PowerSets
PowerSets met 1-fase of 3-fase CIS Turbo-omvormer
Oppervlak

PowerSet

Vermogen 1

Panelen

Omvormers 2

15,6 m2

PowerSet 2.0-170-1p

2,04 kWp

12 x SF170-S

1 x Turbo 1P

1-fase

1 x 2(+) & 1 x 2(–)

50 m

3+3

6

SET11001

18,2 m

2

PowerSet 2.4 -170-1p

2,38 kWp

14 x SF170-S

1 x Turbo 1P

1-fase

1 x 2(+) & 1 x 2(–)

50 m

3+3

7

SET11002

23,4 m2

PowerSet 3.1-170-1p

3,06 kWp

18 x SF170-S

1 x Turbo 3P1

1-fase

1 x 3(+) & 1 x 3(–)

50 m

3+3

6

SET11004

2

PowerSet 3.1-170-3p

3,06 kWp

18 x SF170-S

1 x Turbo 3P1

3-fase

1 x 3(+) & 1 x 3(–)

50 m

3+3

6

SET11301

26,0 m2

PowerSet 3.4 -170-1p

3,40 kWp

20 x SF170-S

1 x Turbo 1P

1-fase

1 x 4(+) & 1 x 4(–)

50 m

3+3

5

SET11005

27,3 m2

PowerSet 3.6 -170-1p

3,57 kWp

21 x SF170-S

1 x Turbo 1P

1-fase

1 x 3(+) & 1 x 3(–)

50 m

3+3

7

SET11006

31,2 m2

PowerSet 4.1 -170-1p

4,08 kWp

24 x SF170-S

1 x Turbo 1P

1-fase

1 x 4(+) & 1 x 4(–)

50 m

3+3

6

SET11008

31,2 m

2

PowerSet 4.1 -170-3p

4,08 kWp

24 x SF170-S

1 x Turbo 3P1

3-fase

1 x 4(+) & 1 x 4(–)

50 m

3+3

6

SET11302

36,4 m2

PowerSet 4.8 -170-1p

4,76 kWp

28 x SF170-S

1 x Turbo 1P

1-fase

1 x 4(+) & 1 x 4(–)

50 m

3+3

7

SET11009

39,0 m2

PowerSet 5.1 -170-3p

5,10 kWp

30 x SF170-S

1 x Turbo 3P2

3-fase

1 x 5(+) & 1 x 5(–)

50 m

3+3

6

SET11303

45,5 m

2

PowerSet 6.0 -170-3p

5,95 kWp

35 x SF170-S

1 x Turbo 3P2

3-fase

1 x 5(+) & 1 x 5(–)

50 m

3+3

7

SET11304

54,6 m2

PowerSet 7.1 -170-3p

7,14 kWp

42 x SF170-S

1 x Turbo 3P2

3-fase

1 x 6(+) & 1 x 6(–)

50 m

3+3

7

SET11305

62,4 m2

PowerSet 8.2 -170-1p

8,16 kWp

48 x SF170-S

2 x Turbo 1P

1-fase

2 x 4(+) & 2 x 4(–)

100 m

6+6

6

SET11013

Stekkers + Panelen
bussen
in serie

1

Door meerdere PowerSets te combineren kan voor extra vermogen gezorgd worden. Voorbeeld: PowerSet 5.1-170-3p + PowerSet 4.8-170-1p = 9,9 kWp

2

Alle PowerSets hebben een indoor omvormer. Stuur indien u een outdoor omvormer nodig heeft een e-mail naar: powersets@solar-frontier.eu

Artikelnummer

InsertPowerSetTurbo-1-56- PENL4

23,4 m

Netaansluiting Verbindingskabels DC-kabel

