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ZONNEPANELEN VAN TOPKWALITEIT

LG NEONR White Backsheet

 Zeer luxe high – end zonnepaneel
 met hoogwaardige afwerking

 60 cells monocrystalline paneel

 Geïntegreerde CELL0-techniek met 
 12 busbars aan de achterzijde

 Zwart paneel met zwarte 
 omlijsting en witte backsheet

 Verkrijgbaar in 
 360wp - 365wp - 370wp - 375wp 

 Opbrengstgarantie na 25 jaar: 90,8%

 Fabrieksgarantie: 25 jaar

SOLARCELL 
MONO FULLBLACK

 Luxe zonnepaneel met  
 hoogwaardige afwerking

 60 cells monocrystalline paneel

 Cells afgewerkt met squared corners

 Voorzien van 5 busbars

 Full Black paneel met zwarte  
 omlijsting en zwarte backsheet

 Verkrijgbaar in 310wp

 Opbrengstgarantie na 25 jaar: 85%

 Fabrieksgarantie 15 jaar

LG PRIME R FULL BLACK

 Zeer luxe high – end zonnepaneel
 met esthetisch design

 60 cells monocrystalline paneel

 Innovatieve celstructuur zonder  
 elektroden aan de voorzijde

 Verkrijgbaar in 355 – 370wp

 Full black paneel met  
 zwart geanodiseerd frame en  
 zwarte backsheet

 Opbrengstgarantie na 25 jaar: 90,8%

 Fabrieksgarantie: 25 jaar

SOLARCELL MONO FULLBLACK

 Luxe high-end zonnepaneel met hoogwaardige afwerking

 120 halfcells monocrystalline paneel

 Cells afgewerkt met squared corners

 Voorzien van 5 busbars

 Full Black paneel met zwarte omlijsting en zwarte backsheet

 Verkrijgbaar in 330wp en 340wp

 Opbrengstgarantie na 25 jaar: 85%

 Fabrieksgarantie 15 jaar

SOLARCELL 
MONO WHITE BACKSHEET

 Elegant zonnepaneel met  
 hoogwaardige afwerking

 120 halfcells monocrystalline paneel

 Cells afgewerkt met squared corners

 Voorzien van 5 busbars

 Zwart paneel met zwarte omlijsting  
 en witte backsheet

 Verkrijgbaar in 330wp en 340wp

 Opbrengstgarantie na 25 jaar: 85%

 Fabrieksgarantie 15 jaar

SOLARCELL POLY 

 Uitermate geschikt voor grotere  
 oppervlakten op platte daken

 60 cells polycrystalline paneel

 Voorzien van 5 busbars

 Blauw paneel met aluminium  
 omlijsting en witte backsheet

 Verkrijgbaar in 280wp

 Opbrengstgarantie na 25 jaar: 85%

 Fabrieksgarantie 15 jaar

LG NEON2 Full Black

 Zeer luxe high-end zonnepaneel
 met hoogwaardige afwerking

 60 cells monocrystalline paneel

 Geïntegreerde CELL0-techniek 
 met 12 busbars

 Full Black paneel met zwarte  
 omlijsting en zwarte backsheet

 Verkrijgbaar in 
 325wp - 330wp - 335wp - 340wp

 Opbrengstgarantie na 25 jaar: 90,8%

 Fabrieksgarantie: 25 jaar

De SOLARCELL GROUP B.V. is een Nederlandse fabrikant 

van zonnepanelen en ontwikkelt doorlopend zonne-

panelen van topkwaliteit. Deze innovatieve producten 

staan garant voor een lange levensduur en uitstekende 

garanties. Zonnepanelen van SOLARCELL leveren na  

25 jaar nog minimaal 85% vermogen van de capaciteit 

van het paneel. Als één van de eerste fabrikanten binnen 

Europa biedt SOLARCELL al sinds 2019 een fullblack 

halfcells zonnepaneel van 330wp en 340wp.
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Solaredge pv-systeem traditioneel pv-systeem

solaredge systeem: OPTIMALE ENERGIEOPBRENGST EN VEILIGHEID

 Geavanceerde monitoring op paneelniveau

  Superieure veiligheid

  Meer opbrengst

Boiler

Elektrische
Boilerregeling

Modbus Meter

Aansluitpunt
elektrische auto

Monitoring Platform

Power Optimizer

Batterij voor opslag

Omvormer

Wij werken met het SolarEdge systeem. Binnen dit 

systeem worden de panelen niet als serie geschakeld, 

maar parallel. Wanneer een paneel minder presteert door 

bijvoorbeeld een andere hellingshoek of een schaduw, 

dan heeft dat minder invloed op de prestatie van de 

andere panelen. Het systeem is voorzien van een centrale 

omvormer, en ieder paneel wordt voorzien van een eigen 

optimizer. Hierdoor is er per paneel inzicht in de werking 

en de opbrengst van het systeem. Deze informatie is 

op ieder moment van de dag inzichtelijk door gebruik 

te maken van de SolarEdge - applicatie op uw tablet of 

telefoon. Eventuele storingen in het systeem worden via 

deze applicatie automatisch gemeld bij Suntech Energy, 

waardoor er snel en accuraat gehandeld wordt door 

onze eigen monteur. Het SolarEdge systeem is dus zeer 

compleet, flexibel én veilig.
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Waarom Suntech Energy?

We zijn een regionaal bedrijf met hart voor de zaak. We 

weten wat we doen, we kennen onze klant én het project. 

Onze eigen monteur of energieadviseur komt de opname 

doen, alvorens er een passende offerte wordt gemaakt. 

Door deze werkwijze zijn wij altijd in staat om maatwerk 

te leveren. Onaangename verrassingen willen we hiermee 

zoveel mogelijk voorkomen. Ook kunnen we hierdoor  

duidelijke afspraken maken, en dat houdt de lijnen kort 

en de communicatie duidelijk. De materialen waarmee 

wij werken zijn van hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaar 

en hebben uitstekende garantievoorwaarden.

Ook denken wij graag met u mee over andere vormen van 

verduurzaming. Wij plaatsen en monteren ook:

  CV ketels
  Electrische boilers
  Meterkastinstallaties
  Home Energy Management - oplossingen

Suntech Energy is in augustus 2017 ontstaan uit de samenwerking tussen Het Groene Huis 

Hypotheken & Verzekeringen, Van Ginkel & Van Bemmelen NVM Makelaars en Den Hertog 

Elektrotechniek. De combinatie tussen deze drie lokale, Veenendaalse ondernemingen is  

er één die u veel energie gaat opleveren.

WAAROM ZONNEPANELEN?

Stap voor stap wordt Nederland steeds duurzamer. 

We investeren meer in voorzieningen die een grote 

bijdrage leveren aan onze leefomgeving. Daarnaast zijn 

zonnepanelen betaalbaar geworden, onder andere door 

subsidieregelingen. Overheid, hypotheekverstrekkers en 

veel gemeenten treffen financiële maatregelen waardoor 

energiebesparende voorzieningen in ieders bereik liggen. 

Financier uw zonnepanelen mee in uw hypotheek door 

middel van een bouwdepot, of kijk naar de mogelijkheden 

van een duurzaamheidslening.

 Eigen montage dienst

 Topkwaliteit materialen

 100% betaling achteraf

 BTW teruggaaf service
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