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Power out of the box - hoogste
rendement eenvoudig gemaakt
Als pionier in het ontwikkelen van complete systemen
voor privédaken zijn wij oorspronkelijk met de zogenaamde PowerSet gestart. Om aan verschillende behoeftes te kunnen voldoen, hebben wij hebben wij ons
aanbod nu uitgebreid, en bieden wij als enige fabrikant
een compleet portfolio systemen aan. De oorspronkelijke PowerSet behoudt alle vorige eigenschappen, maar
heeft ook de naam PowerSet Turbo. Dit wordt vervolledigd door de PowerSet Mini en de PowerSet Maxi.

De productfamilie van de PowerSets bestaat uit eenvoudig te installeren en vooraf configureerbare complete
systemen op basis van de innovatieve CIS-technologie.
De krachtige modules bieden het hoogste rendement,
zelfs onder de moeilijkste 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
PowerSets geschikt voor bijna alle huisdaken, ongeacht
de stand en hellingshoek.

De productfamilie in een notendop

PowerSet Turbo

PowerSet Mini

PowerSet Maxi

De set met de
slimme Turbo-Power
De exclusieve, slimme CIS Turbo-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.
Door haar uiterst groot rendement en de perfect op de
CIS-technologie aangepast spanningsbereik bereikt de
PowerModule de allerhoogste prestaties.

PowerSet Turbo

Bovendien zorgt de slimme Turbo-technologie door
haar energiemarge en de geïntegreerde energiebeheersfunctie* voor hogere prestaties, doordat de capaciteit volledig benut wordt zonder voortijdige vergrendeling.

Alle daken

Bovendien kunnen de PowerSets Turbo aangesloten
worden op het Solar Frontier PowerStorage-systeem.
Dit opslagsysteem is speciaal op de PowerSets afgestemd en ervoor geoptimaliseerd, en leidt tot uitstekende quota voor het privéverbruik, waardoor de energiekosten verminderd worden.

2,4 – 8,2 kWp

Omvormer
CIS Turbo
De set met de
slimme TurboPower
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De beste combinatie
prijs en vermogen
voor kleine
dakinstallaties

De beste combinatie
flexibiliteit en rendement voor grote
dakinstallaties

Alle daken

Kleine daken

Grote daken

2,4 – 8,2 kWp

2,0 kWp

4,8 – 9,9 kWp

Omvormer
CIS Turbo

Omvormer
CIS Turbo ”Mini“

Omvormer
Kostal PIKO

* Dankzij de geïntegreerde stroombeheersfunctie kan er
rechtstreeks een energiemeter worden aangesloten voor
een dynamische stroomregeling.

Geïntegreerde STORAGE
MONITORING
READY
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De beste combinatie prijs en
vermogen voor kleine dakinstallaties

De beste combinatie flexibiliteit en
rendement voor grote dakinstallaties

De PowerSet Mini is dankzij haar configuratie en
afmetingen speciaal op de vereisten van kleine
daken afgestemd. Zo kan er bijv. een slimme CIS Turboomvormer “Mini“ met een compacte elektrische bouwvorm gebruikt worden. Daardoor voldoet de PowerSet
Mini optimaal aan de vereisten van kleine dakoppervlakken: Een hoog rendement tegen een attractieve prijs.

De configuratie en afmetingen van de PowerSet Maxi zijn
speciaal op de vereisten van grote en complexe daken afgestemd, en deze PowerSet biedt een zo groot mogelijke
flexibiliteit: zo kunnen bijv. daken met verschillende hellingsgraden en richtingen eenvoudig geplaatst worden,
en kan de installatie probleemloos geïnstalleerd worden.
Deze flexibiliteit biedt de tweede MPP-tracker* van de
PIKO-omvormer, waardoor dakhelften met verschillende
hellingsgraden en richtingen belegd kunnen worden,
wat voor een maximaal rendement zorgt. Bovendien
is het mogelijk daken met een aanzienlijk groot aantal modules te beleggen dankzij het grote spanningsbereik van de omvormer in combinatie met de twee
MPP-trackers.

Ook in de PowerSet Mini haalt de omvormer een hoger
rendement, waarin hij de voordelen van de Turbo-technologie gebruikt. Zo zijn het rendement en het spanningsbereik perfect op de CIS-technologie afgestemd,
waardoor de PowerModule het hoogste rendement
haalt.
Een eenvoudige en snelle installatie van de PowerSet
Mini is niet enkel mogelijk door het beperkt aantal modules, maar ook door de Turbo-omvormer “Mini“, die
met een gewicht van slechts 8,3 kg bijzonder makkelijk
te monteren is.

PowerSet Mini
Kleine daken

2,0 kWp

Grote daken

4,8 – 9,9 kWp

De PowerSet Maxi kan net als de PowerSet Turbo aan het
Solar Frontier PowerStorage-systeem worden aangesloten.

Omvormer
CIS Turbo ”Mini“

Geïntegreerde
MONITORING
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Bovendien kunnen de PIKO-omvormers probleemloos
zowel binnen als buiten geïnstalleerd worden, en bieden
ze daardoor nog meer flexibiliteit tijdens de installatie.

PowerSet Maxi

* Een MPP-tracker (Maximum Power Point Tracking) zorgt
er voortdurend voor dat het vermogen van de aan de strings
samengebrachte module altijd optimaal op de overeenkomstige
stralings- en temperatuurtoestand is afgestemd.

Omvormer
Kostal PIKO

Geïntegreerde STORAGE
MONITORING
READY
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De CIS-technologie
maakt het verschil

Bewijzen in plaats
van beweren

De modules 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).

Onafhankelijke keuringsinstanties zoals het Fraunhofer Institut hebben de uitstekende efficiëntie van
de CIS-modules in talrijke vergelijkende onderzoeken aangetoond:

Het belangrijke voordeel ten opzichte van modules op basis van conventioneel kristallijn silicium: hoger rendement
voor een grotere opbrengst – en dat zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Dat betekent: Uw PowerSet levert
bijvoorbeeld ook bij schaduw en op grijze dagen gegarandeerd meer stroom.

Excellente prestaties bij zwak licht
Hoge energieopbrengst ook ‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat, bij mist
of uitrichting naar het oosten/westen.

Hoge temperatuurstabiliteit
Goede energieopbrengst, ook bij
hoge temperaturen.

Hoge schaduwtolerantie
Hoog rendement, zelfs als de modules 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.

+ Het specifieke jaarrendement van Solar Frontier
gemeten in kWh/kWp ligt ca. 10 % hoger dan bij
de concurrenten
+ Dit leidt tot hogere besparingen en een
snellere terugverdientijd van de installatie
+ Zelfs met de voor de concurrentie meest gunstige
zuidelijke stand van het dak brengt Solar Frontier
het er nog beter vanaf
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Extra diensten en garanties
Uitstekende module-eigenschappen
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Bestendig tegen
zoute nevel

Geen PID

Geen cadmium, geen lood

Geen hotspots

Prachtig design
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Lineaire prestatiegarantie
Niemand garandeert meer: De prestatiegarantie 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-modules*.
Kosteloze geïntegreerde monitoring
Uw PowerSet heeft een geïntegreerde monitoring-interface. Deze verstuurt uw energiegegevens via internet naar het Monitoring Portal. Daar kunt u de gegevens altijd online bekijken en
kunt u zich ook over het hoge rendement van uw installatie verheugen.
De monitoring kunt u gratis gebruiken door u eenvoudig online te registreren.
Passende toebehoren
Wij bieden passende toebehoren voor een sleutelklare montage, zoals onderconstructies,
kabels, stekkers, etc. voor alle PowerSets.
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Robuuste opbouw
(glas/glas/folie)
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Bestendig tegen
ammoniak

Geen microscheurtjes
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systeemgarantie

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.

TRE M E O MS
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Op onze website vindt u uitgebreide informatie: www.solar-frontier.eu
* zie de garantievoorwaarden voor toepassingsgebied
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Duitsland
München

Japan
Tokio

USA

San José

Saoedi-Arabië
Al Khobar

Groot-Brittannië
Londen

Solar Frontier – een kort overzicht
Bedrijf

Ervaring

Onderzoek & Ontwikkeling

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

• 	Wij beschikken over meer dan 35 jaar
ervaring met zonnepanelen.

• 	Onze herkomst is Japan – maar onze
business is wereldwijd

• 	Ontwikkeling van zonnetechnologieën
samen met de Japanse regering en
wetenschappers

• 	Wij beschikken over een eigen O&Oafdeling met meer dan 200 medewerkers
in het Atsugi Research Center (Japan)

CIS-technologie

Financiële draagkracht

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

• 	Aandeelhouders: Shell en
Saudi Aramco

• Wereldwijd de grootste producent
van gigawatt-installaties

• 	Uitgebreide staat van dienst met
grote, door derden gefinancierde
projecten

• 	Onze CIS-modules hebben al meerdere
wereldrecords op hun naam staan qua
rendement

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
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