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De complete zonnestroom
pakketten van Nefit
CentroSolar PV-systemen: op dak

CentroSolar PV-systemen: plat dak

570 Wp

570 Wp
Prijs incl. btw:
€ 2.617

3X

Productie per jaar:
513 kWh
op dak verticaal

Opbrengst in 15 jaar:
€ 3.135*

3X

Productie per jaar:
1026 kWh
Opbrengst in 15 jaar:
€ 7.354*

Productie per jaar:
1710 kWh
Opbrengst in 15 jaar:
€ 12.257*

Productie per jaar:
2565 kWh

10X

Opbrengst in 15 jaar:
€ 18.386*

Opbrengst in 15 jaar:
€ 12.257*

Prijs incl. btw:
€ 11.632

15X

Productie per jaar:
2565 kWh
Opbrengst in 15 jaar:
€ 18.386*

plat dak horizontaal

3800 Wp
Prijs incl. btw:
€ 14.831
Productie per jaar:
3420 kWh

op dak verticaal

Productie per jaar:
1710 kWh

plat dak horizontaal

3800 Wp

20X

Prijs incl. btw:
€ 7.759

2850 Wp
Prijs incl. btw:
€ 11.632

op dak verticaal

Opbrengst in 15 jaar:
€ 7.354*

plat dak horizontaal

2850 Wp

15X

Productie per jaar:
1026 kWh

1900 Wp
Prijs incl. btw:
€ 7.759

op dak verticaal

Prijs incl. btw:
€ 5.234

6X

1900 Wp

10X

Opbrengst in 15 jaar:
€ 3.135*

1140 Wp
Prijs incl. btw:
€ 5.234

op dak verticaal

Productie per jaar:
513 kWh

plat dak horizontaal

1140 Wp

6X

Prijs incl. btw:
€ 2.617

Opbrengst in 15 jaar:
€ 24.515*

20X
plat dak horizontaal

Prijs incl. btw:
€ 14.831
Productie per jaar:
3420 kWh
Opbrengst in 15 jaar:
€ 24.515*

Alle pakketten worden geleverd inclusief bevestigingssysteem, connectoren en montagetoebehoren. Voor de aansluiting is een
vrije groep in de meterkast nodig (>570 Wp). Zie achterzijde voor een voorbeeld van de berekening van productie en opbrengst.
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De allerhoogste
opbrengst
CentroSolar zonnepanelen hebben de hoogste opbrengst over
de hele levensduur en de laagste prijs per kilowattuur! Dit komt
door het aantoonbaar hogere rendement: 90% in plaats van de
gangbare 85%. Die 5% extra rendement is te danken aan de
polykristallijne zonnecellen, het gepatenteerde antireflectieglas
en de optimale afstemming van de componenten onderling.
Opbrengstberekening
Eén CentroSolar paneel heeft een vermogen van 190 Wattpiek.
Een systeem met 20 panelen heeft dus een vermogen van 3800
Wattpiek. Per jaar levert dit systeem 3800 x 0,90 = 3420 kilowattuur (kWh) aan elektriciteit. De financiële opbrengst in 15 jaar
bedraagt bij dit voorbeeld inclusief SDE-subsidie € 24.515*.
Na 15 jaar krijgt u geen SDE-subsidie meer, maar uw CentroSolar
systeem blijft gewoon gratis zonnestroom leveren. Na 20 jaar
heeft dit systeem € 39.000* opgeleverd. Mocht de stroomprijs
sneller stijgen dan we nu voorzien, dan levert het systeem nog
meer op. Dus zelfs zonder subsidie is het rendement van Nefitzonnestroom hoger dan dat van de gemiddelde spaarrekening of
een langlopende staatsobligatie.

Op dakpannen
De zonnepanelen zijn snel en duurzaam te monteren met de
bijgeleverde montageframes (corrosiebestendig blank aluminium).

Plaatsing zonnepanelen voor de hoogste opbrengst
Ook als uw dak niet op het zuiden ligt, kunt u met zonnepanelen
groene stroom opwekken. In de ideale situatie zijn de panelen in
een hellingshoek van 30° tot 40° op het zuiden gericht. Belangrijk
is dat er gedurende de dag geen schaduw op de panelen valt,
bijvoorbeeld van een boom of een dakkapel.
Op plat dak
De zonnepanelen worden in de ideale hellingshoek van 30° gezet
met het bijgeleverde TÜV-gecertificeerde ConSole-systeem
(aluminium en hoogst duurzaam gerecycled kunststof).
Plaatsingservice zonnepanelen
Om het de installateur nog makkelijker te maken biedt Nefit
de mogelijkheid het plaatsen van de panelen uit te besteden.
Nefit heeft hiervoor een landelijk netwerk van specialisten.
Meer informatie via de Nefit DealerLine: 0570 - 67 85 66.

Subsidieregelingen en belastingvoordeel
Kijk voor actuele informatie over de SDE-regeling en andere
landelijke én regionale regelingen op www.nefit.nl/zonnestroom.

Omvormers

190 Wattpiek vermogen

Bij 20 panelen Powerstocc Excellent 4000

50 polykristallijne zonnecellen

Bij 15 panelen Powerstocc Excellent 3000

164 x 84 x 4 cm (hxbxd)

Bij 10 panelen Powerstocc Excellent 2000

Gewicht 16 kg

Bij 3 en 6 panelen respectievelijk
1 of 2 Mastervolt Soladin 600

• A
 lle componenten zijn afzonderlijk TÜV-goedgekeurd. Iedere module is voorzien
van een flashtest-certificaat en een unieke, traceerbare code.
• CE, IEC (Beschermklasse II), VDE, DIN EN ISO-gecertificeerd.

• Garantie: 10 jaar op het complete systeem, inclusief omvormer.
• Vermogensgarantie: 26 jaar (de eerste 10 jaar minimaal 90%,
daarna minimaal 80%).

Meer mogelijkheden
Naast de standaardpakketten levert Nefit nog meer zonnestroomsystemen. Bijvoorbeeld grootschalige systemen waarmee bedrijven
extra inkomen kunnen genereren. Informeer naar de mogelijkheden
bij uw Nefit Dealer of raadpleeg de experts van Nefit.
Geen onderhoud nodig
De zonnepanelen zijn geheel onderhoudsvrij en zelfreinigend.
De speciale coating stimuleert druppelvorming, wat zorgt voor
optimale vuilafvoer en meer rendement.

* Vermelde opbrengsten zijn reële voorbeelden. De opbrengst in kWh is mede afhankelijk van externe factoren zoals de netto-zoninstraling. De financiële opbrengst is gebaseerd op de huidige elektriciteitsprijs
van € 0,225 met een indexering van 8% per jaar (de gemiddelde prijsstijging in de afgelopen 15 jaar) en de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) 2010. Subsidies zoals de SDE worden bepaald en uitgekeerd door de overheid. Nefit kan hierover geen garanties geven. Wijzigingen in technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan de voorbeelden op deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

www.nefit.nl/zonnestroom
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