AUTOCONSUMPTIE

HELP UW KLANT ZIJN
AUTOCONSUMPTIE
TE OPTIMALISEREN MET REXEL

WORD DE
SUPERHELD
VOOR UW KLANT !

Zonne-installaties zitten nog steeds in de lift. Maar met de komst van de
digitale teller wordt autoconsumptie van primordiaal belang.

Zonne-energie wordt overdag geproduceerd, maar aangezien het meeste
verbruik voornamelijk 's avonds plaatsheeft wanneer mensen thuiskomen
(koken, wassen, wagen opladen…), wordt de overschot op het distributienet
geïnjecteerd, draait de traditionele teller terug en wordt er op een later
moment weer van het net afgenomen. De digitale teller zal echter niet meer
terugdraaien, waardoor deze overschot puur verlies wordt.

Autoconsumptie = de gelijktijdige productie en verbruik van stroom.

In Vlaanderen zit de gelijktijdigheid globaal op 28%. Dit betekent dat er in 72%
van de gevallen elektriciteit wordt opgewekt die niet op hetzelfde moment
wordt verbruikt.
De uitdaging bestaat er dus in om deze pieken (productie en verbruik)
gelijktijdig te laten plaatsvinden om zo weinig mogelijk verlies te genereren.

In deze brochure leggen we u graag uit hoe je dit stap voor stap kan
optimaliseren en welke producten hiervoor geschikt zijn.
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Stap 1
Stap 2
Stap 3

Diagnose van het verbruiksprofiel: meten is weten
Welke verbruikers* in deze installatie vreten het meeste energie
en welke kunnen in tijd verschoven worden?
Verhogen van de autoconsumptie
Met een intelligent systeem deze ‘in tijd verplaatsbare verbruikers’
aansturen op basis van de productie van de PV-installatie.

Plaatsen van een thuisbatterij
De overige geproduceerde energie opslaan in een batterij.
*VB: warmtepomp, wasmachine, laadpaal, ...

Bestaande PV-installatie
Solaredge

SMA

ander merk

omvormer

omvormer

omvormer

installatie

Storedge HD-

installatie

SBxxxTL21 of

oudere

na 2013

Wave omvormer

vòòr 2013

STPxxxTL20 of

versie

recentere versie

Smappee
Infinity

nieuwe omvormer

SESTI

Storedge HD-Wave

Modbus
energiemeter
stroomtransfo's
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SMA
Energy meter

SMA Sunny
Home Manager

LG Chem

SMA Sunny Boy Storage +

Resu Type R

LG Chem batterij type C
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Future proof installatie
met SolarEdge
SOLAREDGE
optimizer

SOLAREDGE
Storedge
omvormer

LG CHEM
home storage
batterij:
meer info op blz 13

ENWITEC
back-up box

SOLAREDGE
Modbus Energiemeter

Digitale
teller

SMAPPEE
Infinity:
meer info op blz 12
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ALFEN
laadoplossing:
meer info op blz 17

HERSCHEL
handdoekdroger:
meer info op blz 19

ARISTON
warmtepompboiler:
meer info op blz 20
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Future proof installatie met

SMA
SMA
omvormer

SMA
Sunny Boy Storage:
meer info op blz 10

LG CHEM
home storage
batterij:
meer info op blz 13

ENWITEC
back-up box

SMA
Sunny Home Manager:
meer info op blz 11

Digitale
teller

SMAPPEE
Infinity:
meer info op blz 12
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ALFEN
laadoplossing:
meer info op blz 17

HERSCHEL
handdoekdroger:
meer info op blz 19

ARISTON
warmtepompboiler:
meer info op blz 20
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SMA Energy Systems

Storedge omvormer

De zon maximaal in huis vasthouden en eigenverbruik verhogen dankzij de SMA oplossing

Omvormer met HD-Wave-technologie geoptimaliseerd voor toepassingen op het
elektriciteitsnet.

SUNNY HOME MANAGER:

SUNNY BOY OMVORMER:

SUNNY BOY STORAGE:

- Innovatief, informatief en
veelzijdig
- Bewaakt alle energiestromen
- Ziet automatisch waar energie
kan worden bespaard
- Stuurt verbruikers aan
- Vergemakkelijkt efficiënt gebruik
van zonne-energie
- Intuïtieve opvolging via
smartphone/tablet

- Voor kleine PV-installaties
- Snelle en efficiënte installatie
door compact formaat
- Automatische monitoring
dankzij SMA Smart Connected
- Hogere opbrengst met
geïntegreerd schaduwbeheer
SMA ShadeFix
- Combineerbaar met TS4optimizers voor
paneeloptimalisatie

- Flexibel, veilig, eenvoudig
- Uit te breiden met maximaal 3
verschillende hoogspanningsbatterijen
- Geïntegreerde noodstroomfunctie
- Back-up mogelijkheid bij netuitval
mits installatie van een specifieke
ontkoppelkast
- Intuïtieve opvolging via
smartphone/tablet

•
•
•
•
•
•

Speciaal ontwikkeld om te werken met SolarEdge power optimizers
Superieur rendement
Eenvoudig te installeren
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling direct vanaf uw smartphone met behulp van de SetApp
Internetverbinding via ethernet of draadloos (optioneel via wifi, ZigBee® of GSM plug-ins).
IP65 geschikt voor binnen- en buitenmontage.

1-FASIG
- Tot 155% overdimensionering toegestaan.
- Hoge betrouwbaarheid dankzij lagere warmteontwikkeling.
- Geavanceerde veiligheidsfuncties, inclusief geïntegreerde vlamboogbescherming
- Ingebouwde monitoring op paneelniveau.
- Beheert het energiemanagement, de thuisaccu en smart energy producten.
3-FASIG
4 kW - 10 kW voor residentiële systemen, 12,5 kW - 33,3 kW voor commerciële systemen.
Geschikt voor 3x230V netwerken zonder nulgeleider in België.
Ingebouwde ontvanger voor monitoring op paneelniveau.

Welke producten kunnen aangestuurd worden
met SMA Home Manager?

NIKO SLIMME
STOPCONTACTEN

SIEMENS EN BOSCH
SLIM WITGOED

MYPV VERWARMINGSELEMENTEN

MENNEKES
LAADPALEN

STIEBEL ELTRON
WARMTEPOMPEN

SOGSE2200HRWS00BNO4

STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 2.2KW

SOGSE3000HRWS00BNO4

STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 3.0KW

SOGSE3500HRWS00BNO4

STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 3.5KW

SOGSE3680HRWS00BNO4

STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 3.6KW

SOGSE4000HRWS00BNO4

STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 4.0KW

SMAHM20

SUNNY HOME MANAGER 2.0

SOGSE5000HRWS00BNO4

STOREDGE 1-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 5.0KW

SMAEMETER20

ENERGY METER 3-FASIG

SOGSE5KRWS48BNN4

STOREDGE 3-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 5KW

SMASBS251VL40

SUNNY BOY OMVORMER 2.5kW

SOGSE7KRWS48BNN4

STOREDGE 3-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 7KW

SMASBS3710

SUNNY BOY STORAGE 3.7kW

SOGSE8KRWS48BNN4

STOREDGE 3-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 8KW

SMASBS5010

SUNNY BOY STORAGE 5.0 kW

SOGSE10KRWS48BNN4

STOREDGE 3-FASIGE HD-WAVE OMVORMER 10KW
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Home storage batterij

Smappee Infinity
COMMUNICEERT
RECHTSTREEKS MET:
ALFEN LAADPALEN
SCHNEIDER LAADPALEN
NIKO HOME CONTROL

Smappee Infinity is slimme energiemanagementtechnologie voor commercieel,
industrieel en residentieel gebruik.
Smappee geeft je een gedetailleerd inzicht in het sluimerverbruik en het energieverbruik van
toestellen of toestelgroepen. Voeg gas- en watergegevens toe voor een compleet overzicht.
- Maximaliseert autoconsumptie en zelfvoorziening
- Dynamische load balancing beheert slim de energiestromen:
bepaalt automatisch wanneer de zonne-energie naar de
warmtepomp gaat, naar het net, je elektrische wagen
of moet opgeslagen worden in de thuisbatterij
- Werkt met MQTT, KNX en EEBUS
- Compatibel met verschillende smart home toestellen en
platformen (Nest, Niko Home Control, Amazon Alexa...)
- Steeds aanpasbaar aan de behoeften

NIEUW

vanaf juni 2021
RESU10H Prime
RESU16H Prime

- Compact
- Eenvoudige installatie
- Beveiligde batterij
- Nachtgebruik van opgeslagen zonne-energie
- 400V
- IP55
- Komt in aanmerking voor subsidies tot 3.200€

SMPI1SK12

Infinity starter kit:
1 x Smappee Power Box
1 x Smappee Genius
3 x Smappee CT-HUB
12 x Stroomtransfo's 50A
incl. 5-jaar Data Access License
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BEKIJK DE ONLINE
TRAINING OP NETSTORE

LGCRESU10HD

Resu 10KW Li-Ion batterij op 400V Type C (SMA)

LGCRESU7HS

Batterij RESU 7H type R voor Solaredge

LGCRESU10HS

Batterij RESU 10H type R voor Solaredge
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Energieopslag voor thuis: Luna2000

HUALUNA20005KWCO

Voedingsmodule

HUALUNA20005KWEO
Batterij module inclusief Energie Optimizer
WLAN/Ethernet/4G/3G/2G
WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

FusionSolar
Smart
PV PV
FusionSolar
Smart
Management
Portaal
Management
Portaal

Re
seid
RResidentieel
siednetnietieelel

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G

(<=10kW)
(<=10kW)
(<=10kW)

Volledige
Optimizer
- oplossing
Volledige
Optimizer
- oplossing
1. Optimaal
Vermogen
per
Module
1. Optimaal Vermogen per
Module
2. Noodstop
en
Veilige
Installatie
2. Noodstop en Veilige Installatie
3. Monitoring
per per
Module
3. Monitoring
Module
4. Langere
Strings
– Meer
Modules
4. Langere
Strings
– Meer
Modules

entieel

W)

Volledige Optimizer - oplossing
1. Optimaal Vermogen per Module
2. Noodstop en Veilige Installatie
3. Monitoring per Module
4. Langere Strings – Meer Modules

Smart
String
ESSESS
Smart
String

Smart Energy Center

RS485

FusionSolar Smart PV
Management Portaal

Smart Power Sensor

Smart String ESS

SmSam
rt aErnt e
CyeC
nteenr ter
Erngeyrg

SmSam
rt aSrtrS
intgrinEgSE
SSS

BacBkaucpkuBpoxBox

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

LUNA2000-5/10/15-S0
LUNA2000-5/10/15-S0

DriD
efraiesfease

Backup
Box-B0/B1
Backup
Box-B0/B1

Tot Tot
op 30kWh
mogelijk
metmet
2 ESS
parallel
op 30kWh
mogelijk
2 ESS
parallel

rt aPrV
tim
eirzer
t POVpO
ptiizm
Energy Center SmSam
SUN2000-450W-P
SUN2000-450W-P

00-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
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Smart
Power
Sensor
Smart
Power
Sensor

Smart
Energy
Center
Smart
Energy
Center

SmSam
rt aErnt e
CyeC
nteenr ter
Erngeyrg

EnE
kenlkfaeslfease

fase

RS485
RS485

Se
mS
ngolnegle
Smart Energy C
nam
tret aD
rrot D
Smart
Dongle-WLAN-FE
Smart
Dongle-WLAN-FE

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Smart
Dongle-4G
Smart
Dongle-4G

Driefase

mS
rt aProt w
ew
rS
Po
eren
Sseonrsor
Smart String ESS
Sam

niotB
onroiitnx
ogrinPgorPtaoartlaal
BacM
kuoM
p

DDSU666-H
(Single
Phase)
DDSU666-H
(Single
Phase)
LUNA2000-5/10/15-S0

FusionSolar
Cloud
& APP
FusionSolar
Cloud
& APP
Backup
Box-B0/B1

DTSU666-H
250A
(Three
Phase)
DTSU666-H
250A
(Three
Phase)

Tot op 30kWh mogelijk met 2 ESS parallel
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Smart Energy Warm Water

Dé echt slimme laadoplossing

Maximaliseert het eigen verbruik door overtollige zonne-energie op te
slaan als warm water
Het apparaat Smart Energy warm water is ontworpen om overtollige zonne-energie
automatisch om te zetten in stroom waarmee waterverwarmingssystemen worden gevoed.
Met de smart energy oplossingen van SolarEdge kan het eigen energieverbruik van een
PV-installatie verhoogd worden. Een manier om dit te bereiken, is om het verbruik van
huishoudelijke apparaten te besturen door middel van smart energy producten.
Deze smart energy producten schakelen energie naar een apparaat volgens
voorgeprogrammeerde parameters.
SCHEDULE: Het apparaat schakelt in en uit op de tijdstippen die door de gebruiker zijn
voorgeprogrammeerd ongeacht de beschikbaarheid van zonne-energie.
SMART SAVE: Het apparaat (meestal een boiler of waterpomp) wordt automatisch bestuurd
om het eigen PV-verbruik te maximaliseren. Er wordt alleen stroom uit het elektriciteitsnet
gebruikt als er onvoldoende zonne-energie is om het voorgeprogrammeerde “gereedtijdstip” (Ready by) te halen.

COMMUNICEERT
RECHTSTREEKS MET:
SMAPPEE INFINITY
SLIMME METER

- Naadloze integratie met alle SolarEdge omvormers en het
monitoring platform
- Past het geleverde vermogen aan de boiler aan op basis van
het beschikbare PV-vermogen (tot 3,0kW)
- Ingebouwde meter voor het energieverbruik van de boiler
- Eenvoudige wandmontage
- Draadloze communicatie met de omvormer

Elk Alfen laadpunt is uitgerust met een P1 poort die communicatie mogelijk maakt met de
digitale energiemeter. Hierdoor kan informatie worden uitgewisseld over het actueel verbruik
van de huisaansluiting en zal het laadpunt ervoor zorgen dat een laadsessie de hoofdzekering
niet overbelast.

- Enkel geschikt voor de voeding van zuiver ohmse belastingen
- Optionele temperatuursensor voor optimale opwarming
-

Laadvermogen 3,7 kW tot en met 22 kW
Voorzien van kleurendisplay
Eén of twee stopcontacten
Vrije keuze van abonnement voor energiefacturatie
Lage installatiekosten door ingebouwde beveiligingen
Montage aan de wand of met optionele montagepaal

AFN9044600030728

Single Pro-line 7,4kW RFID SOCKET

AFN9044600070760

Single Pro-line 7,4kW RFID TYPE 2 5m

SOGSMRTHOTWTR30S1 3KW BOILER REGELING

AFN9044600230728

Single Pro-line 22kW RFID SOCKET

SOGSMRTHOTWTR50S1 5KW BOILER REGELING

AFN9044600270760

Single Pro-line 22kW RFID TYPE 2 5m
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Smappee EV

Select XLS glazen handdoekdroger

Thuis laden met zonne-energie.
De Smappee EV Wall is een compacte, gebruiksvriendelijke en mooie oplossing om thuis de
elektrische auto te laden. Hij is standaard voorzien van beveiliging tegen overbelasting. Dit
zorgt ervoor dat het elektrisch systeem van de woning binnen zijn vermogensgrens blijft.
Smappee past de capaciteit van je laadpaal automatisch aan.
De Smappee EV Wall is gemakkelijk te installeren in minder dan een uur tijd en is compatibel
met elke elektrische aansluiting.

Wat is stralingsverwarming?
In een koude kamer zal het gebouw uw lichaamswarmte “opnemen” en u koud laten voelen.
Indien we echter infraroodstralingswarmte gebruiken om wanden, vloer en plafond van
een gebouw (de “thermische massa”) rechtstreeks te verwarmen, dan zal de ruimte onze
lichaamswarmte niet meer wegnemen. Ze zal de infraroodwarmte terugstralen waardoor we
ons warm voelen. Eens de thermische massa van het gebouw op temperatuur is (> 17°C. ),
dient de verwarming enkel nog aan te staan om bij te verwarmen.
Dit is waarom stralingswarmte energie bespaart.

- Geïntegreerde lokale autonome overbelastingsbeveiliging en
zonne-energieoptimalisatie.
- Inzicht in en controle over laadproces en kosten.
- Realtime en historische energiegegevens - net, zonne-energie,
altijd aan.
- Beheer laadsessies met RFID en slimme schema's.
- Gemakkelijk uitbreidbaar met Smappee Infinity voor meer
thuis energiebeheer.
SMPEVW132BREW

EV WALL 1-PHASE 7.4KW SOCKET

SMPEVW132C8REW

EV WALL 1-PHASE 7.4KW TYPE 2 8m

SMPEVW332BREW

EV WALL 3-PHASE 22KW SOCKET

SMPEVW332C8REW

EV WALL 3-PHASE 22kW TYPE 2 8m

18

- Energie-efficiënte design infraroodverwarming voor
badkamers
- Ingebouwde SMART-R ontvanger voor eenvoudige
installatie en slimme bediening*
- Dual heating technologie voor efficiënte badkamerverwarming en lage-energie handdoekverwarming
- Slimline wit glazen afwerking met 2 stijlvolle verchroomde
handdoekhouders
- 500 W heater die vocht en condensatie helpt te
reduceren
*Select XLS thermostaat apart verkrijgbaar

HRLXLS500T

60 x 130 x 13cm
22kg

Select XLS glazen handdoekdroger
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Warmtepompboiler Nuos
Het brede assortiment NUOS-producten past zich aan alle
behoeften aan en garandeert tegelijkertijd een minimaal
energieverbruik.
De verschillende beschikbare modellen kunnen
zowel in de nieuwbouw als in renovatie worden
geïnstalleerd ter vervanging van een
traditionele elektrische boiler.

KOMT IN

Solar carport
MOUNTING SYSTEMS
carport
meer info op blz 22

AANMERKING
VOOR EEN
PREMIE
VAN 300€!

ARINUOSEVOA110WH

Nuos EVO 110L

ARINUOSPLUS200

Nuos Plus 200L

ARINUOSPLUS250

Nuos Plus 250L

ARINUOSPLUS250SYS

Nuos Plus 250L met extra warmtewisselaar

ARINUOSPLUS250TWINSYS Nuos Plus 250L met 2 extra warmtewisselaars

DMEGC
MONO BLACK 360
meer info op blz 25

Solar flex
- Makkelijke en tijdsbesparende installatie
- Ontdek meer flex kabels en combinatiemogelijkheden via de configurator op Netstore

FLXFIGIBELPE6SOLAR42

2 x solar 4mm² + vobst 6mm² gy

FLXFIGIBELPE6SOLAR44

4 x solar 4mm² + vobst 6mm² gy

FLXFIGIBELPESOLAR42

2 x solar 4mm² + vobst 4mm² gy

FLXFIGIBELPESOLAR62

2 x solar 6mm² + vobst 6mm² gy

FLXFIGIBELPESOLAR64D32

4 x solar 6mm² + vobst 6mm² gy
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SOLAREDGE
optimizer

SOLAREDGE
Omvormer met
geïntegreerde EV-oplader
meer info op blz 23
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Omvormer met geïntegreerde EV-lader

Solar carport

Tot 2,5 keer sneller opladen dankzij de innovatieve solar boost-functie !
De SolarEdge 1-fase omvormer met EV-lader ondersteunt volledige aansluiting op het
netwerk en laat zich moeiteloos integreren in het monitoring platform van SolarEdge.
Huiseigenaren kunnen hun oplaadstatus bijhouden, het opladen van de auto volgen en
oplaadschema’s maken.

Combineert netstroom en zonne-energie om 2,5 keer
sneller op te laden dan standaard laders die gebruik
maken van de bestaande elektrische infrastructuur.

Bespaart arbeid en kosten in vergelijking met
installatie van een standalone lader en PVomvormer.

- Voor residentiële gebouwen of appartementen
- Aantal parkeerplaatsen: 1 auto
- Aantal modules: 15 x 60 cell modules (5kWp)
- Basis: mechanische betonnen bevestigingen aan bestaand /
gegoten beton
- Materiaal: gepoedercoat staal, elke RAL-kleur mogelijk

MOGCARPORTB15M

Carport zwart voor 15 pv panelen

MC4 Connectoren
Bij Rexel koopt u steeds de originele connectoren.
Wist u dat slechte connecties in een PV Installatie tot 3.93€ €/kWp/jaar verlies kunnen
opleveren? Vermijd ten allen tijde interconnectie tussen originele MC4 en andere merken.

Een ‘EV-ready’ oplossing die toekomstbestendig is voor nieuwe of vervangende
elektrische auto’s; en die compatibel is met
diverse soorten aansluitstekkers.
Maximaliseert het eigen verbruik door overtollig
PV-vermogen te gebruiken voor het opladen
van de elektrische auto.
Volledig geïntegreerd in het monitoring platform
en een eenvoudige inbedrijf-stelling van de
omvormer via de mobiele SetApp
Ingebouwde meter maakt het mogelijk om het
verbruik voor de elektrische auto afzonderlijk te
controleren.

12 jaar garantie, te verlengen tot 20 of 25 jaar.

- 1000V DC TüV, 1500V UL
- Compatibel met de MC4-EVO2, Protection class
IP65+IP68 (gekoppeld)
- MULTILAM-Technologie
- Uitgeteste connectoren, meer dan 15 jaar ervaring in
het vakgebied

‘Demand Response’ - voorbereid op de
vermogensvraag.

SOGSE3680HRW000BNV4

EV OMVORMER 1F, 3.68KW

MUT320016P0100UR

Pakje van 100 vrouwelijke MC4 connectoren

SOGSE4000HRW000BNV4

EV OMVORMER 1F, 4KW

MUT320017P0100UR

Pakje van 100 mannelijke MC4 connectoren

SOGSE5000HRW000BNV4

EV OMVORMER 1F, 5KW

MUT320018

Y-stekker mannelijk

SOGSEEVKIT15M321

Laadkabel 4,5M T2 32A

MUT320019

Y-stekker vrouwelijk

SOGSEEVKIT25M321

Laadkabel 7,6M T2 32A
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SMA EV-charger 7.4 / 22

Mono kristallijn PV-paneel

Met SMA Smart Connected.
Elektrische voertuigen opladen met zonnestroom - intelligent, snel, voordelig.

- Halve cel technologie: reduceert opbrengstverlies
- Plustolerantie van 0 - 3 %
- Buitengewoon goede prestatie bij diffuus licht en
bewolking
- 12 jaar leveranciersgarantie
- 25 jaar lineaire productgarantie

DMG360M660HBB

PV PANEEL MONO BLACK 360 20YW

DMG370M660HSW

PV PANEEL MONO SILVER 370

Mono kristallijn PV-paneel
-

Compatibel met alle gangbare elektrische voertuigen
Integratie in nieuwe en bestaande zonnestroominstallaties
Laden tot maximaal 22 kW
Boostfunctie voor éénfasig laden tot maximaal 7,4 kW
Beheer en visualisatie via SMA Energy app Duurzaam
Maximale benutting van zonne-energie
Emissievrij laden
Veilig door bescherming tegen stroomuitval
Lagere installatiekosten want geen aardlekbeveiliging type B nodig
Investeringszekerheid met SMA Smart Connected

SMAEVC741AC10

EV CHARGER 7.4 1,3KW-7,4KW

SMAEVC223AC10

EV CHARGER 22 1,3KW-22KW
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-

Innoverende halve cel technologie
Perc cel technologie
Vermindert schaduwverlies
Gerarandeerde positieve tolerantie: 0~+5W
25 jaar leveranciersgarantie
25 jaar lineaire productgarantie

ASYCHSM60MBL355

PV PANEEL MONO BLACK 355

ASYCHSM6610M345

PV PANEEL MONO SILVER 345
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Neon
De monokristallijne zonnemodule LG NeON® 2 Black is
helemaal in het zwart afgewerkt. Door het discrete ontwerp
van de panelen kunnen ze eenvoudig geïntegreerd worden
met ieder dak. De nieuwe CELLO technologie zorgt bovendien
voor een betrouwbare output van 355 Wp.
De LG NeON® R is de nieuwe basis voor topprestaties van LG.
Dankzij het esthetische ontwerp en de uitstekende prestaties
van maximaal 380Wp, is dit zonnepaneel een verrijking voor
elk dak. Het paneel met 60 cellen is bestand tegen een druk van
6.000Pa, wordt geleverd met een productgarantie van 25 jaar
en is voorzien van een verbeterde lineaire vermogensgarantie.

- 25 jaar productgarantie
- 25 jaar lineaire rendementsgarantie

LGSLG355N1KN5

NEON2 N5 FULL BLACK 355 MODULE

LGSLG360N1CN5

NEON2 360 WP MODULE WOB

LGSLG380Q1CAW2

NEON R 380WP PV MODULE V5

X-MAX XL
Sunerg investeerde in een nieuwe productielijn in haar Italiaanse
fabriek. Zo kunnen ze Europese zonnepanelen aanbieden met
hogere vermogens en een hoog rendement, met PERC-technologie
en 5 busbar cellen.

-

Afmeting: 1002 x 1665 x 35 mm
Positieve tolerantie 0 - 5Wp
25 jaar productgarantie
30 jaar lineaire rendementsgarantie
Made in Italy

SUSXM460325IB35

X-MAX XL MONO BLACK 325WP

SUSXM460330IBW35

X-MAX XL MONO WHITE ON BLACK 330WP
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REXEL WERKT SAMEN MET IMEC & ENERGYVILLE OM
KWALITEITSCONTROLES UIT TE VOEREN OP
FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN
Imec, één van de grootste onderzoekcentra wereldwijd in het domein van nano-elektronica
en digitale technologie met sterke specialisatie in photovoltaics als partner in EnergyVille,
werkt sinds januari 2020 met Rexel samen om controles uit te voeren op de kwaliteit van
onze zonnepanelen.
Nieuwe types panelen zullen uitvoerig getest worden voor wij deze in het gamma
opnemen. Om te vermijden dat we Golden Samples zouden ontvangen, zetten wij deze
tests voort op onze stock. Elke maand zullen wij, steekproefsgewijs, testen laten uitvoeren
op de zonnepanelen in onze stock.
Welke testen zal imec/EnergyVille uitvoeren :
Flash test:
Uitvoeren van een Flash test bij de standard test conditions,
een vastgelegde norm voor deze test (25°c, 1000 W/m²,
AM1.5G). Deze waarde wordt vergeleken met de peak power
van de datasheet en de flash test van de leverancier.

Micro crack test:
Electro-luminescence foto van het paneel die micro cracks in
cellen zichtbaar maakt. Daaruit volgt een advies van imec/
Energyville in welke mate dat deze impact hebben op het
vermogen of op zichtbare scheuren.

Kleurverschil test:
De reflectie van het blauwe spectrum wordt gemeten op
5 willekeurige punten op het paneel. De meting gaat door
op verschillende cellen en steeds op een andere plaats
van de cel. Daarna worden deze vergeleken met elkaar om
dambordpatronen vast te stellen.

Kleur test:
De gemiddelde waarde van deze 5 metingen wordt bekeken
om kleurverschillen tussen panelen in dezelfde reeks te
detecteren en de consistentie van de kleur op termijn te
monitoren.
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Oplossing voor appartementen:

Micro-omvormers
- Tot 2 zonnepanelen aansluiten op één micro-omvormer met
onafhankelijke MPPT
- MPPT voltage bereik (22V-48V)
- Lagere initiële kosten en Reactive Power Control (RPC)
- Hoogste uitgangsvermogen van 300W per kanaal
- Breder MPPT voltage bereik voor een hogere energieopbrengst
- ZigBee communicatie & gebruikersvriendelijke monitoring
- Gemeenschappelijke AC-bekabeling met de QS1

APS110018

MICRO OMVORMER 600W YC60

APS2060401006

AFSLUITDOP VOOR MC4 MAN

APS2060402006

AFSLUITDOP VOOR MC4 VROU

APS2060700007

AFSLUITDOP

APS2300531032

AC CONNECTOR MAN

APS2300532032

AC CONNECTOR FEMALE

APS2322304903

2M BUS CABLE Y600 EN QS1

MEER INFO? CONTACTEER ONZE SPECIALISTEN:
zonnepanelen: solar@rexel.be - laadpalen: ev@rexel.be - warmtepompen: heatingpumps@rexel.be
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