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De meest actuele versie van deze brochure vindt u steeds op www.cebeo.be
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Zonnepanelen, 
      uw opportuniteit!

Als professioneel installateur weet u dat de markt van pv-panelen aan het heropleven is. De markt 
is volwassen geworden, stijgende verkoopcijfers bewijzen dat PV geen overheidssteun meer nodig 
heeft om op eigen benen te staan. De markt in volle expansie vormt een mooie opportuniteit voor 
uw business. Niet alleen sluiten de installatie en indienststelling van PV nauw aan bij uw dagelijkse 
activiteiten, deze keer gaat het ook echt om een duurzame groei van de markt.

Vooreerst stimuleert de verstrengde EPB-wetgeving de markt van de zonnepanelen. Tegen 2021 mag het E-peil van nieuwbouwwoningen 

maximaal E30 zijn. Bouwheren die kiezen voor zonnepanelen, zien hun E-peil meteen met twintig punten dalen. In Vlaanderen zijn bouwheren 

bovendien nu al verplicht om bij nieuwbouw of grondige renovaties een bron voor hernieuwbare energie te installeren. De grote meerderheid 

kiest voor zonnepanelen.

Gegarandeerd rendement

Maar er is ook het gegarandeerde rendement van 4% van een PV-installatie, véél meer dan wat de banken vandaag kunnen aanbieden. Een 

Belgisch doorsneegezin – met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 4.000 kilowattuur – verdient zijn investering in tien jaar terug, terwijl PV-

fabrikanten een opbrengstgarantie van minimaal 25 jaar beloven. 15 jaar gratis groene stroom dus, en het staat nu al vast dat de tarieven van 

energieleveranciers alleen maar zullen toenemen.

De initiële investering in zonnepanelen voor uw eindklant wordt ook almaar lager. Mede door het wegvallen van de overheidssteun daalde ook de 

aankoopprijs. Maar de prestaties van de installaties nemen wel toe. Zo maken innovaties bij fabrikanten energiemanagement mogelijk, waardoor 

de opgewekte energie nog efficiënter kan worden ingezet. Meer opbrengst dus met een lagere investering.

Kwaliteit en ruime keuze bij Cebeo

Cebeo biedt alleen maar kwaliteit. In jonge markten in volle groei – zoals deze van PV – is het niet altijd eenvoudig om de kwaliteit van de 

producten te waarborgen. Daarom kiest Cebeo ervoor om enkel samen te werken met de gevestigde topmerken. Want op het vlak van kwaliteit 

doen wij geen toegevingen.

WENST U MEER INFORMATIE OVER HOE U BUSINESS KAN GENEREREN IN DE PV-MARKT?

Raadpleeg uw Cebeo-contactpersoon voor meer informatie.
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BEREKEN ONLINE 
HOE INTERESSANT ZONNEPANELEN ZIJN

Een PV-installatie is een interessante investering geworden, ook zonder overheidssubsidie. Er zijn veel verschillende factoren die de 

investering en het rendement van een installatie bepalen. Cebeo ontwikkelde een eenvoudige en betrouwbare online rekentool, die u 

helpt om de investering en terugverdientijd te berekenen.

Op www.cebeo.be/maakzelfstroom helpt u uw klant overtuigen om te investeren in zonnepanelen aan de hand van volgende 

berekeningen:

• Vermogen van de PV installatie

• Aantal panelen en benodigde dakoppervlakte

• Richtprijs van de investering

• Return on investment of terugverdientijd van de installatie

• Totale opbrengst over de gegarandeerde levensduur van de installatie

REGISTREER UW PROJECT BIJ ONZE SPECIALISTEN

Hebt u een project voor de realisatie van een PV-installatie? Doe dan een beroep op onze specialisten voor een offerte en 

ondersteuning. Aan de hand van het registratieformulier dat u hen bezorgt, helpen zij u verder.

Het registratieformulier bevat een aantal concrete technische gegevens, die nodig zijn om een offerte te kunnen opmaken. Het gaat om 

bijvoorbeeld het type omvormer en het gewenste montagesysteem.

U kan het registratieformulier downloaden op www.cebeo.be/nl/zonnepanelen-opbrengst-berekenen. Vul alle gegevens in en bezorg het 

aan de PV-specialist in uw regio. De gegevens staan op het formulier.

Meer informatie over wetgeving, aangifte en eventuele premies vindt u op deze websites: 

• Vlaanderen http://www.energiesparen.be

• Brussels gewest http://www.leefmilieu.brussels/

• Wallonië http://energie.wallonie.be

http://www.cebeo.be/maakzelfstroom
http://www.cebeo.be/nl/zonnepanelen-opbrengst-berekenen
http://www.energiesparen.be
http://www.leefmilieu.brussels/
http://energie.wallonie.be
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Eenmalige certificeringstests
Deze eerste tests - bijvoorbeeld conform IEC, CSA / 
UL, MCS, JET en Kemco - garanderen de elektrische 
zekerheid van de modules en de zekerheid van hun 
constructie conform de internationale standaarden.

Opbrengstzekerheid
Sinds 2011 bestaat de Q CELLS opbrengstzekerheid 
als garantie voor de betrouwbaarheid van de modules. 
Ze combineert de gegarandeerde PID-resistentie, Anti 
LID Technology, de bescherming tegen hotspots en de 
beveiliging tegen vervalsing van de modules van Q Cells.

PANELEN

�
�
�

Quality Tested

ID. 40032587

hoge betrouwbaarheid
geringe degradatie
regelmatige
productcontrole

Q CELLS opbrengstzekerheid
• Anti PID Technology (APT)  

tegen prestatieverlies door 
potentiaal geïnduceerde degradatie

• Hotspot Protect  
tegen het gevaar van modulebrand

• Tra.QTM laseraanduiding  
voor meer zekerheid tegen 
vervalsing

• Anti LID Technology (ALT)  
tegen prestatieverliezen door 
licht geïnduceerde degradatie bij 
monokristallijne zonnecellen Geoptimaliseerde, gelijkmatige 

celafstanden voor prestatieverhoging en 
het vermijden van microscheuren

Verlaagde frameranden 
voorkomen het vastzetten van 

mos en vuil

Kwaliteit is de beste garantie

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q ™)

RENDEMENTSGARANTIE

ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT) 

VDE Quality Tested
Bijkomende kwartaaltests garanderen op elk moment 
kwaliteit- en productzekerheid. Dit 'VDE Quality Tested'-
programma geldt als extra garantie bovenop de tests 
voor de eerste certificering.

Q CELLS kwaliteitsprogramma
Q CELLS' intern kwaliteitsprogramma verzekert dat 
alle producten dagelijks voldoen aan de strenge 
kwaliteitseisen van het bedrijf.

Q CELLS KWALITEITSTESTEN

32 mm hightech-frame 
voor wind- en sneeuwlasten 
tot 4.000 / 5.400 Pa (IEC)

Hoogwaardige in de sol-gel 
roller coating verwerkte 
antireflectietechnologie 
voor hogere opbrengsten, 
homogene optiek en 
langdurige stabiliteit
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Industriestandaard voor twee-niveausgaranties*

Industriestandaard voor lineaire garanties*

*Gemiddelde garantievoorwaarden van de 10 FV-ondernemingen met
  de grootste productiecapaciteit in 2014 (versie: september 2014)

Q.PLUS polykristalijn
Minimaal 97 % van het nominale vermogen tijdens eerste jaar.
Daarna max. 0,6 % degradatie per jaar.
Minimaal 92 % van het nominale vermogen na 10 jaar.
Minimaal 83 % van het nominale vermogen na 25 jaar.

Q.PEAK monokristalijn
Minimaal 98 % van het nominale vermogen tijdens eerste jaar.
Daarna max. 0,6 % degradatie per jaar.
Minimaal 92,6 % van het nominale vermogen na 10 jaar.
Minimaal 83,6 % van het nominale vermogen na 25 jaar.

Design geoptimaliseerde 
aansluitdoos met 3 bypass 
diodes voor verhoogde energie-
opbrengsten en corrosieveiligheid

Stevige silicone verbinding 
voor uitstekende stabiliteit en 

houdbaarheid

Met MC4 aansluitstekker

Optimaal gepositioneerde, 
grote ontwateringsopeningen 

tegen vorstschade

Q CELLS PRESTATIEGARANTIE

Hoge prestatieklassen met 
positieve sortering voor geringe 
stroomproductiekosten (LCOE) en 
hoge terugstroombestendigheid

Hoog kwalitatieve achterzijdefolie 
voor permanente verzegeling
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Q.ANTUM celtechnologie
meer opbrengst door lage stroomproductiekosten
Q.ANTUM verbindt de beste eigenschappen van alle bekende celtechnologieën en behaalt zo hoge prestatiewaarden onder reële 

omstandigheden tegen lage stroomproductiekosten (LCOE).

PANELEN

Kristallijne standaard zonnecel Q CELLS Q.ANTUM celtechnologie

Power
Re�ectorAluminium 

achterzij-
decontact

Silicium

Aluminium 
achterzij-
decontact

Silicium

Middag AvondMorgen

Betere
temperatuurverhouding

17 % meer vermogen

Betere
zwaklichtverhouding

Opbrengst
standaardmodule

260 Wp

Opbrengst Q CELLS
zonnemodule 305 Wp met

Q.ANTUM Technology

O
P

B
R

E
N

G
S

T

DE Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE 
IN DETAIL
De functionele nanolagen langs de achterzijde van de 

zonnecel werken als een optische  spiegel. Tot dusver 

ongebruikte zonnestralen worden nu gereflecteerd en 

omgezet in stroom. Hierdoor verbeteren de elektrische 

eigenschappen en stijgt de efficiëntie onder reële 

omstandigheden significant.

Q.ANTUM TECHNOLOGY

HOGERE OPBRENGST EN MEER 
PROFIJT VOOR U
Q.ANTUM optimaliseert de kristallijne siliciumtechnologie 

en biedt u de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De 

combinatie van hoge efficiëntie, hoge prestatieklassen 

en maximale opbrengsten tegen optimale condities, 

garandeert een rendabele werking met de zon.

Meer vermogen per 

oppervlakte.

Betrouwbare opbrengsten, 

zelfs op heel warme dagen.

Hoge opbrengsten, 

ook bij lage stralingsintensiteit.
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fotovoltaïsch - MONO  |  PANELEN

MONO
De nieuwe hogerendementsmodule Q.PEAK-G4.1 is de ideale oplossing voor private dakconstructies, dankzij zijn innovatieve Q.ANTUM 
Technology. Het wereldrecord-celdesign werd ontwikkeld om de uitstekende prestatie onder reële voorwaarden te bereiken - ook bij lage 
stralingsintensiteit, alsook op heldere, heel warme zomerdagen.
• Q.ANTUM Technology: lage stroomontstaanskosten.  Hogere opbrengst per oppervlak en lagere systeemkosten dankzij hoge 

prestatieklassen en een efficiëntie tot en met 18,6%.
• Innovatie technologie m.b.t. alle weersomstandigheden.  Optimale rendementen als gevolg van uitstekend weinig licht- en 

temperatuurgedrag.
• Voortdurend hoge prestatie.  Lange termijn rendement beveiliging door Power optimalisatie, Anti LID Technology, Anti PID Technology, 

Hotspot Protect en Traceable Quality Tra.QTM.
• Licht kwaliteitsframe.  Frame van hightech-aluminium legering, gecertificeerd voor hoge sneeuw- (5.400 Pa) en windlasten (4.000 Pa).
• Investeringszekerheid.  12 jaar productgarantie, alsook 25 jaar lineaire prestatiegarantie (83,6% van het nominale vermogen na 25 jaar).
• Celtechnologie.  Monokristallijn - Q.ANTUM Technology met power reflector.

≥1000 mm

980 mm1670 mm

150 mm

1000 mm

951 mm

32 mm

6 × 
ø 4,5 mm

345 mm

referentie 1003 QPEAKG41300 1003 QPEAKG41305

vermogen bij maximale prestatie 300 Wp 305 Wp

celtype Monokristallijn Monokristallijn

celmaat 156 x 156 mm 156 x 156 mm

frame Zwart Aluminium Zwart Aluminium

gewicht 18,8 kg 18,8 kg

capaciteitstolerantie -0 / +5 Wp -0 / +5 Wp

cellen per module 60 60

stekker MC4 MC4

open-circuit spanning 39,76 V 40,05 V

spanning bij maximaal
vermogen

32,41 V 32,62 V

kortsluitstroom 9,77 A 9,84 A

stroom bij maximaal vermogen 9,26 A 9,35 A

zonnepaneel efficiëntie ≥ 18,00% ≥ 18,30%

afmetingen b x l x h 1000 x 1670 x 32 mm 1000 x 1670 x 32 mm

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542628
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542629
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PANELEN  |  fotovoltaïsch - MONO BLACK

MONO BLACK
De nieuwe hogerendementsmodule Q.PEAK BLK-G4.1 is de ideale oplossing voor private dakconstructies, dankzij zijn innovatieve Q.ANTUM 
Technology. Het wereldrecord-celdesign werd ontwikkeld om de uitstekende prestatie onder reële voorwaarden te bereiken - ook bij lage 
stralingsintensiteit, alsook op heldere, heel warme zomerdagen.
• Q.ANTUM Technology: lage stroomontstaanskosten.  Hogere opbrengst per oppervlak en lagere systeemkosten dankzij hoge 

prestatieklassen en een efficiëntie tot en met 18%.
• Innovatie technologie m.b.t. alle weersomstandigheden.  Optimale rendementen als gevolg van uitstekend weinig licht- en 

temperatuurgedrag.
• Voortdurend hoge prestatie.  Lange termijn rendement beveiliging door Power optimalisatie, Anti LID Technology, Anti PID Technology, 

Hotspot Protect en Traceable Quality Tra.QTM.
• Licht kwaliteitsframe.  Frame van hightech-aluminium legering, gecertificeerd voor hoge sneeuw- (5.400 Pa) en windlasten (4.000 Pa).
• Investeringszekerheid.  12 jaar productgarantie, alsook 25 jaar lineaire prestatiegarantie (83,6% van het nominale vermogen na 25 jaar).
• Celtechnologie.  Monokristallijn - Q.ANTUM Technology met power reflector.

≥1000 mm

980 mm1670 mm

150 mm

1000 mm

951 mm

32 mm

6 × 
ø 4,5 mm

345 mm

referentie 1003 QPEAKBLKG41290 1003 QPEAKBLKG41295

vermogen bij maximale prestatie 290 Wp 295 Wp

celtype Monokristallijn Monokristallijn

celmaat 156 x 156 mm 156 x 156 mm

frame Zwart Aluminium Zwart Aluminium

gewicht 18,8 kg 18,8 kg

capaciteitstolerantie -0 / +5 Wp -0 / +5 Wp

cellen per module 60 60

stekker MC4 MC4

open-circuit spanning 39,19 V 39,48 V

spanning bij maximaal
vermogen

31,96 V 32,19 V

kortsluitstroom 9,63 A 9,70 A

stroom bij maximaal vermogen 9,07 A 9,17 A

zonnepaneel efficiëntie ≥ 17,40% ≥ 17,70%

afmetingen b x l x h 1000 x 1670 x 32 mm 1000 x 1670 x 32 mm

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542634
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542638
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fotovoltaïsch - POLY  |  PANELEN

POLY
De nieuwe hogerendementsmodule Q.PLUS BFR-G4.1 is de ideale oplossing voor alle toepassingen, dankzij zijn innovatieve Q.ANTUM 
Technology. Het wereldrecord-celdesign werd ontwikkeld om de beste prestatie onder reële omstandigheden te behalen - zowel bij geringe 
stralingsintensiteit, alsook op heldere, heel warme zomerdagen.
• Q.ANTUM Technology: lage stroomontstaanskosten.  Hogere opbrengst per oppervlak en lagere systeemkosten dankzij hoge 

prestatieklassen en een efficiëntie tot en met 17,4%.
• Innovatie technologie m.b.t. alle weersomstandigheden.  Optimale rendementen als gevolg van uitstekend weinig licht- en 

temperatuurgedrag.
• Voortdurend hoge prestatie.  Lange termijn rendement beveiliging door Power optimalisatie, Anti PID Technology, Hotspot Protect en 

Traceable Quality Tra.QTM.
• Licht kwaliteitsframe.  Frame van hightech-aluminium legering, gecertificeerd voor hoge sneeuw- (5.400 Pa) en windlasten (4.000 Pa).
• Investeringszekerheid.  12 jaar productgarantie, alsook 25 jaar lineaire prestatiegarantie (83% van het nominale vermogen na 25 jaar).
• Celtechnologie.  Polykristallijn - Q.ANTUM Technology met power reflector.

≥1000 mm

980 mm1670 mm

150 mm

1000 mm

951 mm

32 mm

6 × 
ø 4,5 mm

345 mm

referentie 1003 QPLUSBFRG41280 1003 QPLUSBFRG41285

vermogen bij maximale prestatie 280 Wp 285 Wp

celtype Polykristallijn Polykristallijn

celmaat 156 x 156 mm 156 x 156 mm

frame Zwart Aluminium Zwart Aluminium

gewicht 18,8 kg 18,8 kg

capaciteitstolerantie -0 / +5 Wp -0 / +5 Wp

cellen per module 60 60

stekker MC4 MC4

open-circuit spanning 38,97 V 39,22 V

spanning bij maximaal
vermogen

31,67 V 31,99 V

kortsluitstroom 9,41 A 9,46 A

stroom bij maximaal vermogen 8,84 A 8,91 A

zonnepaneel efficiëntie ≥ 16,80% ≥ 17,10%

afmetingen b x l x h 1000 x 1670 x 32 mm 1000 x 1670 x 32 mm

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5542645
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5596996
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OMVORMERS

Omvormers 

SMA is de wereldwijde marktleider in PV-omvormers. De Duitse fabrikant heeft meer dan dertig jaar ervaring en is aanwezig in 21 verschillende 

landen. In België, Nederland en Luxemburg werden op vandaag al meer dan 350.000 oplossingen van SMA geïnstalleerd. 

1. DUURZAAM EN BETROUWBAAR 3. OPLEIDING EN ONDERSTEUNING

Kiezen voor SMA is kiezen voor Duitse topkwaliteit. Vanaf de eerste 

ontwikkelingsfase maken ze het verschil met hun oog voor detail. 

SMA-producten leveren dan ook hoge prestaties, zijn duurzaam en 

erg betrouwbaar.

SMA biedt voor elke situatie de juiste oplossing. Van residentiële 

installaties met Sunny Boys tot commerciële installaties met Sunny 

Centrals.

In Mechelen staan 20 medewerkers van SMA klaar om de 

installateur te helpen met projectondersteuning op maat, met 

technische documentatie en met promotiemateriaal. Ook voor 

opleidingen is de installateur bij SMA aan het juiste adres. De 

opleidingen van SMA Solar Academy worden zowel in het 

Nederlands als in het Frans georganiseerd en besteden telkens veel 

aandacht aan de lokale wetgeving. 

2. INTELLIGENT ENERGIEBEHEER EN OPSLAG

4. LOKALE ONDERSTEUNING MET 

      SMA SERVICE

SMA werkt actief mee aan de energierevolutie. Zo dragen 

hun innovaties bij tot de stapsgewijze uitbreiding van het 

aandeel zonnestroom en leiden ze tot een vermindering van de 

systeemkosten aan zonnestroominstallaties.

Zo wil SMA met het Smart Home concept de eindgebruikers helpen 

om ‘slimmer’ te wonen met aandacht voor het energieverbruik, 

-beheer en -opslag. SMA Smart Home is Smart Grid Ready en is 

compatibel met toestellen van verschillende merken zoals Stiebel 

Eltron, Miele, Bosch en Siemens. Merken die eveneens worden 

verdeeld via Cebeo.

Uw keuze voor een SMA-omvormer geeft u automatisch toegang 

tot deze uitgebreide service:

• Service Line in België voor een antwoord op al uw technische 

vragen

• Uitgebreid en flexibel garantieprogramma van 5 tot 25 jaar

• Omruildienst voor defecte toestellen: snel en eenvoudig

• SMA ter plaatse: inbedrijfname en onderhoudscontracten

GARANTIEVERLENGING
Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk. Contacteer uw regionale HVAC-specialist voor meer informatie.

SOFTWARE: SMA SUNNY DESIGN
• Of het nu gaat om gegevens archiveren, installatieprestatie of systeemconfiguratie – Sunny Design biedt veel mogelijkheden.

• Het is geschikt voor alle installatiegroottes en is optimaal op andere SMA-componenten afgestemd.

• Bij de ontwikkeling hecht SMA een sterke waarde aan een hoge gebruiksvriendelijkheid.

• De SMA SUNNY DESIGN staat gratis ter beschikking voor download, zie website www.sma-benelux.com

• Om eenvoudig en ONLINE een installatie te ontwerpen, kan u gebruik maken van SUNNY DESIGN WEB op www.sunnydesignweb.com.

• Over dit thema bestaan webinars. Zie hiervoor op http://www.sma-benelux.com/ben-je-een-installateur/sma-solar-academy.html
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OMVORMERS

SMA Smart Connected
INVESTERINGSZEKERHEID
SMA Smart Connected is de kosteloze monitoring van de omvormer via SMA Sunny Portal. In geval van 

een omvormerfout informeert SMA de eigenaar en de installateur proactief. Daardoor worden kostbare 

arbeidstijd en kosten bespaard.

Met SMA Smart Connected profiteert de installateur van snelle diagnoses door SMA. Hij kan de storing dus 

snel verhelpen en de klant bovendien aantrekkelijke servicewerkzaamheden bieden.

SMA SMART CONNECTED ACTIVEREN VERVANGINGSSERVICE

Bij de aanmelding van de installatie bij Sunny Portal 

activeert de installateur SMA Smart Connected 

en profiteert hij van de automatische omvormer 

monitoring door SMA.

Als een vervangende omvormer nodig is, 

levert SMA binnen 1 tot 3 werkdagen na de 

storingsdiagnose automatisch een nieuwe 

omvormer. De installateur kan de eigenaar actief 

benaderen en de omvormer vervangen.

AUTOMATISCHE OMVORMER MONITORING 
DOOR SMA PERFORMANCE SERVICE

SMA neemt de omvormer monitoring voor zijn 

rekening met SMA Smart Connected. SMA 

controleert de afzonderlijke omvormers automatisch 

en continu op opvallende gebeurtenissen tijdens 

de werking. Daarmee profiteert iedere klant van de 

jarenlange ervaring van SMA.

De eigenaar kan aanspraak maken op een 

financiële compensatie door SMA als de 

vervangende omvormer niet binnen 3 werkdagen 

kan worden geleverd.

PROACTIEVE COMMUNICATIE BIJ STORINGEN

Na de diagnose en analyse van een storing 

informeert SMA de installateur en eigenaar hierover 

onmiddellijk via e-mail. Zo is iedereen optimaal 

voorbereid op het verhelpen van de storing. Dat 

beperkt de uitvaltijd en bespaart tijd en geld. Op 

basis van de regelmatige prestatierapporten worden 

bovendien waardevolle conclusies over het hele 

systeem getrokken.
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SMA STRING OMVORMERS
RESIDENTIËLE TOEPASSING

MONOFASIG TOT 5 KW DRIEFASIG VANAF 5 KW

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

DC - OPTIMIZERS 
COMPATIBEL MET ALLE STRING OMVORMERS

OMVORMERS  I  productoverzicht

Huidig productportfolio omvormers

Tigo TS4-R
Sunny Boy 

1.5/2.5

Sunny Boy 

3.0/3.6/4.0/5.0

DISPLAY - ter plaatse visualiseren - WebUI (  of   ) WebUI (  of   ) 

SUNNY EXPLORER - parameters aanpassen - WebUI (  of   ) WebUI (  of   ) 

SUNNY PORTAL (incl. app) - monitoring   of   of    of   of  

Externe communicatie met Modbus -   of    of  

Monitoring voor huidig productportfolio

SB 1.5 SB 2.5

SB 3.0 SB 3.6 SB 4.0 SB 5.0

STP5000TL-20

Communicatietoestel: Sunny Home Manager 
(altijd in combinatie met Webconnect)

Communicatietoestel: Cluster Controller of Cluster Controller Small Commercial
(altijd in combinatie met Webconnect)

Communicatietoestel: Communicatieset 
(alleen vereist wanneer monitoring noodzakelijk is)

Webconnect

WLAN

TIGO TS4-R-M
monitoring

TIGO TS4-R-S
afschakeling

inclusief monitoring

TIGO TS4-R-O
optimalisatie

inclusief monitoring en afschakeling
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SMA STRING OMVORMERS
RESIDENTIËLE TOEPASSING

MONOFASIG TOT 5 KW DRIEFASIG VANAF 5 KW

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

SMA STRING OMVORMERS
COMMERCIËLE TOEPASSING

DRIEFASIG VANAF 15 KW                  DECENTRAAL

  15 000 60 000 W

Tigo TS4-R
Sunny Boy 

1.5/2.5

Sunny Boy 

3.0/3.6/4.0/5.0

DISPLAY - ter plaatse visualiseren - WebUI (  of   ) WebUI (  of   ) 

SUNNY EXPLORER - parameters aanpassen - WebUI (  of   ) WebUI (  of   ) 

SUNNY PORTAL (incl. app) - monitoring   of   of    of   of  

Externe communicatie met Modbus -   of    of  

STP7000TL-20STP6000TL-20

productoverzicht  I  OMVORMERS

Sunny Tripower 

5/6/7/8/9/10/12000TL-20

Sunny Tripower 

15/20/25000TL-30

Sunny Tripower  

CORE 1

Sunny Tripower 60 

+ Inverter Manager

grafisch grafisch (optioneel) WebUI (  of   ) LCD

WebUI (  of   ) Via LCS tool

  of    of    of    of   of  Ethernet

Ethernet

SMA Benelux
gegevens onder nominale waarden

STP10000TL-20STP8000TL-20 STP9000TL-20 STP12000TL-20

Schaduwbeheer met OptiTrac Global Peak 

STP 25000TL-30STP 15000TL-30

STP 50-40 CORE1STP 20000TL-30

SMA Smart Connected, zie pag. 21

W

STP 60
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OMVORMERS  |  omvormers zonder transfo

SUNNY BOY 1.5 - 2.5
De Sunny Boy 1.5/2.5 is de perfecte omvormer voor kleine zonnestroominstallaties. Zijn breed ingangsspanningsbereik van 80 tot 600 V, 
veelzijdigheid en flexibiliteit in paneelkeuze zijn indrukwekkend. De installatie gebeurt snel en eenvoudig dankzij het laag gewicht en kleine 
afmeting. Na een eenvoudige inbedrijfsstelling via WebUI is de Sunny Boy 1.5/2.5 klaar voor gratis monitoring via het eigen draadloze netwerk 
van het toestel of online via Sunny Portal of Sunny Places.
• Voor kleine en middelgrote systemen
• IP65
• Geïntegreerde DC-afschakeling ESS
• Ingebouwde WLAN- en Speedwire interface met Webconnect functionaliteit
• Bedrade of draadloze communicatie
• SUNCLIX DC-connectoren
• Gemakkelijke inbedrijfstelling en bewaking van installatiegegevens via WebUI op alle smartphones en tablets.
• Schaduwbeheer door OptiTrac Global Peak
• Standaard 5 jaar SMA fabrieksgarantie. Garantie-uitbreiding mogelijk: contacteer uw HVAC-specialist in uw regio.

Uitgangsvermogen / Nominaal vermogen

referentie 350 SB151VL40000 350 SB251VL40000

max. DC vermogen
(cos j = 1)

1 600 W 2 650 W

aantal onafhankelijke 
MPP-ingangen

1 1

AC nominaal vermogen 1 500 W 2 500 W

AC nominale spanning 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V

netfrequentie/netspanning 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

max. uitgangsstroom 7 A 11 A

max. rendement 97,2% 97,2%

afmetingen b x h x d 460 x 357 x 122 mm 460 x 357 x 122 mm

gewicht 9,2 kg 9,2 kg

bereik bedrijfstemperatuur -40 °C … +60 °C -40 °C … +60 °C

geluidsemissie < 25 dB (A) < 25 dB (A)

eigen verbruik (nacht) 2 W 2 W

DC-aansluiting/AC-aansluiting SUNCLIX / connectoren SUNCLIX / connectoren

interfaces: RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / * - / - / * / *

display WebUI WebUI

garantie: 5/10/15/20/25 jaar * / o / o / o / o * / o / o / o / o

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4829188
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4829191
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SUNNY BOY 3.0 - 5.0 MET SMA SMART CONNECTED
De nieuwe Sunny Boy 3.0 - 5.0 is de opvolger van de wereldwijd succesvolle Sunny Boy 3000-5000 TL en is meer dan alleen maar een 
PV-omvormer. De geïntegreerde service SMA Smart Connected biedt 100% comfort aan installateur en eigenaar van de zonnepanelen. De 
automatische omvormer monitoring van SMA analyseert de werking van de omvormer, meldt onregelmatigheden en zorgt op die manier voor 
minimale uitvaltijden.
• Extra investeringszekerheid
• Automatische en kosteloze online monitoring door SMA
• Proactieve informatie en automatische service
• IP65
• Inbedrijfstelling via tablet, smartphone of PC; Installatiegegevens zijn dan weer te geven via smartphone
• WLAN en intuïtieve webserver
• Dynamisch terugleverbeheer
• Schaduwbeheer door OptiTrac Global Peak
• Standaard 5 jaar SMA fabrieksgarantie. Garantie-uitbreiding mogelijk: contacteer uw HVAC-specialist in uw regio.

referentie 350 SB301AV40 350 SB361AV40 350 SB401AV40 350 SB501AV40

max. DC vermogen
(cos j = 1)

3 200 W 3 880 W 4 200 W 5 250 W

aantal onafhankelijke 
MPP-ingangen

2 2 2 2

AC nominaal vermogen 3 000 W 3 680 W 4 000 W 5000 W

AC nominale spanning 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V

netfrequentie/netspanning 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

max. uitgangsstroom 16 A 16 A 22 A 22 A

max. rendement 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%

afmetingen b x h x d 435 x 470 x 176 mm 435 x 470 x 176 mm 435 x 470 x 176 mm 435 x 470 x 176 mm

gewicht 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg

bereik bedrijfstemperatuur -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

geluidsemissie 25 dB (A) 25 dB (A) 25 dB (A) 25 dB (A)

eigen verbruik (nacht) 1 W 1 W 1 W 1 W

DC-aansluiting/AC-aansluiting SUNCLIX / AC-stekker SUNCLIX / AC-stekker SUNCLIX / AC-stekker SUNCLIX / AC-stekker

interfaces: RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / * - / - / * / * - / - / * / * - / - / * / *

display WebUI WebUI WebUI WebUI

garantie: 5/10/15/20/25 jaar * / o / o / - / - * / o / o / - / - * / o / o / - / - * / o / o / - / -

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303908
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303906
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303905
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303896
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SUNNY BOY SMART ENERGY 3600SE - 5000SE
De Sunny Boy Smart Energy is de eenvoudigste voor zonne-energietoepassingen met energieopslag. In deze alles-in-één-oplossing is niet 
alleen een moderne PV-omvormer ingebouwd, maar ook een batterij met een bruikbare capaciteit van twee kilowattuur. Hiermee kunt u het hele 
jaar door uw eigen verbruik optimaliseren en profiteert u de hele dag maximaal van zelf opgewekte zonne-energie. De Sunny Boy Smart Energy 
is het eerste verkrijgbare wandmodel met een ingebouwde lithium-ion-batterij en hij is ideaal voor gebruik in een SMA Smart Home. Zo bent u 
perfect voorbereid op de energiewereld van morgen. Met de ingebouwde Webconnect-functionaliteit kunt u via Sunny Portal overal ter wereld 
uw verbruiks- en opbrengstgegevens inzien.
• Alles aanwezig in één behuizing.
• Het hele jaar een optimaal bruikbare batterijcapaciteit van 2 kWh (Lithium-ion batterijen).
• Maximaal eigen verbruik dankzij een efficiënt laad- en lastbeheer.
• Geïntegreerde Webconnect-functionaliteit met Sunny Portal via ethernet.
• Multifunctioneel relais voor een eenvoudig lastbeheer.
• Eenvoudig en flexibel te combineren met SMA Smart Home componenten.
• Standaard 5 jaar SMA fabrieksgarantie op omvormer en batterij. Garantie-uitbreiding mogelijk: contacteer uw HVAC-specialist in uw regio.

Uitgangsvermogen / Nominaal vermogen

referentie 350 SB36SE10 350 SB5SE10

max. DC vermogen
(cos j = 1)

5 200 W 6 600 W

aantal onafhankelijke 
MPP-ingangen

2 2

AC nominaal vermogen 3 680 W 4 600 W

AC nominale spanning 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V

netfrequentie/netspanning 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

max. uitgangsstroom 16 A 22 A

max. rendement 97,1% 97,1%

afmetingen b x h x d 877 x 711 x 252 mm 877 x 711 x 252 mm

gewicht 30 kg + 27,5 kg (batt.) 30 kg + 27,5 kg (batt.)

bereik bedrijfstemperatuur 0 °C … +40 °C 0 °C … +40 °C

geluidsemissie < 25 dB (A) < 25 dB (A)

eigen verbruik (nacht) < 0,5 W < 0,5 W

DC-aansluiting/AC-aansluiting SUNCLIX / veerdrukklem SUNCLIX / veerdrukklem

interfaces: RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / - - / - / * / -

display grafisch grafisch

garantie: 5/10/15/20/25 jaar * / o / o / o / o
(batt. 5/7) * / o

* / o / o / o / o
(batt. 5/7) * / o

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

LCD

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5081374
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5081377
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SUNNY TRIPOWER 5000TL - 12000TL
Deze driefasige omvormer is uitstekend geschikt voor de opbouw van klassieke residentiële dakinstallaties tot aan installaties met een wat 
hoger vermogen. Want dankzij de uitbreiding van de Sunny Tripower reeks met de nieuwe 10 kW- en 12 kW-versies dekt deze serie nu een 
breed spectrum van toepassingen. Dankzij de beproefde Optiflex-technologie en de asymmetrische multistring is deze omvormer uiterst flexibel 
en zorgt hij met zijn toprendement en OptiTrac Global Peak voor een maximale opbrengst. Deze omvormer beschikt via SMA Webconnect 
ook standaard over een directe verbinding met de Sunny Portal. Bovendien is hij standaard voorzien van geïntegreerde functies voor de 
ondersteuning van het netbeheer, kan hij blindvermogen terugleveren en is hij geschikt voor gebruik met een 30 mA aardlekbeveiliging. 
• IP65
• Geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar ESS
• DC-ingangsspanning tot 1 000 V.
• SMA Webconnect - communicatie met Sunny Portal
• DC-aansluitsysteem SUNCLIX
• Schaduwbeheer door OptiTrac Global Peak
• Standaard 5 jaar SMA fabrieksgarantie. Garantie-uitbreiding mogelijk: contacteer uw HVAC-specialist in uw regio.

Uitgangsvermogen / Nominaal vermogen

STP 12000TL

referentie 350 STP5TL2008000 350 STP6TL2008000 350 STP7TL2008000 350 STP8TL2008000

max. DC vermogen
(cos j = 1)

5 100 W 6 125 W 7 175 W 8 200 W

aantal onafhankelijke 
MPP-ingangen

2 2 2 2

AC nominaal vermogen 5 000 W 6 000 W 7 000 W 8 000 W

AC nominale spanning 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V

netfrequentie/netspanning 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

max. uitgangsstroom 7,3 A 8,7 A 10,2 A 11,6 A

max. rendement 98,0% 98,0% 98,0% 98,0%

afmetingen b x h x d 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm

gewicht 37 kg 37 kg 37 kg 37 kg

bereik bedrijfstemperatuur -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

geluidsemissie 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A)

eigen verbruik (nacht) 1 W 1 W 1 W 1 W

DC-aansluiting/AC-aansluiting SUNCLIX / veerdrukklem SUNCLIX / veerdrukklem SUNCLIX / veerdrukklem SUNCLIX / veerdrukklem

interfaces: RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / - - / - / * / - - / - / * / - - / - / * / -

display grafisch grafisch grafisch grafisch

garantie: 5/10/15/20/25 jaar * / o / o / o / o * / o / o / o / o * / o / o / o / o * / o / o / o / o

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

LCD

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401782
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401777
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401772
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401785
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SUNNY TRIPOWER 5000TL - 12000TL
Deze driefasige omvormer is uitstekend geschikt voor de opbouw van klassieke residentiële dakinstallaties tot aan installaties met een wat 
hoger vermogen. Want dankzij de uitbreiding van de Sunny Tripower reeks met de nieuwe 10 kW- en 12 kW-versies dekt deze serie nu een 
breed spectrum van toepassingen. Dankzij de beproefde Optiflex-technologie en de asymmetrische multistring is deze omvormer uiterst flexibel 
en zorgt hij met zijn toprendement en OptiTrac Global Peak voor een maximale opbrengst. Deze omvormer beschikt via SMA Webconnect 
ook standaard over een directe verbinding met de Sunny Portal. Bovendien is hij standaard voorzien van geïntegreerde functies voor de 
ondersteuning van het netbeheer, kan hij blindvermogen terugleveren en is hij geschikt voor gebruik met een 30 mA aardlekbeveiliging. 
• IP65
• Geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar ESS
• DC-ingangsspanning tot 1 000 V.
• SMA Webconnect - communicatie met Sunny Portal
• DC-aansluitsysteem SUNCLIX
• Schaduwbeheer door OptiTrac Global Peak
• Standaard 5 jaar SMA fabrieksgarantie. Garantie-uitbreiding mogelijk: contacteer uw HVAC-specialist in uw regio.

Uitgangsvermogen / Nominaal vermogen

STP 12000TL

referentie 350 STP9TL2008000 350 STP10TL2008000 350 STP12TL2008000

max. DC vermogen
(cos j = 1)

9 225 W 10 250 W 12 275 W

aantal onafhankelijke 
MPP-ingangen

2 2 2

AC nominaal vermogen 9 000 W 10 000 W 12 000 W

AC nominale spanning 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V

netfrequentie/netspanning 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

max. uitgangsstroom 13,1 A 14,5 A 17,4 A

max. rendement 98,0% 98,0% 98,3%

afmetingen b x h x d 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm

gewicht 37 kg 37 kg 38 kg

bereik bedrijfstemperatuur -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

geluidsemissie 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A)

eigen verbruik (nacht) 1 W 1 W 1 W

DC-aansluiting/AC-aansluiting SUNCLIX / veerdrukklem SUNCLIX / veerdrukklem SUNCLIX / veerdrukklem

interfaces: RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

- / - / * / - - / - / * / - - / - / * / -

display grafisch grafisch grafisch

garantie: 5/10/15/20/25 jaar * / o / o / o / o * / o / o / o / o * / o / o / o / o

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

LCD

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4401787
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4691007
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4724071
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SUNNY TRIPOWER 15000TL - 20000TL - 25000TL
De Sunny Tripower 15000TL/20000TL/25000TL is de ideale omvormer voor grotere commerciële en industriële installaties. Met een rendement 
van 98,4% zorgt hij niet alleen voor buitengewoon hoge opbrengsten, maar dankzij het multistring-concept en het brede ingangsspanningbereik 
biedt hij bovendien een hoge mate van flexibiliteit bij de configuratie en is hij compatibel met vele beschikbare PV-panelen.
Dankzij de ingebouwde nieuwe netbeheerfuncties als Integrated Plant Control is hij op de toekomst voorbereid. Hiermee kan de omvormer het 
blindvermogen dat aan het netaansluitpunt wordt geleverd volledig zelf regelen. Dit maakt overkoepelende regeltoestellen overbodig waardoor 
de kosten van het systeem als geheel worden verlaagd. Een andere primeur is de continue 24-uurs levering van blindvermogen   
(Q on Demand 24/7).
• IP65
• DC-ingangsspanning tot 1 000 V.
• SMA Webconnect - communicatie met Sunny Portal.
• Display optioneel.
• DC-aansluitsysteem SUNCLIX.
• Schaduwbeheer door OptiTrac Global Peak.
• Standaard 5 jaar SMA fabrieksgarantie. Garantie-uitbreiding mogelijk: contacteer uw HVAC-specialist in uw regio.

Uitgangsvermogen / Nominaal vermogen

referentie 350 STP15TL3008200 350 STP20TL30082000 350 STP25TL30082000

max. DC vermogen
(cos j = 1)

15 330 W 20 440 W 25 550 W

aantal onafhankelijke 
MPP-ingangen

2 2 2

AC nominaal vermogen 15 000 W 20 000 W 25 000 W

AC nominale spanning 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V 3/N/PE ; 230/400V

netfrequentie/netspanning 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

max. uitgangsstroom 29 A 29 A 36,2 A

max. rendement 98,4% 98,4% 98,3%

afmetingen b x h x d 661 x 682 x 264 mm 661 x 682 x 264 mm 661 x 682 x 264 mm

gewicht 61 kg 61 kg 61 kg

bereik bedrijfstemperatuur -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

geluidsemissie 51 dB (A) 51 dB (A) 51 dB (A)

eigen verbruik (nacht) 1 W 1 W 1 W

DC-aansluiting/AC-aansluiting SUNCLIX / veerdrukklem SUNCLIX / veerdrukklem SUNCLIX / veerdrukklem

interfaces: RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

o / - / * / - o / - / * / - o / - / * / -

display o o o

garantie: 5/10/15/20/25 jaar * / o / o / o / o * / o / o / o / o * / o / o / o / o

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5296805
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5119640
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5119733


26 Cebeo   I   Fotovoltaïsche installaties

OMVORMERS  |  omvormers zonder transfo

SUNNY TRIPOWER CORE1 - STP 50-40
De Sunny Tripower CORE1 is 's werelds eerste staande stringomvormer voor gedecentraliseerde dak- en grondinstallaties en overdekte 
parkeerplaatsen. De CORE1 is de 3e generatie van de succesvolle Sunny Tripower-productfamilie en brengt met zijn innovatieve concept een 
revolutie teweeg. De ingenieurs van SMA hebben ernaar gestreefd, een uniek ontwerp te combineren met een innovatieve installatiemethode om 
de installatietijd aanzienlijk te verkorten en voor alle doelgroepen een optimale Return On Investment te bereiken.
Van de levering tot de installatie en inbedrijfstelling biedt de Sunny Tripower CORE1 forse kostenbesparingen ten aanzien van logistiek, 
benodigde werkzaamheden, materiaal en service. Commerciële PV-installaties zijn vanaf nu sneller en gemakkelijker te realiseren dan ooit 
tevoren.
• Staand apparaat, minimaal montagewerk.
• IP65
• Geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar.
• DC-ingangsspanning tot 1 000 V.
• 12 directe string-ingangen verminderen de investering in arbeid en materiaal.
• 6 onafhankelijke MPP-trackers garanderen optimale energieopwekking - ook bij schaduwvorming.
• WiFi connectie, ook met mobiele apparaten.
• Standaard 5 jaar SMA fabrieksgarantie. Garantie-uitbreiding mogelijk: contacteer uw HVAC-specialist in uw regio.

referentie 350 STP5040

max. DC vermogen
(cos j = 1)

75 000 W

aantal onafhankelijke 
MPP-ingangen

6

AC nominaal vermogen 50 000 W

AC nominale spanning 3/N/PE ; 230/400V

netfrequentie/netspanning 50 Hz / 230 V

max. uitgangsstroom 72,5 A

max. rendement 98,1%

afmetingen b x h x d 621 x 733 x 569 mm

gewicht 84 kg

bereik bedrijfstemperatuur -25 °C … +60 °C

geluidsemissie < 65 dB (A)

eigen verbruik (nacht) 4,8 W

DC-aansluiting/AC-aansluiting SUNCLIX / schroefklem

interfaces: RS485/Bluetooth/
webconnect/WLAN

o / - / * / *

display -

garantie: 5/10/15/20/25 jaar * / o / o / o / -

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5477046
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OMVORMERS  I  omvormers voor eilandwerking

SMA Flexible Storage System
Het SMA Flexible Storage System is een flexibele batterij-oplossing waarmee nieuwe en bestaande PV-installaties kunnen worden uitgebreid in 

het kader van een intelligent energiebeheer.

De kern van het systeem vormen de Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H voor aan het openbare stroomnet gekoppelde installaties en de Sunny 

Home Manager. De Sunny Island kan met verschillende batterijtypen met diverse batterijcapaciteiten worden uitgerust en biedt dus een hoge 

mate aan flexibiliteit bij de installatieconfiguratie. Bovendien kunnen binnen SMA verschillende PV-omvormers worden gebruikt.

Het systeem kan eenfasig en driefasig worden geconfigureerd en met een noodstroomfunctie worden uitgebreid. Het systeem met noodstroom-

functie voorziet bij een uitval van het openbare stroomnet de elektrische verbruikers van stroom en bouwt daarvoor een noodstroomnet op. 

De verbruikers worden zolang van stroom voorzien als er opgeslagen energie in de batterij beschikbaar is. Als het openbare stroomnet weer 

beschikbaar is, schakelt het systeem automatisch terug naar het netgekoppelde bedrijf en wordt de batterij met behulp van de

intelligente sturing weer opgeladen.

BATTERIJ

VERBRUIKER SUNNY ISLAND

INTERNET

ROUTERPV-OMVORMER

ZONNEPANELEN

SUNNY PORTAL

ENERGY METER/
SUNNY HOME
MANAGER 2.0

METER VOOR
AFREKENING

OPENBAAR
STROOMNET
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SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H
De Sunny Island batterij omvormer ondersteunt een breed scala aan on- en off-grid installaties met hoogstaande productfuncties, van 
werking in off-grid gebieden tot energie management voor de woning. Gebruikers kunnen profiteren van SMA's ervaring van meer dan 70.000 
geïnstalleerde Sunny Island inverters wereldwijd. Dankzij de geïntegreerde web-interface en de standaardinterfaces WLAN en Ethernet, kan 
de Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H eenvoudig worden geconfigureerd en bewaakt via een smartphone of tablet. Als kernelement in het SMA 
Flexible Storage System, slaat de Sunny Island tijdelijk zelfgegenereerde energie op, waardoor het mogelijk wordt om een hele dag lang zonne-
energie te gebruiken.
De hoge beschermingsklasse, het brede temperatuurbereik en de uitzonderlijke overbelastingscapaciteit, bieden altijd de nodige 
betrouwbaarheid voor off-grid gebruik. Intelligent belastings- en energiebeheer zorgt ervoor dat het systeem zelfs in kritieke situaties draait.
Het Sunny Island is de ultieme all-purpose oplossing - en omvat een 10 jaar garantie (mits registratie). 
• Autonome installaties zonder netkoppeling kunnen gevoed worden op wisselspanning dankzij de Sunny Island toestellen
• IP54 en OptiCool voor gebruik in de meest extreme omstandigheden.
• PV modules in combinatie met Sunny Island toestellen en aangepaste Solar batterijen, laten toe om een autonoom en kwalitatief 

wisselspanningsnet op te bouwen
• Eenvoudig en flexibel geheel dankzij OptiUse. De OptiBat functie houdt u permanent op de hoogte van de batterijlading.
• Geschikt voor alle loodbatterijen en vele lithium-ion-batterijen.
• Voor één- en driefasige systemen van 2 tot 13 kW.
• Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling.
• Multiclustertechnologie mogelijk voor 6.0H en 8.0H
• Garantie: 5 jaar; 10 jaar na registratie product
• Het dagelijkse energieverbruik en de gewenste autonomie moeten vooraf duidelijk gesteld zijn, om op deze basis een optimaal systeem te 

ontwikkelen dat voldoet aan de strengste eisen. Cebeo helpt u graag verder bij het dimensioneren van uw eilandinstallatie.

Uitgangsvermogen / Nominaal vermogen

SI 8.0H

referentie 350 SI44M12003000 350 SI60H110030EF0 350 SI80H110030EF0

max. DC vermogen
(cos j = 1)

3 300 W 4 600 W 6 000 W

AC nominaal vermogen 4 400 W 6 000 W 8 000 W

netfrequentie/netspanning 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

max. rendement 95,5% 95,8% 95,8%

afmetingen b x h x d 467 x 612 x 242 mm 467 x 612 x 242 mm 467 x 612 x 242 mm

gewicht 44 kg 63 kg 63 kg

bereik bedrijfstemperatuur -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

eigen verbruik (nacht) 18 W 25,8 W 25,8 W

garantie: 5/10/15/20/25 jaar * / o / - / - / - * / o / - / - / - * / o / - / - / -

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5526028
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4761829
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4761833
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MICRO OMVORMERS
Enphase Energy, opgericht in 2006 in Californië, vindt dat schone energie voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dankzij hun technologische 

innovaties zijn zij in staat om voor elk budget een duurzame oplossing in zonne-energie aan te bieden. Kwaliteit, betrouwbaarheid, gemak en 

veiligheid zijn de kernwaarden van het bedrijf. Met een energie systeem van Enphase behaalt u het maximale uit uw investering en bent u tevens 

voorbereid op de toekomst.

MICRO-OMVORMERS MAKEN HET VERSCHIL
Een Enphase-energiesysteem is ontworpen om de allerbeste prestaties uit uw zonnepanelen te halen. Enphase zet daarmee nieuwe 

standaarden in betrouwbaarheid, eenvoud en veiligheid. Enphase micro-omvormers zetten de stroom van elk individueel zonnepaneel direct 

om in wisselstroom voor uw dagelijkse gebruik. Dit is het grote verschil met de meer traditionele string-omvormersystemen. Enphase micro-

omvormers halen daarmee de beste prestaties uit elk afzonderlijk zonnepaneel.

ENPHASE ENVOY, VEELZIJDIG VERNUFT
De Enphase Envoy is het brein achter het systeem. Het verzamelt, controleert en communiceert voortdurend met uw micro-omvormers om de 

best mogelijke prestaties te garanderen. De Enphase Envoy-S Metered geeft informatie over de productie van ieder individueel paneel, en ook 

over uw energie consumptie.

ONZE ENLIGHTEN-MONITORINGSOFTWARE, BEZORGT U 100% CONTROLE
U kunt de werking van het systeem en de productiedata continu volgen. Middels elke webbrowser van uw desktop pc en elk mobiel device. 

Enlighten Software is efficiënt. Het helpt en ondersteunt zowel de eigenaar als de installateur om het systeem te bewaken en te beheren.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De opties voor productiemeting en verbruiksbewaking maken de Envoy-S hét platform voor totaal energiebeheer.

Het is nu al klaar voor de eventuele energie opslag in de toekomst met een Enphase AC Battery™. (medio 2017)

GARANTIE
De micro-omvormers van Enphase genieten 20 jaar omruilwaarborg.

OMVORMERS  I  micro-omvormers

 

ENPHASE®

AC BATTERY
VERBRUIKER

ZONNEPANELEN

OPENBAAR
STROOMNET

ENPHASE®

MICRO-OMVORMER

ENPHASE®

ENVOY-S
ENPHASE®

ENLIGHTING SOFTWARE

WLAN
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ENPHASE M215 EN M250 MICRO-OMVORMER
Het Enphase Energy micro-omvormersysteem verbetert de energieopbrengst, verhoogt de betrouwbaarheid en vereenvoudigt het ontwerp, de 
installatie en het beheer van zonne-energiesystemen sterk. Het Enphase-systeem bevat de micro-omvormer, de Enphase Envoy, en Enlighten, 
het controle- en analysesysteem van Enphase.

• Geoptimaliseerd voor hoog vermogen modules
• Maximaliseert energieproductie
• Minimaliseert invloed van beschaduwing, stof en vuil
• Systeembeschikbaarheid groter dan 99,8%
• Snel en eenvoudig ontwerp, installatie en beheer
• 24/7 controle en analyse
• Lage voltage gelijkstroom vermindert brandgevaar
• Geen storing bij uitvallen van één onderdeel
• Eenvoudige installatie met Engage kabel

referentie 1088 M21560230S22NL 1088 M250722LNS2NL

max. DC vermogen
(cos j = 1)

270 W 310 W

AC nominaal vermogen 225 W 250 W

AC nominale spanning 230 V 230 V

netfrequentie/netspanning 50 Hz 50 Hz

max. uitgangsstroom 1,03 A 1,09 A

max. rendement 96,5% 95,7%

afmetingen b x h x d 171 x 173 x 30 mm 179 x 217 x 28 mm

gewicht 1,6 kg 1,66 kg

bereik bedrijfstemperatuur -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C

eigen verbruik (nacht) 0,065 W 0,055 W

DC-aansluiting/AC-aansluiting MC4 / Enphase connector MC4 / Enphase connector

display - -

garantie: 5/10/15/20/25 jaar - / - / - / * / - - / - / - / * / -

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486259
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486261
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ENVOY-S COMMUNICATIE GATEWAY

De Enphase communicatiegateway Envoy-S stuurt productiegegevens van het Enphase PV systeem naar de Enphase Enlighten monitoring 
analysesoftware voor uitgebreid onderhoud en beheer, zelfs op afstand.
• Web-gebaseerde bewaking en beheer mogelijk
• Bi-directionele communicatie voor het (op afstand) upgraden van de software
• Eenvoudige systeemconfiguratie via de mobiele app Installer Toolkit
• Flexibel: ondersteuning voor netwerken met Wi-Fi-, Ethernet- of mobiele verbindingen
• Ontworpen voor installatie binnenshuis of buitenshuis in een behuizing
• 5 jaar garantie

referentie

1088 ENVSWB230FM Envoy-S Standard: monitoring van energie productie van het PV systeem
(+/- 5% nauwkeurigheid).
Afmetingen (b x h x d): 213 x 126 x 45 mm

referentie

1088 ENVSWM230M Envoy-S Metered: monitoring van energie productie van het PV systeem en 
geïntegreerde één fase verbruiksmeting.
Afmetingen (b x h x d): 213 x 126 x 45 mm

referentie

1088 CELLMODEM02 Mobile Connect: Plug-n-play mobile modem in combinatie met ENVOY-S, 
voor systemen tot 60 micro-omvormers.
Mobiele 3G-modem, inclusief simkaart met 5-jarig prepaid data-abonnement. 
Te plaatsen in combinatie met Envoy-S

ENGAGE KABEL

De Engage-kabel is een ononderbroken kabel van 2,5 mm2 met geïntegreerde aansluitingen voor Enphase micro-omvormers.
De kabel kan worden gebruikt als een standaard elektrische buitenkabel en kan worden geknipt, gesplitst en verlengd waar nodig.

• Temperatuurgrenswaarde voor kabel: 90 °C nat/droog
• Isolatiegrenswaarde voor standaardkabel: H07BQ-F
• UV-bestendigheid: EN ISO 4892-2
• Dikte geleider: 3G2,5 mm2 -  5G2,5 mm2

• VDE-licentie: 40033278
• Milieuklasse: IEC 60529, IP67
• Buitenste diameter van kabel: 10,5 - 12,5 mm
• Maximale stroombelastbaarheid: bij 3G2,5 mm2 = 20 A, bij 5G2,5 mm2 = 16 A

referentie

1088 ET10230 AC Stringkabel 3G2,5 mm2 230 Vac  staande opstelling 1,025 m afstand 
tussen aansluitingen

1088 ET10400 AC Stringkabel 5G2,5 mm2 400 Vac  staande opstelling 1,025 m afstand 
tussen aansluitingen

1088 ET17230 AC Stringkabel 3G2,5 mm2 230 Vac  liggende opstelling 1,7 m afstand tussen 
aansluitingen

1088 ET17400 AC Stringkabel 5G2,5 mm2 400 Vac  liggende opstelling 1,7 m afstand tussen 
aansluitingen

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486288
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486292
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486320
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486293
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486294
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486297
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486298
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ENPHASE TOEBEHOREN

referentie

1088 ETINSTL Installatiekit: 5 afsluitdoppen, 4 uitbreidingsafsluitingen en een ontkoppe-
lingstool

1088 ETDISC05 Ontkoppelingstool: kan meermaals gebruikt worden

1088 ETSEAL10 Afsluitdop om elke ongebruikte aansluiting af te dekken op de Engage-kabel

1088 ETTERM10 Uitbreidingsafsluiting nodig per AC-uitbreidingscircuit

1088 ETSPLK05 Koppeling voor het verbinden van Engage kabel

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486304
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486301
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486309
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486314
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5486313
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OPTIMALISATIE

TS4-R optimalisatie

OPTIMALISATIE GEHERDEFINIEERD
De TS4-R zorgt ondanks gedeeltelijke schaduwvorming op de zonnepanelen of een verschil in oriëntatie van de zonnepanelen voor maximale 

energieopbrengsten. Dankzij dit innovatieve TS4-R platform kan voor het eerst elk zonnepaneel flexibel met aanvullende functionaliteit worden 

uitgerust. Zo hoeven alleen de panelen die opbrengstverliezen vertonen met TS4-R te worden uitgerust. Op die manier kan de energieopbrengst 

doelgericht worden verhoogd terwijl de systeemkosten worden verlaagd. TS4-R is de perfecte oplossing bij schaduwvorming, afschakeling, 

verschillende oriëntatie van de panelen en andere uitdagingen.
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TS4-R OPTIMALISATIE
Op elkaar opbouwende functionaliteit met TS4-R

Het TS4-R platform biedt geïntegreerde vermogenselectronica met verschillende functionaliteit. Met elke eenheid neemt de functionaliteit toe.

Door middel van de functie Monitoring kan de gehele zonnestroominstallatie op paneelniveau worden bewaakt. Storingen van afzonderlijke 
panelen, bijvoorbeeld door vervuiling, worden weergegeven en kunnen snel worden verholpen. De functie Afschakeling maakt een 
afschakeling van de zonnestroominstallatie op paneelniveau mogelijk. Door middel van de functie Optimalisatie kan het vermogen van de 
zonnestroominstallatie ook bij gedeeltelijke schaduwvorming of verschillende oriëntatie van de panelen worden verhoogd.

• Opbrengstverhoging bij gedeeltelijke schaduwvorming en verschillende oriëntatie van panelen
• Afschakeling en bewaking op paneelniveau
• Uiterst flexibel door gebruik te maken van "Selective Deployment": waar het zinvol is worden DC-optimizers selectief gebruikt
• Minder werk op het dak dankzij comfortabele installatie op de grond
• Lange levensduur dankzij perfect aan de behoefte aangepaste bypass-functie
• Inclusief 1 m kabel met MC4 connector

Monitoring Afschakeling Optimalisatie

referentie 350 4750024000 350 4760025200 350 4710025210

max. nullastspanning paneel 
(Voc)

52 V 75 V 75 V

max. stroom 12 A 12 A 12 A

optimalisatie mogelijk Nee Nee Ja

max. systeemspanning 1000 V 1000 V 1000 V

afmetingen b x h x d 195,5 x 158 x 23 mm 195,5 x 158 x 23 mm 195,5 x 158 x 23 mm

gewicht 670 g 670 g 720 g

beschermingsgraad IP65 / IP67, NEMA 3R IP65 / IP67, NEMA 3R IP65 / IP67, NEMA 3R

connectoren MC4 MC4 MC4

garantie: 5/10/15/20/25 jaar - / - / - / - / * - / - / - / - / * - / - / - / - / *

functie: 
- monitoring 
- afschakeling 
- optimalisatie

*
-
-

*
*
-

*
*
*

* = standaard / o = optioneel / - = niet beschikbaar 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303981
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5526032
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5483861
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OPTIMALISATIE  |  toebehoren

GATEWAY

De Gateway maakt de draadloze communicatie van max. 120 TS4-R componenten mogelijk. Hij kan eenvoudig op de achterkant van het 
paneel of het draagframe worden geïnstalleerd en heeft een bereik van maximaal 15 meter. De verbinding met Cloud Connect Advanced werkt 
via een draadgebonden RS485-verbinding.

Communicatie
• Communicatie met TS4-R: Draadloos (802.15)
• Communicatie met Cloud Connect Advanced (CCA): RS485-kabelverbinding, in serie geschakeld 

met andere gateways
• Bereik draadloze communicatie: 15 meter vrij zicht
• Max. aantal TS4-R's per gateway: 120

Montage
• Positie: midden van de installatie
• Methode: Achterkant frame of paneel, klemmen voor de montage op frame worden meegeleverd

Mechanische waarden
• Afmetingen: 200 x 200 x 73 mm
• Gewicht: 900 g
• Bereik bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +70 °C
• Beschermingsgraad behuizing: IP65
• Garantie: 10 jaar

referentie

350 1500000050 Gateway, Wireless Communication Unit

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303989
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COMMUNICATIESET VOOR INSTALLATIE BINNENSHUIS EN BUITENSHUIS

De communicatieset maakt een eenvoudige en snelle verbinding van TS4-R met SMA omvormers mogelijk. Voor een installatie buitenshuis is 
de communicatieset Outdoor uitstekend geschikt. Daarbij wordt de communicatietechniek geïnstalleerd in een afzonderlijke behuizing.
Paneelgegevens worden door de TS4-R optimalisatie via WLAN van het dak doorgestuurd naar de gateway, die via RS485 is verbonden met 
Cloud Connect Advanced. Deze vermogensgegevens kunnen via Sunny Portal worden opgeroepen.
De communicatieset is alleen noodzakelijk als de monitoring- en/of afschakelfunctie worden gebruikt.

COMMUNICATIESET VOOR INSTALLATIE BINNENSHUIS

De set bevat:
• Gateway (350 1500000050)
• Cloud Connect Advanced
• DIN-rail netvoeding en montagemateriaal

referentie

350 3440000000 TIGO Cloud connect set - geschikt voor gebruik binnenshuis

COMMUNICATIESET VOOR INSTALLATIE BUITENSHUIS

De set bevat:
• Gateway (350 1500000050)
• Cloud Connect Advanced
• Outdoor behuizing
• DIN-rail netvoeding en montagemateriaal

referentie

350 3480000000 TIGO Cloud connect set - geschikt voor gebruik buitenshuis

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303990
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303996
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ENERGIEBEHEER EN OPSLAG

SMA Smart Home – eigen verbruik optimaliseren
Een gebouw uitgerust met zonnepanelen beschikt over een eigen energiecentrale. De energie van de PV-installatie wordt meestal grotendeels 

teruggestuurd op het net en op andere momenten wordt energie van het net gebruikt. Soms wordt de energie van de PV-installatie rechtstreeks in 

de woning verbruikt.

De elektrische verbruikers in de woning kunnen een deel van de opgewekte PV-energie rechtstreeks zelf gebruiken, zonder uitwisseling met het 

net. Dit is het eigen verbruik. De hoeveelheid eigen verbruik van de woning hangt af van de grootte van de PV-installatie en het “belastingprofiel” 

van de woning. 

Bij intelligent energiebeheer wordt het energieverbruik van de woning afgestemd op het ogenblik waarop veel PV-energie opgewekt wordt, 

namelijk wanneer de zon schijnt. Het ogenblikkelijk eigen verbruik wordt hierdoor optimaal.

De PV-installatie zorgt dus voor een effectieve verlaging van de elektriciteitsafname van het net.

1. De basisoplossing voor intelligent energiebeheer

WELKE ONDERDELEN ZIJN NODIG?

• SMA omvormer  p. 18

• Sunny Home Manager  p. 44

• Sunny Portal  www.sunnyportal.com

HOE WERKT DIT? DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

De Sunny Home Manager van SMA laat een intelligente automati-

satie van het energiebeheer in een woning toe.

Dit centraal controletoestel verhoogt het eigen verbruik op basis 

van zonne-energie. Het toestel volgt de productie van de PV-

installatie, het meet en analyseert de energiestromen in de woning, 

het ziet de vraaggestuurde toepassingen van de gebruikers en de 

eventueel opgeslagen energie. Het kent de weersverwachtingen 

en voorspelt de eigen energieopbrengst.

• Tot 45% minder elektriciteit van het net.*

• Het eigen verbruik verhoogt van 30 tot 45%*

• Optimaal verbruik van zonne-energie, dankzij een 

onafhankelijk energiebeheersysteem.

• Automatisch inschakelen van verbruikers die niet op een vast 

tijdstip moeten werken.

• Gratis online monitoring met Sunny Portal

• Duidelijk overzicht van alle energiestromen

De basisoplossing kan uitgebreid worden met een opslagsysteem (batterij) voor een nog hoger eigen verbruik. Dit kan met SMA, met een flexibel 

of met een geïntegreerd opslagsysteem.

* gesteund op een jaarlijkse PV-opbrengst van ongeveer 5 000 kWh en een jaarlijks energieverbruik overeenkomstig de opbrengst, gebruik makend van de Sunny 
Home Manager en met het aansturen van draadloze contactdozen en slimme verbruikers zoals warmtepompen, elektrische auto's en andere huishoudtoestellen.
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2. De oplossing met een flexibele opslag: 
De veelzijdige oplossing voor nieuwe en retrofit PV-installaties.

WELKE ONDERDELEN ZIJN NODIG?

• SMA omvormer p. 18

• Sunny Island p. 28

• Batterij p. 46

• Sunny Home Manager p. 44

• Sunny Portal www.sunnyportal.com

HOE WERKT DIT? DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

Een Sunny Island met batterij wordt toegevoegd aan de installatie 

en gekoppeld op het net. Het overschot aan eigen energie wordt 

opgeslagen in de batterij en kan dan ’s avonds weer als eerste ge-

bruikt worden, zonder uitwisseling met het net. Dit geeft niet alleen 

het voordeel om eigen elektriciteitsproductie zelf te gebruiken, het 

biedt tevens een extra back-up functie: als het elektriciteitsnet uit-

valt, garandeert de back-up een veilige elektriciteitsvoorziening. 

Een speciale dataverbinding tussen batterij en omvormer verzekert 

een optimaal batterijbeheer.

• Ca. 57% minder elektriciteit uit het net *

• Eigen verbruik verhoogt van 30 tot gemiddeld 65% *

• De zonne-energie is 24 uur per dag beschikbaar

• Alle jaarlijks opgewekte PV-energie wordt gebruikt

• Kan vrijwel voor elke PV-installatie als uitbreiding ingezet 

worden.

• Maximale flexibiliteit bij opslag, naargelang type en capaciteit 

van de batterij.

• Toekomstgericht met Smart Grid compatibiliteit.

3. De oplossing met geïntegreerd opslagsysteem.
De kant-en-klare oplossing voor een nieuwe PV-installatie.

WELKE ONDERDELEN ZIJN NODIG?

• SMA Sunny Boy Smart Energy omvormer  

met geïntegreerde batterij p. 22

• Sunny Home Manager p. 44

• Sunny Portal www.sunnyportal.com

HOE WERKT DIT? DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

Met een opslagcapaciteit van 2 kWh zonne-energie in een lokale 

batterij, laat de Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy toe het eigen 

verbruik te verhogen en het netverbruik te verminderen. De batterij 

in de Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy slaat energie op tijdens 

periodes met piekproductie om deze later ter beschikking te 

stellen.

• Ca. 52% minder elektriciteit uit het net*

• Eigen verbruik verhoogt van 30% naar 55%*

• PV-energie komt 24 uur per dag ter beschikking

• Alle jaarlijks opgewekte PV-energie wordt gebruikt

• Lage installatiekost door een snelle en eenvoudige 

wandmontage – vergelijkbaar met een standaardomvormer.

• Uitstekend rendement voor energieomzetting en tijdelijke 

opslag

• Maximale betrouwbaarheid met speciaal ontwikkelde lithium-

ion cellen van LG Chem met geïntegreerd batterijbeheer

• Toekomst gericht met Smart Grid compatibiliteit

* gesteund op een jaarlijkse PV-opbrengst van ongeveer 5 000 kWh en een jaarlijks energieverbruik overeenkomstig de opbrengst, gebruik makend van de Sunny 
Home Manager en met het aansturen van draadloze contactdozen en slimme verbruikers zoals warmtepompen, elektrische auto's en andere huishoudtoestellen.
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MONITORING  |  toebehoren en communicatie

SUNNY HOME MANAGER MET GEÏNTEGREERDE ENERGY METER
• Met geïntegreerde energy meter
• Meeropbrengst door optimalisatie van het eigen verbruik
• Regeling van apparaten door rekening te houden met de weersvoorspellingen en het aangeleerde 

verbruiksgedrag
• Gemakkelijke installatiebewaking via Sunny Portal en Sunny Places
• Eenvoudige integratie in het thuisnetwerk
• Automatische activering van huishoudapparaten op gunstige tijdstippen
• Houdt rekening met variabele elektriciteitstarieven
• Individuele, vooraf ingestelde waarden voor regelbare apparatuur

referentie

350 HM20 Sunny Home Manager 2.0 met geïntegreerde Energy Meter

www.sunnyplaces.com
Sunny Places is een communityportaal voor U en voor de eindverbruiker. Hier hebt 
u niet alleen alle belangrijke gegevens van uw PV-installatie in één overzicht, maar 
kunt u deze ook met andere installaties vergelijken. Bovendien zorgen interessante 
bijdragen van experts en de uitwisseling met andere installatie-exploitanten voor 
waardevolle kennis en praktische tips.

Alle installatiegegevens in een overzicht
• Overname installatie uit Sunny Portal met een paar simpele klikken
• Eenvoudige lay-out, weergave en functies
• De belangrijkste installatiegegevens overzichtelijk op één pagina

Andere installaties zoeken en vinden
• Weergave van vrijgegeven installatie- en gebruikersprofielen
• Weergave ook op satellietkaart 
• Weergave van het actuele weer

Opbrengstgegevens eenvoudig vergelijken
• Naar wens opvragen van historische opbrengstgegevens voor dag, week, maand, jaar, totaal
• Grafische weergave van de installatievergelijking voor de geselecteerde vergelijkingsperiode
• Objectieve vergelijking door weergave van de specifieke opbrengst

Kennis delen met de Community
• Snelle en competente informatie-uitwisseling met installatie-exploitanten en experts
• Social-network-functies in de Community Feed: bijdragen schrijven, reageren, 'Vind ik leuk' geven, volgen
• Profiteren van de ervaringen van anderen

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5467607
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toebehoren en communicatie  |  MONITORING

SMA CLUSTER CONTROLLER
• Een professionele bewaking en sturing voor grote decentrale installaties.
• Bewaking en sturing van max. 75 stringomvormers
• Uitwisseling van realtime data met andere apparaten en systemen via het gestandaardiseerd 

Modbus-communicatieprotocol
• Overeenkomstig nationale en internationale eisen voor netintegratie
• Geïntegreerde analoge en digitale interfaces voor sensorapparatuur en omzetting van richtwaarden 

m.b.t. het werkelijk en het blindvermogen
• Mogelijkheid tot Dynamisch Vermogensregeling (in combinatie met de SMA Energy Meter)
• Eenvoud van installatie, op DIN-rail
• Directe storingsmelding via e-mail
• Bewaking en onderhoud op afstand (via webinterface en Sunny Portal)

referentie

350 CLCON10 Cluster controller - Bewaking & besturing van SMA omvormers in grote decentrale 
PV installaties (max. 75 stringomvormers)

350 CLCONS10 Cluster controller - Bewaking & besturing van SMA omvormers in kleine decentrale 
PV installaties (max. 25 stringomvormers)

350 CLCON-PWRSUPPLY Netvoeding voor SMA Cluster Controller

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4520133
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5136948
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4520135
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OPSLAG  |  sun powerpack classic

SUN POWERPACK CLASSIC
Typische toepassingen
• Energieopslag systeem voor fotovoltaïsche installaties vanaf 3 kWp
• Leveren energie in geval van een stroomonderbreking
• Energieopslag voor off-grid energielevering

Kenmerken
• Loodbatterij met ESS technologie
• Bij ontlading tot 50%, tot 2 500 laadcycli - levensduur tot 10 jaar (op 20 °C)

Uw voordelen
• Energieopslag met lagere energiefactuur tot gevolg
• Hoogste betrouwbaarheid omdat de gebruikte componenten goedgekeurd zijn voor industriële toepassingen
• Ononderbroken aanlevering van energie, ook in geval van een stroomonderbreking
• Eenvoudige bediening en aansluiting, alles klaar voor installatie
• Hoge flexibiliteit - kan gecombineerd worden met verschillende batterij-invertoren

referentie 680 CLASSIC5.5/24 680 CLASSIC6.4/48 680 CLASSIC8.0/24 680 CLASSIC8.0/48

capaciteit 5,5 kWh 6,4 kWh 8,0 kWh 8,0 kWh

nominale spanning 24 V 48 V 24 V 48 V

afmetingen b x h x d 829 x 567 x 385 mm 857 x 724 x 355 mm 829 x 767 x 385 mm 829 x 767 x 385 mm

gewicht 195 kg 253 kg 295 kg 295 kg

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153594
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153595
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153596
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153597
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sun powerpack classic  |  OPSLAG

SUN POWERPACK CLASSIC
Typische toepassingen
• Energieopslag systeem voor fotovoltaïsche installaties vanaf 3 kWp
• Leveren energie in geval van een stroomonderbreking
• Energieopslag voor off-grid energielevering

Kenmerken
• Loodbatterij met ESS technologie
• Bij ontlading tot 50%, tot 2 500 laadcycli - levensduur tot 10 jaar (op 20 °C)

Uw voordelen
• Energieopslag met lagere energiefactuur tot gevolg
• Hoogste betrouwbaarheid omdat de gebruikte componenten goedgekeurd zijn voor industriële toepassingen
• Ononderbroken aanlevering van energie, ook in geval van een stroomonderbreking
• Eenvoudige bediening en aansluiting, alles klaar voor installatie
• Hoge flexibiliteit - kan gecombineerd worden met verschillende batterij-invertoren

referentie 680 CLASSIC11.0/24 680 CLASSIC11.0/48 680 CLASSIC16.0/48 680 CLASSIC22.0/48

capaciteit 11,0 kWh 11,0 kWh 16,0 kWh 22,0 kWh

nominale spanning 24 V 48 V 48 V 48 V

afmetingen b x h x d 829 x 899 x 385 mm 829 x 899 x 385 mm 829 x 767 x 385 mm 829 x 899 x 385 mm

gewicht 370 kg 370 kg 590 kg 740 kg

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153590
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153591
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153592
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5154298
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OPSLAG  |  sun powerpack premium

SUN POWERPACK PREMIUM
Typische toepassingen
• Energieopslag systeem voor fotovoltaïsche installaties
• Leveren energie in geval van een stroomonderbreking
• Energieopslag voor off-grid energielevering

Kenmerken
• Lithium-ion-batterij (LiFePO)
• Bij ontlading tot 80%, tot 7 000 laadcycli - levensduur tot 20 jaar (op 20 °C)

Uw voordelen
• Energieopslag met lagere energiefactuur tot gevolg
• Uitbreidbaar door een combinatie van individuele opslagsystemen
• Ononderbroken aanlevering van energie, ook in geval van een stroomonderbreking
• Eenvoudige bediening en aansluiting, alles klaar voor installatie, ventileren niet noodzakelijk
• Door compacte behuizing wordt voor plaatsbesparing gezorgd
• Hoge systeemefficiëntie door energiebesparend batterijbeheer
• Bedrijfszeker dankzij een geïntegreerd systeem voor batterijbeheer met beveiliging op meerdere niveaus

referentie 680 PREMIUM5.0 680 PREMIUM7.5 680 PREMIUM10.0 680 PREMIUM15.0

capaciteit 5,0 kWh 7,5 kWh 10,0 kWh 15,0 kWh

nominale spanning 51,2 V 51,2 V 51,2 V 51,2 V

afmetingen b x h x d 600 x 500 x 350 mm 600 x 500 x 350 mm 600 x 1 300 x 350 mm 600 x 1 300 x 350 mm

gewicht 85 kg 100 kg 170 kg 200 kg

bestaat uit 1x PREMIUM5.0 1x PREMIUM7.5 2x PREMIUM5.0 
+ 1x SWITCHINGKIT

2x PREMIUM7.5 
+ 1x SWITCHINGKIT

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153602
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153603
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153598
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153599
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sun powerpack premium  |  OPSLAG

SUN POWERPACK PREMIUM
Typische toepassingen
• Energieopslag systeem voor fotovoltaïsche installaties
• Leveren energie in geval van een stroomonderbreking
• Energieopslag voor off-grid energielevering

Kenmerken
• Lithium-ion-batterij (LiFePO)
• Bij ontlading tot 80%, tot 7 000 laadcycli - levensduur tot 20 jaar (op 20 °C)

Uw voordelen
• Energieopslag met lagere energiefactuur tot gevolg
• Uitbreidbaar door een combinatie van individuele opslagsystemen
• Ononderbroken aanlevering van energie, ook in geval van een stroomonderbreking
• Eenvoudige bediening en aansluiting, alles klaar voor installatie, ventileren niet noodzakelijk
• Door compacte behuizing wordt voor plaatsbesparing gezorgd
• Hoge systeemefficiëntie door energiebesparend batterijbeheer
• Bedrijfszeker dankzij een geïntegreerd systeem voor batterijbeheer met beveiliging op meerdere niveaus

referentie 680 PREMIUM20.0 680 PREMIUM30.0

capaciteit 20,0 kWh 30,0 kWh

nominale spanning 51,2 V 51,2 V

afmetingen b x h x d 600 x 2 900 x 350 mm 600 x 2 900 x 350 mm

gewicht 340 kg 405 kg

bestaat uit 4x PREMIUM5.0 
+ 3x SWITCHINGKIT

4x PREMIUM7.5 
+ 3x SWITCHINGKIT

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153600
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153601
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LAADSTATIONS

AMTRON® MET 7,5 M VAST GEMONTEERDE LAADKABEL – MENNEKES LAADKOPPELING (TYPE 2)

RFID-systeem RFID-systeem

Persoonsbeveiliging Persoonsbeveiliging Persoonsbeveiliging

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

 
 
Sleutelschakelaar

 
 
Sleutelschakelaar

 
 
Sleutelschakelaar

Charge App via 
LAN / WLAN 

Charge App via 
LAN / WLAN 

Charge App via 
LAN / WLAN  

Charge App via 
LAN / WLAN 

Led-statusweergave
Stopdrukknop

Led-statusweergave
Knop voor 
reset-functie

Led-statusweergave
Knop voor 
reset-functie

Led-statusweergave
Multifunctionele 
knop

Led-statusweergave
Knop voor 
reset-functie

Led-statusweergave
Multifunctionele 
knop

Led-statusweergave
Knop voor 
reset-functie

Led-statusweergave
Multifunctionele 
knop

Start E C2 Standard E C2 Basic E C2 Basic R C2 Xtra E C2 Xtra R C2 Premium E C2 Premium R C2

referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie

3,7 kW  1350200

22 kW  1350202

7,4 kW  1358203

22 kW  1358202

7,4 kW  1353203 

22 kW  1353202 22 kW  1353252

7,4 kW  1354203 

22 kW  1354202 22 kW  1354252 22 kW  1355252 22 kW  1355202

AMTRON® MET MENNEKES LAADCONTACTDOOS (TYPE 2)

RFID-systeem RFID-systeem

Persoonsbeveiliging Persoonsbeveiliging Persoonsbeveiliging

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

Geijkte digitale 
kWh-meter van 
buitenaf zichtbaar

 
 
Sleutelschakelaar

 
 
Sleutelschakelaar

 
 
Sleutelschakelaar

Charge App via 
LAN / WLAN 

Charge App via 
LAN / WLAN 

Charge App via 
LAN / WLAN  

Charge App via 
LAN / WLAN 

Led-statusweergave
Stopdrukknop

Led-statusweergave
Knop voor 
reset-functie

Led-statusweergave
Knop voor 
reset-functie

Led-statusweergave
Multifunctionele 
knop

Led-statusweergave
Knop voor 
reset-functie

Led-statusweergave
Multifunctionele 
knop

Led-statusweergave
Knop voor 
reset-functie

Led-statusweergave
Multifunctionele 
knop

Start E Standard E Basic E Basic R Xtra E Xtra R Premium E Premium R 

referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie

3,7 kW  1350400

11 kW  1350401

 

3,7/7,4 kW  1358400 

11/22 kW  1358401 

3,7/7,4 kW  1353400 

11/22 kW  1353401 

11 kW  1353451 

3,7/7,4 kW  1354400

 

11/22 kW  1354401 

11 kW  1354451

11/22 kW  1355451

11 kW  1355401
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    LAADSTATIONS    LAADSTATIONS

START E C2 - AMTRON LAADSTATION MET VASTE LAADKABEL (TYPE 2)
• AMTRON Start E C2 Laadstation met 7,5 m vast gemonteerde laadkabel
• 3,7 kW - 230 V - 16 A
• MENNEKES laadkoppeling - Type 2
• Led-statusweergave (bedrijfsklaar, laadproces loopt, wachttijd, storing)
• Knop voor stop-functie
• Ruimte voor kabelbeheer geïntegreerd
• Nog te beveiligen met aardlekschakelaar (differentieel) 30 mA type A en een automaat type C

referentie

380 1350200 Laadcontactdoos met 7,5 m kabel met type 2 koppeling, 16 A, 230 V+PE, 3,7 kW

XTRA E C2 - AMTRON LAADSTATION MET VASTE LAADKABEL (TYPE 2)
• AMTRON Xtra E C2 Laadstation met 7,5 m vast gemonteerde laadkabel
• 22 kW - 3 x 400 V - 32 A
• MENNEKES laadkoppeling - Type 2
• Geijkte digitale kWh-meter van buitenaf zichtbaar
• Met uw smartphone of tablet kan u met de Charge App uw thuislaadstation besturen (start, 

pauseer of stop laden). In één oogopslag krijgt u alle informatie over de status van uw laadstation 
direct in een overzicht te zien. Tijdens het laadproces ziet u ook de reeds geladen hoeveelheid 
energie. Na handmatig ingeven van enkele (rij)gegevens, kan u ook informatie over de geladen 
energie, de energiekosten, de afgelegde afstand en de energiekosten per 100 km laten weergeven. 
(LAN / WLAN is benodigd)

• Led-statusweergave (bedrijfsklaar, laadproces loopt, wachttijd, storing)
• Knop voor reset-functie
• Ruimte voor kabelbeheer geïntegreerd
• Nog te beveiligen met aardlekschakelaar (differentieel) 30 mA type B en een automaat type C

referentie

380 1354202 Laadcontactdoos met 7,5 m kabel met type 2 koppeling, 32 A, 3 x 400 V+N+PE, 
22 kW

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4826745
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4826756
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LAADSTATIONS    

START E - AMTRON LAADSTATION MET LAADCONTACTDOOS (TYPE 2)
• AMTRON Start E Laadstation met MENNEKES laadcontactdoos type 2
• 3,7 kW - 230 V - 16 A
• MENNEKES laadkoppeling wagen - Type 2
• Led-statusweergave (bedrijfsklaar, laadproces loopt, wachttijd, storing)
• Knop voor stop-functie
• Nog te beveiligen met aardlekschakelaar (differentieel) 30 mA type A en een automaat type C

referentie

380 1350400 Laadcontactdoos type 2, 16 A, 230 V+PE, 3,7 kW

XTRA E - AMTRON LAADSTATION MET LAADCONTACTDOOS (TYPE 2)
• AMTRON Xtra E Laadstation met MENNEKES laadcontactdoos type 2
• Instelbaar vermogen tussen: 22 kW - 3 x 400 V - 32 A of 11 kW - 230 V - 16 A
• MENNEKES laadkoppeling wagen - Type 2
• Geijkte digitale kWh-meter van buitenaf zichtbaar
• Met uw smartphone of tablet kan u met de Charge App uw thuislaadstation besturen (start, 

pauseer of stop laden). In één oogopslag  krijgt u alle informatie over de status van uw laadstation 
direct in een overzicht te zien. Tijdens het laadproces ziet u ook de reeds geladen hoeveelheid 
energie. Na handmatig ingeven van enkele (rij)gegevens, kan u ook informatie over de geladen 
energie, de energiekosten, de afgelegde afstand en de energiekosten per 100 km laten weergeven. 
(LAN / WLAN is benodigd)

• Led-statusweergave (bedrijfsklaar, laadproces loopt, wachttijd, storing)
• Knop voor reset-functie
• Nog te beveiligen met aardlekschakelaar (differentieel) 30 mA type B en een automaat type C

referentie

380 1354401 Laadcontactdoos type 2, 16 A / 32 A, 230 V / 3 x 400 V+N+PE,  11 kW / 22 kW

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4826747
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4826760
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laadkabels  |  LAADSTATIONS

LAADKABEL TYPE 2 / TYPE 2
• Mode 3 laadkabel met stekker (zijde laadstation) en koppeling (zijde wagen) type 2
• Tot 20 A of 32 A, en voor 230 V of 3 x 400 V
• Lengte: 4 m en 7,5 m

referentie

380 36210 Mode 3 laadkabel met stekker en koppeling type 2, tot 20 A, 230 V enkelfasig. 
Lengte 4 m

380 36211 Mode 3 laadkabel met stekker en koppeling type 2, tot 20 A, 3 x 400 V driefasig. 
Lengte 4 m

380 36212 Mode 3 laadkabel met stekker en koppeling type 2, tot 32 A, 230 V enkelfasig. 
Lengte 4 m

380 36213 Mode 3 laadkabel met stekker en koppeling type 2, tot 32 A, 3 x 400 V driefasig. 
Lengte 4 m

380 36244 Mode 3 laadkabel met stekker en koppeling type 2, tot 20 A, 230 V enkelfasig. 
Lengte 7,5 m

380 36245 Mode 3 laadkabel met stekker en koppeling type 2, tot 20 A, 3 x 400 V driefasig. 
Lengte 7,5 m

380 36246 Mode 3 laadkabel met stekker en koppeling type 2, tot 32 A, 230 V enkelfasig. 
Lengte 7,5 m

380 36247 Mode 3 laadkabel met stekker en koppeling type 2, tot 32 A, 3 x 400 V driefasig. 
Lengte 7,5 m

LAADKABEL TYPE 2 / TYPE 1
• Mode 3 laadkabel met stekker (zijde laadstation) type 2 en koppeling (zijde wagen) type 1
• Tot 20 A, 230 V enkelfasig
• Lengte: 7,5 m

referentie

380 36283 Mode 3 laadkabel met stekker type 2 en koppeling type 1, tot 20 A, 230 V 
enkelfasig. Lengte 7,5 m

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5116701
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5116702
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4789014
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5116703
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5116705
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5156191
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5144229
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4842682
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5597033
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TOEBEHOREN  |  bevestigingsmateriaal

referentie

 1 309 4040P62GR Draagprofiel 40 x 40 - 6,2 m (per stuk)

 2 336 129002-002 Verbindingsbeugel voor rail (niet afgebeeld)

 3 336 129011-000 Eindkap PVC voor Solo 05 profi 05 - grijs

 4 336 100001-000 Dakhaak universeel - regelbaar

 5 336 942208-080 Houtschroef 8 x 80 torx VA gegalvaniseerd

 6 336 109008-000 Montagestuk Klick Top voor dakhaak

 7 336 131101-001 Eindklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - verticaal - alu

 7 336 131101-003 Eindklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - horizontaal - alu

 8 336 131121-001 Middenklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - horizontaal en verticaal - alu

 9 336 135003-002 Aardingsklem

Hellende daken - dakbevestiging

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5254613
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153731
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4198810
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105576
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105663
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105622
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5156257
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referentie

 7 336 131101-001 Eindklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - verticaal - alu

 8 336 131121-001 Middenklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - horizontaal en verticaal - alu

 20 336 169004-004 Beschermmat 10 m x 110 x 8 mm

 21 336 128039-203 Grondprofiel flatgrid 2.150 mm

 22 336 128039-209 Grondprofiel flatgrid 1.295 mm

 23 336 129004-000 Kruiskoppeling voor rail, Klick Top M8

 24 336 121004-201 FixZ-15 systeemprofiel onderaan 20-100 mm

 25 336 121003-04200 FixZ-15 systeemprofiel 4,2 m

 26 336 129002-002 Connector E Solo5 ProfiPlus voorgemonteerd

 27 336 129019-001 Add. connector voor FixZ-15 top kit

 28 336 169017-000 Ballastdrager

 29 336 169004-007 Beschermmat 230 x 160 x 6 mm

Platte daken - FIXGRID

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153728
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153733
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5193450
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105623
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153734
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5470313
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153731
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153732
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153735
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153737
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TOEBEHOREN  |  bevestigingsmateriaal

HELLENDE DAKEN - DAKBEVESTIGING

referentie

336 101001-000 Dakhaak Rapid 45 gemonteerd

336 101002-000 Dakhaak Rapid 35 gemonteerd

referentie

336 102001-000 Dakhaak voor leien dakpannen: 235 x 75 mm

referentie

336 129004-000 Kruiskoppeling voor rail, Klick Top M8 - alu  23 

336 129004-900 Kruiskoppeling voor rail, Klick Top M8 - zwart  23 

referentie

336 100001-000 Dakhaak universeel - regelbaar  4 

referentie

336 100004-000 Dakhaak Eco S135

referentie

336 101004-000 Dakhaak Rapid2+ universeel, voorgemonteerd

referentie

336 103014-000 Dakhaak beverstaart, bevestigingskit Rapid

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105626
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105630
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105588
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105623
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5126088
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105576
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4124719
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105634
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5471211
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referentie

336 109008-000 Montagestuk Klick Top voor dakhaak  6 

referentie

336 943208-080 Houtschroef 8 x 80 torx VA

336 942208-080 Houtschroef 8 x 80 torx VA gegalvaniseerd  5 

referentie

336 111110-200 Bevestigingskit golfdak M10 x 200 mm Klick Top

referentie

336 110010-200 Schroef kit 10 x 200 geassembleerd

336 110012-200 Schroef kit 12 x 200 geassembleerd

336 110012-300 Schroef kit 12 x 300 geassembleerd

referentie

336 113009-103 SingleFix-V Solo set voor trapeziumplaat met lage ribhoogte vanaf 20 mm - 
20 paar

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105622
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105665
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105663
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4123972
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4146757
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4257726
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5122321
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5123075
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TOEBEHOREN  |  bevestigingsmateriaal

PROFIELEN

referentie

336 120002-06200 Draagprofiel Solo 05 40 x 40 - 6,2 m (per stuk)  1 

309 4040P62ZW Draagprofiel 40 x 40 - 6,2 m (per stuk) - zwart  1 

referentie

336 129002-002 Verbindingsbeugel voor rail Solo, voorgemonteerd  2 

referentie

336 129060-001 Verbinder inschuif Solo Profi Set

referentie

336 129011-000 Eindkap PVC voor Solo 05 profi 05 - grijs  3 

336 129011-900 Eindkap PVC voor Solo 05 profi 05 - zwart  3 

referentie

336 131101-001 Eindklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - verticaal - alu  7 

336 131101-003 Eindklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - horizontaal - alu  7 

336 131101-901 Eindklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - verticaal - zwart  7 

336 131101-903 Eindklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - horizontaal - zwart  7 

referentie

336 131121-001 Middenklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - horizontaal en verticaal - alu  8 

336 131121-901 Middenklem Rapid16 - 30 tot 40 mm - horizontaal en verticaal - zwart  8 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5123092
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5303139
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153731
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4310027
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4198810
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4198810
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
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TOEBEHOREN

referentie

336 135003-002 Aardingsklem  9 

referentie

336 943308-120 Inbusschroef M8 x 20 VA afsluitring

336 943308-125 Inbusschroef M8 x 25 VA afsluitring

336 943308-130 Inbusschroef M8 x 30 VA afsluitring

336 943308-135 Inbusschroef M8 x 35 VA afsluitring

referentie

336 943914-008 Vierkantsmoer M8 V4A inox

336 943914-010 Vierkantsmoer M10 V4A inox

referentie

336 129010-008 ClickIn hulpstuk voor vierkantmoer M8 voor alle profielen 05

336 129010-001 ClickIn hulpstuk voor vierkantmoer M10 voor alle profielen 05

referentie

336 943610-025 Zeskantbout VA M10 x 25 (DIN 933 SW17)

309 401721025 Zeskantbout VA M10 x 25 (ISO 4017 SW16)

336 943410-025 Vierkantbout VA M10 x 25

referentie

336 943912-010 Moer met sluitring gekarteld M10, inox

referentie

336 973000-015 Tussenlaag in EPDM rubber 3 mm zelfklevend op rol van 10 m x 80 mm breed

referentie

336 943922-008 Sluitring groot M8

336 943922-010 Sluitring groot M10

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5156257
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105667
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105668
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105669
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105670
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105672
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4124034
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105610
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4104813
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105657
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5485356
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105658
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105671
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4605112
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4262466
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4262467
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TOEBEHOREN  |  bevestigingsmateriaal

PLATTE DAKEN - FIXGRID

referentie

336 169004-004 Beschermmat 10 m x 110 x 8 mm  20 

336 169004-007 Beschermmat 230 x 160 x 6 mm  29 

referentie

336 128039-203 Grondprofiel flatgrid 2.150 mm  21 

336 128039-209 Grondprofiel flatgrid 1.295 mm  22 

referentie

336 129004-000 Kruiskoppeling voor rail, Klick Top M8  23 

336 129004-900 Kruiskoppeling voor rail, Klick Top M8 - zwart  23 

referentie

336 121004-201 FixZ-15 systeemprofiel onderaan 20-100 mm  24 

referentie

336 121003-04200 FixZ-15 systeemprofiel 4,2 m  25 

referentie

336 129002-002 Connector E Solo5 ProfiPlus voorgemonteerd  26 

referentie

336 129019-001 Add. connector voor FixZ-15 top kit  27 

referentie

336 169017-000 Ballastdrager  28 

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153728
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153737
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153733
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5193450
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4105623
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5126088
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153734
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5470313
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153731
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153732
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153735
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De ConSole is een innovatief en universeel systeem, speciaal ontworpen voor het installeren voor alle gangbare zonnepanelen op platte daken. 
Het is een compleet systeem, bestaande uit de ConSole, aluminium profielen en alle benodigde bevestigingsmaterialen.

referentie

331 FRS60 Console FRS60 set: bak + profielen + bevestigingsmateriaal
Console voor panelen met kaderhoogte van 32 mm tem. 50 mm.
Afmetingen van paneel van 700 x 800 mm tot 1 000 x 1 700 mm

830

15º

600
1445 850

945

referentie

336 169004-004 Beschermmat 10 m x 110 x 8 mm

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4255614
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153728
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TOEBEHOREN  |  connectoren

MC4

referentie

PER STUK

608 320014P0001UR PV-KBT4/6I connector vrouwelijk MC4

608 320015P0001UR PV-KBT4/6I connector mannelijk MC4

PER 50 STUKS

608 320014P0050UR PV-KST4/6I connector vrouwelijk MC4

608 320015P0050UR PV-KST4/6I connector mannelijk MC4

PER STUK

608 320016P0001UR PV-KBT4/6II connector vrouwelijk MC4

608 320017P0001UR PV-KBT4/6II connector mannelijk MC4

PER 50 STUKS

608 320016P0050UR PV-KBT4/6II connector vrouwelijk MC4

608 320017P0050UR PV-KBT4/6II connector mannelijk MC4

MC4 - GEREEDSCHAP

referentie

608 326019 PV-WZ4-Set Toolbox MC4

608 32602019100 PV-CZM-1900 krimptang

608 32602119100 PV-ES-CZM19100 matrijs (persvorm)

608 326024 PV-MS montagesleutelset

referentie

175 211659 Krimptang voor MC4 connectoren

SUNCLIX

referentie

228 PVCFS2,5-6 Sunclix connector vrouwelijk 2,5-6 (+)

228 PVCMS2,5-6 Sunclix connector mannelijk 2,5-6 (-)

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863078
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863087
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4266524
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4266523
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4002721
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4002715
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4266522
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4266240
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863122
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863123
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863136
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3863158
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4100099
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4064872
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4079983
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H4 - AMPHENOL - GEREEDSCHAP

referentie

604 H4TC0001 Krimptang voor H4 contacten

TYCO CONNECTOREN

referentie

044 1394462-3 Connector vrouwelijk 4,0 mm2 met plus markering

044 1394462-4 Connector vrouwelijk 4,0 mm2 met min markering

044 1394461-3 Connector mannelijk 4,0 mm2 met plus markering

044 1394461-4 Connector mannelijk 4,0 mm2 met min markering

044 5-1394462-5 Connector vrouwelijk 6,0 mm2 met plus markering

044 5-1394462-6 Connector vrouwelijk 6,0 mm2 met min markering

044 6-1394461-5 Connector mannelijk 6,0 mm2 met plus markering

044 6-1394461-6 Connector mannelijk 6,0 mm2 met min markering

TYCO GEREEDSCHAP

referentie

044 1-1579004-2 Krimptang 4 & 6 mm2

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5154902
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979567
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979568
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979592
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979565
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979607
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979610
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979617
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979619
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3979562
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TOEBEHOREN  |  solarkabel

De SOLARTUV kabels (H1Z2Z2-K volgens de norm EN 50618) zijn ontworpen voor fotovoltaïsche 
toepassingen, zowel voor binnen als voor buiten.

Normen
• EN 50618
• TÜV

Karakteristieken
• Bedrijfstemperatuur: -40 °C / +90 °C
• Nominale spanning: 1,0 / 1,0 kV AC  -  1,8 / 1,8 kV DC
• Buigradius: 4x diameter van de kabel
• UV bestendig
• CPR Euroklasse: Eca

referentie

MONOGELEIDER - BOBIJN 500M

093 SOLARTUV-4N-ECA. SOLARKABEL TUV 4 mm2 - zwart

093 SOLARTUV-4R-ECA. SOLARKABEL TUV 4 mm2 - rood

093 SOLARTUV-6N-ECA. SOLARKABEL TUV 6 mm2 - zwart

093 SOLARTUV-6R-ECA. SOLARKABEL TUV 6 mm2 - rood

093 SOLARTUV-10N-ECA. SOLARKABEL TUV 10 mm2 - zwart

OP AANVRAAG

093 SOLARTUV-10R-ECA. SOLARKABEL TUV 10 mm2 - rood

093 SOLARTUV-16N-ECA. SOLARKABEL TUV 16 mm2 - zwart

093 SOLARTUV-16R-ECA. SOLARKABEL TUV 16 mm2 - rood

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5772112
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5772117
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5742331
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5772105
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5772123
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
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kWh-TELLERS

referentie

601 2CMA100149R1000 kWh teller digitaal, B serie, 1 x 230 Vac, 65 A, pulse, B (cl 1), Steel (MID 
approved)

601 2CMA100163R1000 kWh teller digitaal, B serie, 3x 230/400 Vac, 65 A, pulse, B (cl 1), Steel, MID

referentie

055 EM10DINAV81X01F kWh teller digitaal, 1F 5/32 A, 230 Vac MID ANNEX B+D

055 EM23DINAV23X01F kWh teller digitaal, 3F 10/65 A, 220/400 Vac MID ANNEX B+D

055 EM110DINAV81X0P kWh teller analoog puls uitgang, 1F 5/45 A, 230 Vac MID B+D

referentie

686 7E1382300010 kWh teller analoog, 1F 10/32 A, 230 Vac MID ANNEX B+D, enkel tarief

686 7E3684000010 kWh teller analoog, 3F 10/65 A, 400 Vac MID ANNEX B+D, enkel tarief

referentie

626 48503020 kWh teller digitaal, Countis E02 1F 5/32 A, 230 Vac MID ANNEX B+D

626 48503007 kWh teller digitaal, Countis E32 3F 100 A, 230/400 Vac MID ANNEX B+D

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4614151
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4614156
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4231003
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4231024
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5153761
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3868404
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3868408
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4256723
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4046087
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Beveiliging van een woning 
met fotovoltaïsche zonnepanelen 
Een fotovoltaïsche installatie is een aanzienlijke investering, een efficiënte overspanningsbeveiliging is dan ook van essentieel belang.

De overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche zonnepanelen 

• Is een afleider van het type 2 met een 3-stappen DC-afschakeling.

• Bevat een gecombineerde afschakelinrichting + kortsluitinrichting + veilige elektrische afschakeling bij kortsluiting.

• Is toepasbaar zonder voorgeschakelde zekeringen in alle PV-installaties met klein, middelgroot en groot vermogen, dankzij de 

geïntegreerde zekering. 

De beveiliging voor een fotovoltaïsche installatie op een gebouw zonder uitwendige bliksembeveiliging bestaat uit onderstaande componenten: 

• Overspanningsafleider type 2: DEHNguard M TT 275 (ref. 257 952310) 

Beveiliging voor de bescherming van het elektriciteitsnet. 

• Overspanningsafleider type 2: DEHNguard M TT 2P 275 (ref. 257 952110) 

Beveiliging voor de bescherming van de AC-zijde van de omvormer. Overbodig als de omvormer zich op minder dan 10 m van het verdeelbord 

bevindt.

• Overspanningsafleider Type 2: DEHNguard M TN 275 (ref. 257 952200) 

Beveiliging voor de bescherming van het elektriciteitsnet

• Overspanningsafleider Type 2: DEHNguard M TNC 275 (ref. 257 952300) 

Beveiliging voor de bescherming van het elektriciteitsnet

• Overspanningsafleider type 2: DEHNguard M YPV SCI 1000 (ref. 257 952510) of DEHNcube YPV SCI 1000 (ref. 257 900910 of  

ref. 257 900920) 

Beveiliging voor de bescherming van de DC-zijde van de omvormer en de eigenlijke beveiliging voor de fotovoltaïsche panelen. 

TT net driefasig
met nulgeleider 3N400 V

TT net monofasig
met nulgeleider 230 V

TT net driefasig
zonder nulgeleider 3 x 230 V

TT net monofasig
zonder nulgeleider 230 V

1 DEHNguard M TT 275
ref. 257 952310

DEHNguard M TT 2P 275
ref. 257 952110

DEHNguard M TNC 275
ref. 257 952300

DEHNguard M TN 2P 275
ref. 257 952200

2* DEHNguard M TT 275
ref. 257 952310

DEHNguard M TT 2P 275
ref. 257 952110

DEHNguard M TNC 275
ref. 257 952300

DEHNguard M TN 2P 275
ref. 257 952200

3
DEHNguard / DEHNcube YPV SCI 1000

1 MPP ingang - ref. 257 952510 / 257 900910
2 MPP ingangen - ref. 257 952514 / 257 900920

Om de installatie volledig te beschermen tegen blikseminslag en overspanningen kunnen er nog beveiligingen voor telefonie, data en 

teledistributie geplaatst worden. 

=
~

PV modules Omvormer

2*3

* Vervalt indien kabelafstand tussen 
  omvormer en verdeelbord (<10 m)
  Indien 3 fasige omvormer: zelfde 
  beveiliging als in hoofdbord

kWh

Min. 6 mm2

Verdeelbord

Min. 6 mm2

1
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OVERSPANNINGSBEVEILIGING AAN DE GELIJKSPANNINGSZIJDE - DC

• DEHNguard Modular YPV SCI 1000
• Type 2: beschermt tegen overspanningen ten gevolge van indirecte/verwijderde blikseminslag
• Veilige elektrische afschakeling zonder brandgevaar
• Tweepolige afleider
• Maximale PV-spanning: 1 000 Vdc
• Kortsluitvast tot 1 000 A dankzij geïntegreerde zekering
• Beschermingsniveau: < 4 kV
• Nominale afleidstootstroom (8/20): 12,5 kA
• Aanspreektijd: < 25 ns
• Functie- en defectaanduiding
• DIN-rail bevestiging: 3 modules

referentie

257 952510 Overspanningsbeveiliging voor de beveiliging van 1 MPPT input van 
fotovoltaïsche installaties, YPV SCI 1 000 Vdc

• Zelfde technische eigenschappen als DEHNguard Modular YPV SCI 1000
• DEHNcube YPV SCI 1000 1M
• Voorbedraad
• Beveiliging 1 MPPT input
• IP65
• Volgens IEC 60364-7-712

referentie

257 900910 Voorbedrade overspanningsbeveiliging IP65 voor de beveiliging van 1 MPPT 
input van PV installaties, YPV SCI 1000

• Zelfde technische eigenschappen als DEHNguard Modular YPV SCI 1000
• DEHNcube YPV SCI 1000 2M
• Voorbedraad
• Beveiliging 2 MPPT inputs
• IP65
• Volgens IEC 60364-7-712

referentie

257 900920 Voorbedrade overspanningsbeveiliging IP65 voor de beveiliging van 2 MPPT 
inputs van PV installaties, YPV SCI 1000

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3994115
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4722824
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4745179
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OVERSPANNINGSBEVEILIGING AAN DE WISSELSPANNINGSZIJDE - AC

• DEHNguard Modular TT net 2P 275
• Toepassing: TT net, 1 x 230 V - L1+N
• Oplossing voor een monofasig 230 V-net met nulgeleider
• DIN-rail bevestiging: 2 modules

referentie

257 952110 Tweepolige overspanningsbeveiliging voor TT net, L1+N 230 V, TT 275

• DEHNguard Modular TN 275
• Toepassing: TT 2-fasig zonder nulgeleider, 1 x 230 V - L1+L2
• Oplossing voor een tweepolig 230 V-net zonder nulgeleider
• DIN-rail bevestiging: 2 modules

referentie

257 952200 Tweepolige overspanningsbeveiliging voor TT net, L1+L2 230 V, TN 275

• DEHNguard Modular TNC 275
• Toepassing: TT net 3-fasig, 3 x 230 V
• Oplossing voor 3 x 230 V zonder nulgeleider
• DIN-rail bevestiging: 3 modules

referentie

257 952300 Driepolige overspanningsbeveiliging voor TNC / TT net, 3 x 230 V, TNC 275

• DEHNguard Modular TT 275
• Toepassing: TT net 4-polig, 3 x 400 V + N
• Oplossing voor een 3-fasig 400 V-net met nulgeleider
• DIN-rail bevestiging: 4 modules

referentie

257 952310 Vierpolige overspanningsbeveiliging voor TT net, 3+N 400 V, TT 275

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3726733
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3741890
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3727866
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=3725625
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OVERSPANNINGSBEVEILIGING AAN DE GELIJKSPANNINGSZIJDE - DC

referentie

228 2905638 VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM

OVERSPANNINGSBEVEILIGING AAN DE WISSELSPANNINGSZIJDE - AC

referentie

228 2905333 VAL-SEC-T2-1S-350-FM

referentie

228 2905339 VAL-SEC-T2-3C-350-FM

referentie

228 2905340 VAL-SEC-T2-3S-350-FM

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5272285
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5154595
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5152830
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5152831
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OVERSPANNINGSBEVEILIGING AAN DE GELIJKSPANNINGSZIJDE - DC

referentie

601 2CTB804153R2400 OVR PV T2 40-1000 P QS - zonder hulpcontact

601 2CTB804153R2500 OVR PV T2 40-1000 P TS QS - met hulpcontact

OVERSPANNINGSBEVEILIGING AAN DE WISSELSPANNINGSZIJDE - AC

referentie

601 2CTB803972R1100 OVR T2 1N 40-275 P QS

referentie

601 2CTB803873R2400 OVR T2 3L 40-275 P QS

referentie

601 2CTB803973R1100 OVR T2 3N 40-275 P QS

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5468930
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5468931
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5150735
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5150733
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5150760
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Als 3 of meer strings parallel geschakeld worden, voor ingang in de omvormer, is het aanbevolen elke string afzonderlijk te beveiligen.

referentie

601 2CCP844001R1109 Beveiliging 10 A, DC - Automaat S800PV 5 kA, 4-polig, curve PV

601 2CCP844001R1139 Beveiliging 13 A, DC - Automaat S800PV 5 kA, 4-polig, curve PV

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4007822
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4007823
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Indien de gebruikte omvormer niet beschikt over een DC-scheider, is het aanbevolen een DC-lastscheidingsschakelaar te voorzien tussen de 
PV modules en de omvormer.
Uitvoeringen voor modulaire inbouw in een verdeelbord of voor afzonderlijke wandmontage in behuizing.

referentie

601 1SCA125152R1001 Lastscheidingsschakelaar in kast, OTDC serie, 3P, 1 000 Vdc, 32 A

referentie

601 1SCA121459R1001 Lastscheidingsschakelaar DIN rail, OTDC serie, 3P, 1 000 Vdc, 32 A

referentie

034 817600 Scheider voor PV-installatie 1 000 Vdc

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4436187
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4436160
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4691163
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Aan ontkoppelingsinrichtingen gaat steeds een studie van de netbeheerder vooraf. Onderstaande referenties zijn indicatief.
Neem hiervoor contact op met je Cebeo regionale HVAC specialist.

• Conform volgens norm: EN61.439
• Netontkoppelbeveiliging goedgekeurd op lijst C10-21 van Synergrid (woodward XRN2-24)
• Type beveiliging naar de omvormers: cilindrische zekeringen (automaten in optie)
• Hoofdbeveiliging: automaatbeveiliging met automatische herinschakeling
• KWh meter met MID keuring
• Noodstroom is voorzien in de kast voor netontkoppeling beveiliging
• Wandmontage model tot 160 A met wartelplaat voorzien, daarboven een staande kast met sokkel 

(100 mm) en kabeldoorvoerplaat

Mits meerprijs kan ook keuring ontkoppelrelais, overspanningsbeveiliging en een wandcontactdoos 
aangeboden worden.

referentie

386 PV063A0225Z Netontkoppelings kast 63 A, 2 x 25 A zekering, Icc max: 10 kA, 
1000 x 800 x 300 mm (h x b x d)

386 PV080A0325Z Netontkoppelings kast 80 A, 3 x 25 A zekering, Icc max: 10 kA,
1000 x 800 x 300 mm (h x b x d)

386 PV100A0425Z Netontkoppelings kast 100 A, 4 x 25 A zekering, Icc max: 20 kA, 
1200 x 800 x 300 mm (h x b x d)

386 PV150A0532Z Netontkoppelings kast 150 A, 5 x 32 A zekering, Icc max: 20 kA, 
1200 x 800 x 300 mm (h x b x d)

386 PV250A0640Z Netontkoppelings kast 250 A, 6 x 40 A zekering, Icc max: 30 kA, 
1800 x 800 x 400 mm (h x b x d)

386 PV250A0832Z Netontkoppelings kast 250 A, 8 x 32 A zekering, Icc max: 30 kA, 
1800 x 800 x 400 mm (h x b x d)

386 PV400A1040Z Netontkoppelings kast 400 A, 10 x 40 A zekering, Icc max: 30 kA, 
1800 x 1000 x 400 mm (h x b x d)

OPTIES:

914 940001 Keuring ontkoppelrelais (Instelling XRN2 volgens specificaties + keuring)

386 PVDEHN Overspanningsbeveiliging (Icc max: 30 kA)

386 PVPRISE Wandcontactdoos voor in PV ontkoppelingskast (Icc max: 20 kA)

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327212
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327213
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327214
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327216
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327218
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327217
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327219
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5317348
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327746
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5327744
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