
Zonnepaneeltype

Celtechnologie

Afmetingen zonnepaneel (L x B x H)

Vermogen paneel (Wp)

Aantal zonnepanelen 8 10 12 14 16

Vermogen installatie (kWp) 2,08 2,60 3,12 3,64 4,16

Produktie per jaar (kWh) string-omvormer 1750 2200 2650 3100 3550

Terugverdientijd installatie ± 8/9 jaar ± 7/8 jaar ± 7/8 jaar ± 7/8 jaar ± 6/7 jaar

Jaarlijkse besparing € 403 € 506 € 609 € 713 € 816

Jaarlijkse CO2-bespraring 1225 kg 1540 kg 1855 kg 2170 kg 2485 kg

string-omvormer Omnik New Energy 2.0K-TL2 2.5K-TL2-S 3.0K-TL2 3.0K-TL2 4.0K-TL2

Optimalisatiesysteem  Solaredge SE2200 SE2200 SE3000 SE3500 SE4000-16A

In deze prijsopgave is opgenomen :

- aanmelden installatie bij netbeheerder

- horizontaal en verticaal transport

- leveren en aanbrengen PV-installatie op een hellend pannendak

- aansluiten zonnepanelen op omvormer en/of optimizers

- uitbreiding groepenkast met aardlekautomaat 16A 

- 10 mtr ac-kabel vanaf groepenkast naar omvormer in pvc-pijp

- werkschakelaar plaatsen bij de omvormer

- constructie aarden

- aansluiten omvormer op elektriciteitnetwerk

- leveren en installeren van online monitoring fabrikant

- benodigd klim- en steigermaterieel

- afvoeren overtollig materiaal

- coördinatie werkzaamheden

- ondersteuning bij terugvorderen BTW

In deze prijsopgave is niet opgenomen :

- uitvoering platdak

- dakgoothoogte > 8 mtr

- dakbedekking anders dan dakpannnen

- kosten constructieberekening

- kosten vergunning, leges en/of precariorecht

- verwijderen milieuverontreinigende materialen 

- leidingwerk als inbouw wegwerken in plafond/wand

- werkzaamheden anders dan omschreven

6.895€               

opmerking : in de prijs is een fee van 1% opgenomen voor Met elkaar voor Mekaar en 1% schenking aan een goed doel 

5.761€               4.011€               5.145€               

6.270€               

Aktiepakket met zonnepanelen van Jinko Solar

foto

Jinko Solar 260 wp (JKM260P)

poly-kristallijn 

1650 x 992 x 40 mm.

260 Wp

opmerking : in de prijs is een fee van 1% opgenomen voor Met elkaar voor Mekaar en 1% schenking aan een goed doel 

Prijs (inclusief BTW en installatie) 4.106€               4.753€               

Prijs (inclusief BTW en installatie) 3.426€               4.522€               

5.383€               


