
SOLARWATT  

Solarwatt  produceert al meer dan twintig jaar lang hoogwaardige zonnepanelen. In 
Duitsland genieten we een reputatie als professioneel en zeer betrouwbaar bedrijf. 
Dat ziet u terug in de hoge kwaliteit en de Duitse degelijkheid van onze systemen. 
Solarwatt is een leidende speler op de Europese markt. We ontwikkelen voortdurend 
nieuwe materialen en technieken om onze zonnesystemen nog beter te maken. 
Goed voorbeeld is de nieuwe generatie zonnepanelen. Deze zonnepanelen van 
dubbelglas in plaats van een kunstofachterzijde zijn namelijk veel robuuster, 
waardoor ze uitstekend uitgerust zijn tegen alle soorten slijtage en 
omgevingscondities. Het resultaat: meer betrouwbaarheid vanaf dag één en tot 33 
procent toename van de levensduur van het product. En deze modules zien er nog 
mooi uit ook: het ontwerp is zeer geavanceerd, waardoor deze zonnepanelen een 
elegante toevoeging zijn voor elk huis en gebouw. Bovendien garanderen wij de 
prestaties van ons glas-glas zonnepaneel met een toonaangevende garantie. 
Solarwatt is de enige producent die 30 jaar garantie geeft op het product en het 
vermogen van de panelen.  

Solarwatt is voor negentig procent in handen van investeerder Stefan Quandt, onder 
andere grootaandeelhouder van BMW. SOLARWATT ontwikkelt decentrale 
energieoplossingen waarbij zonnepanelen, opslag en energiemanagement een 
geïntegreerd energiesysteem vormen voor huishoudens en bedrijven. In 
partnerschap met BMW i, de elektrische tak van de autofabrikant, wordt dit 
energiesysteem aangeboden in combinatie met elektrische auto’s, zoals de BMW i3 
en de BMW i8.  
Solarwatt garandeert dat alle onderdelen van het systeem van hoge kwaliteit zijn. De 
zonnepanelen zelf, maar ook de omvormer en de ondersteuningsconstructie. 
Bovendien stemmen we alle onderdelen zorgvuldig op elkaar af. Alleen een goed 
gecombineerd zonnesysteem levert immers de grootste opbrengst!  

Met de complete systemen van Solarwatt, krijg je een op maat gesneden pakket 
oplossing van de marktleider in de zonne-industrie. De verschillende componenten, 
de zonnepanelen en het montagesysteem, sluiten naadloos op elkaar aan. Deze 
pakketten zijn beschikbaar voor platte of hellende daken, of als een geïntegreerde in-
daksysteem. Daarnaast biedt Solarwatt complete carportsystemen en facades.  

Voordelen voor huiseigenaren: 
▪ Lagere kosten dankzij de standaard configuraties 
▪ Maximale opbrengsten als gevolg van de nieuwe generatie  zonnepanelen  
▪ Grote resistentie tegen weersinvloeden 
▪ 100 % bescherming tegen prestatievermindering 
▪ Aantrekkelijke zonnepanelen verkrijgbaar in volledig zwart of donkerblauw  
▪ Pakket oplossingen of op maat gesneden systemen 
▪ Product- en vermogensgarantie zonnepanelen van 30 jaar 

De voorsprong van SOLARWATT 
De nummer een onder de zon 



De voorsprong van SOLARWATT 
De nummer een onder de zon 

SOLARWATT zonnepanelen gaan lang mee en kunnen heel veel hebben. 
Daarbij zijn ze licht in gewicht en kunnen ze gemakkelijk worden geplaatst.  

! maximale opbrengstgarantie 

! grootste belastbaarheid van andere mechanische invloeden van buitenaf 
! grote resistentie tegen weersinvloeden 

! voortreffelijke brandveiligheid 
! 30 jaar garantie op het product 
! 30 jaar lineaire opbrengstgarantie 

! 100 % bescherming tegen prestatievermindering  (PID SAFE) 

 
Hoge opbrengst en robuuste kwaliteit, dat is wat de SOLARWATT anders maakt: of 

het nu aan de kust is, in gebieden met veel regen, onder veel sneeuw… zelfs onder   

het aspect ‘verminderde omstandigheden’ (bijvoorbeeld in de buurt van vliegvelden).  

Kwaliteit (tekstelement met omschrijving) 
Zeker en vast  
Goede cijfers voor uw beslissing 
  

!  
Duurzaam, Lichtgewicht, Weinig verblinding, Bestand tegen pekel, 
Hoge opbrengst, Elegant, Veilig, Bestand tegen ammoniak 
Innovatief, Belastbaar, Bestand tegen hagel 

  

Kwaliteitsgarantie. Zwart op wit. 



Hagel, zout, zand… wij doen de strengste testen 

Wij testen onze zonnepanelen, zodat u daarmee geen risico loopt. 
Daarbij testen we niet alleen de criteria volgens DIN EN of IEC  
(International Electrotechnical Commission), maar daar bovenop ook 

materiaalbelastbaarheid die wij uit eigen langdurige praktijkervaring als 

verantwoordelijk producent kennen. 

Slider Producentenverklaring (tekstelement met video‘s rechts): 
Producentenverklaring Hagel 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0ObFgQhj0jE&list=UUmgAjTZls_dWIJzO6n2kHtg 

Elke PV-installatie (PV = Photo Voltaic, fotovoltaisch, ofwel zonnepanelen) op het 

dak wordt blootgesteld aan allerlei extreme omstandigheden van weer en wind.  

Helaas is heftig onweer met hagel geen uitzondering meer in onze landen.  
 
SOLARWATT zonnepanelen zijn getest overeenkomstig de norm IEC 61215 Ed. 2. 

Deze norm schrijft voor dat haar installaties een test moeten doorstaan waarbij ze 

aan elf verschillende plekken beschoten worden met 25 millimeter dikke hagelstenen 

bij een snelheid van 82,8 km/u. 

 
 
Zoals SOLARWATT installaties al in de praktijk onder extreem slecht hagelweer in 

Beieren en Oostenrijk presteerden, lieten ze ook na deze testen geen enkele schade 

of verlies in opbrengst zien. Om verder de weerstand tegen extreme 

klimaatsinvloeden nog intensiever te verkennen beschikt SOLARWATT over testen 

op de voorkant van een trein,  in woestijnen en in tropische gebieden. 

 
Verklaring van de producent over de invloed van zout  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6WLCvggc3Fc&list=UUmgAjTZls_dWIJzO6n2kHtg 

 
SOLARWATT panelen worden overal ter wereld toegepast.  
Lucht met een hoog zoutgehalte, zoals in de buurt van de zee, is voor de toegepaste 

materialen een zware belasting. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0ObFgQhj0jE&list=UUmgAjTZls_dWIJzO6n2kHtg
https://www.youtube.com/watch?v=6WLCvggc3Fc&list=UUmgAjTZls_dWIJzO6n2kHtg


SOLARWATT zet zelf de eisen waaraan de producten moeten voldoen erg hoog, en 

vervaardigt zelfs ook panelen speciaal voor de energievoorziening van lichtboeien op 

zee, waarbij de positie vlak boven de zeespiegel bijzondere eisen stelt. De 

ervaringen die daaruit komen maken het mogelijk dat er voor alle SOLARWATT 

zonnepanelen een optimale keus is aan materialen en verwerking.  

 
Als eerste fabrikant heeft SOLARWATT ook een test gedaan met de hoogste 

moeilijkheidsgraad 6, en het zonnepaneel ruim 1280 uur blootgesteld aan extreme 

omstandigheden. Bovendien worden de SOLARWATT panelen onder andere ook 

getest volgens de volgende normen: 

! IEC 61701 ‘Zoutnevel-corrosie-test voor fotovoltaïsche (PV) modules’  

! DIN EN 60068-2-52 second edition ‘Milieuproeven-Deel 2’.  

Testprocédé proef Kb: Zoutnevel, cyclisch (natriumchlorideoplossing) 

 
Als resultaat lieten onze producten zien dat ze daarna zowel elektrisch als 

mechanisch geen enkele opvallende gebreken vertoonden. 
 

Verklaring van de producent over stof en zand 

Zwevend stof is overal. In de woestijn, waar vaker zandstormen woeden, zijn de 

eisen voor kwaliteit van onze zonnepanelen zeker bijzonder hoog. 

SOLARWATT heeft haar panelen onderworpen aan een belastingtest die 

vergelijkbaar is met de ‘Blowing Dust Tests’ in de luchtvaartindustrie. Er zijn 

omvangrijke belastbaarheidstesten voorafgegaan aan het toetsbericht volgens de 

DIN-Norm 60068-2-68. Om de functie bij wind- en zandstormen exact te kunnen 

beoordelen werden onze zonnepanelen meerdere dagen achtereen in een speciaal 

daarvoor ingerichte stofruimte geplaatst. 

Het bleek dat SOLARWATT modules zelfs stof en zand, die met orkaankracht de 

frames en de panelen teisteren, goed kunnen verdragen. De schurende werking had 

geen enkel schadelijk effect op de proefopstelling. Ook de aansluitende inspectie 



volgens de IEC norm 61215 van de panelen bracht geen opvallende zaken of 

nadelige gevolgen aan het licht. 

Voordeel GLAS-GLAS MODULE (tekstelement met foto rechts) 

De nieuwe Glas-Glas generatie  
Duidelijk een voorsprong, voor een solide stroomvoorziening  
 
SOLARWATT Glas-Glas zonnepanelen zijn steeds van topkwaliteit. Ze gaan lang 

mee, daarbij zijn ze licht in gewicht, gemakkelijk te monteren, en ze zijn geschikt voor 

alle varianten in stroomvoorziening. 

! maximale betrouwbaarheid in opbrengst 

! hoogste belastbaarheid tegen mechanische invloeden van buitenaf  
! hoge weerstand tegen weersinvloeden 

! ultra lichtgewicht, met een glasdikte van 2 mm 
! uitstekende brandveiligheid 
! 30 jaar garantie op het product zelf 

! 30 jaar garantie op de werking (lineaire prestatie) 
! 100 % bescherming tegen verlies aan capaciteit 

Module overzicht ( 

SOLARWATT produceert en biedt u voor elke vereiste een passend zonnepaneel. 

Onze panelen werken daarbij uitsluitend met mono- of polykristallijne zonnecellen. 

De monokristallijne cellen bieden een zeer hoog nuttig effect, en zijn derhalve ook 

optimaal wanneer men op een kleiner dak of ander vrij vlak een maximale 

stroomopbrengst wil realiseren. De polykristallijne cellen zijn daarentegen heel 

geschikt voor grotere dakoppervlakken en kleinere installaties. 

Voordeel GLASfolie MODULE  



Met betrouwbare verbinding: glasfolie  
Gelamineerd, gestabiliseerd en opbrengst gegarandeerd 
  
De SOLARWATT glasfolie zonnepanelen hebben minder installatiekosten, maar 

bieden toch de hoogste kwaliteit 
! Duitse productiekwaliteit ‘Made in Dresden’ 

! hoge weerstand tegen weersinvloeden 
! 12 garantie op het product zelf 

! 25 jaar garantie op lineaire prestatie 
! verlengde garantie vanwege SOLARWATT Komplettschutz (volledige 

bescherming) 

Module overzicht glas glas  

SOLARWATT 60P 
KRACHTIG. VEELZIJDIG. ROBUUST. 
Krachtig, transparant glas/glas-paneel in zilverkleurig frame 
Speciaal ontwikkeld voor platdak en industriële toepassingen 
Universeel inzetbaar voor dakopbouwinstallaties: verticaal of horizontaal 
 Compatibel met gangbare montagesystemen 
Zeer duurzaam: glaslaminaat beperkt de schadelijke invloeden 
van het milieu tot het minimum 
 30 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire vermogensgarantie (98-87%) 

SOLARWATT 60M 
STYLE 
KRACHTIG. ROBUUST. VERNIEUWEND 
EN ESTETISCH DESIGN. 
Krachtig, transparant glas/glas-paneel in zwart frame 
Universeel inzetbaar voor dakopbouwinstallaties: verticaal of horizontaal 
Speciaal ontwikkeld voor schuindak, mooi ’full black’ uiterlijk op het dak 
met de hoogste vermogens en esthetisch design 
Zeer duurzaam: glaslaminaat beperkt de schadelijke invloeden 
van het milieu tot het minimum 
30 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire vermogensgarantie (98-87%)  



SOLARWATT 60P STYLE 
KRACHTIG. ROBUUST. VERNIEUWEND 
EN ESTETISCH DESIGN. 
Krachtig, transparant glas/glas-paneel in zwart frame 
Universeel inzetbaar voor dakopbouwinstallaties: verticaal of horizontaal 
 Speciaal ontwikkeld voor schuindak 
Mooi donkerblauw met zwart frame en esthetisch design 
Zeer duurzaam: glaslaminaat beperkt de schadelijke invloede 
van het milieu tot het minimum 
30 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire vermogensgarantie (98-87%) 
250- 

Module overzicht (Sliderelementen met tabellen als afbeelding 
links: 2 elementen)  
1) Glasfolie module  
SOLARWATT BLUE 60M 

Het beproefde standaard glasfolie model voor het systeem op het dak, met 40 mm 

aluminium omlijsting en monokristallijne zonnecellen voor 265 Wp – 270 Wp (Watt-

peak) – voor optimale resultaten. 

2) Glasfolie module  
SOLARWATT BLUE 60P 

Het beproefde standaard glasfolie model voor het systeem op het dak, met 40 mm 

aluminium omlijsting en polykristallijne zonnecellen voor 265 Wp – 270 Wp (Watt-

peak) – voor optimale resultaten. 
 



Inleiding / Voordelen algemeen (tekstelement met foto rechts) 
 
SOLARWATT volledige bescherming 
Of het nu om schade gaat of om slecht weer  
 
Een keuze voor SOLARWATT is altijd geöriënteerd op de toekomst. In die zin is uw 

investering ook op meerdere manieren gedekt: door de solide technologie met het 

duurzame systeemconcept, en daarbij ook door de unieke SOLARWATT schade- en 

garantietoezegging: 

 
! dekking bij diefstal en schade door noodweer 

! compensatie bij uitval door schade 
! schadevergoeding bij te lage opbrengst 

 

Voordelen concreet (Tekstelement met uitbeelding als foto links) 
De generatie-garantie 
Veiligheid: wij geven garantie op het geheel!  
   

Wij staan garant voor de kwaliteit van onze systemen, maar evenzo voor uw 

opbrengst met de PV-installatie! En dat over een periode tot 30 jaar. Ook heel 

geruststellend: als er eenmaal schade optreedt dan ligt de bewijslast altijd bij de 

verzekeraar – niet bij u! 

Onze verzekeringen 

! All-in verzekering ! Verzekering bij onderbreking functioneren   
! Verzekering bij minder opbrengst ! Uitgebreide produktgarantie 

Verzekeringen (Tekstslider)  

All-in verzekering 
In het geval van deelschade, dus als het SOLARWATT systeem nog te repareren is, 

dekt de verzekering de totale herstelkosten. Bij volledige schade betaalt de 

verzekering de prijs voor een nieuwe installatie, respectievelijk de nieuwe 

stroomopslag, en vergoedt daarbij ook aanvullend optredende uitgaven zoals 



verpakkings- en montagekosten.  Tegelijkertijd zijn ook de door schade ontstane 

kosten gedekt: speciaal schade door mechanische, elektrische of weergerelateerde 

gebeurtenissen. 

Verzekering bij onderbreking functioneren 
Verzekert schadeloosstelling door verloren stroomopbrengst, wanneer uw 

zonnepanelen wegens een schadegeval niet goed kunnen functioneren. De 

vergoeding wordt vanaf de eerste dag met uitval uitgekeerd, overeenkomstig de 

feitelijke uitval, gedurende maximaal een jaar. 
 
Verzekering bij minder opbrengst  
Slecht weer? Goede vooruitzichten: mocht de 90% van de jaaropbrengst volgens de 

prognose vanwege geringe zonneschijn niet gehaald worden dan dekt de 

verzekering het verschil tussen de gegarandeerde en de werkelijke jaaropbrengst. 

Wij garanderen u dat onze systemen voortdurend een hoge opbrengst geven. In 

concreto betekent dit dat wij in het eerste jaar minstens 97% van de gemeten 

minimale opbrengst verzekeren. 
 
In de navolgende 29 (resp. 24) jaar mag deze opbrengst niet meer dan 0,35% (resp. 

0,71%) per jaar afnemen. 
 
In het 30e jaar (resp. 25e jaar) moet de opbrengst minstens 87% (resp. 80%) 

bedragen. Mocht dit niet zo zijn dan vergoeden wij de geldswaarde van het falende 

rendement – zonder verdere discussie.  



!  
Gegarandeerde opbrengst (%)             Jaren 

• 30 jaar lineaire opbrengstgarantie van SOLARWATT 
• 25 jaar lineaire opbrengstgarantie van SOLARWATT 
• 25 jaar trapsgewijze opbrengstgarantie tegen normale voorwaarden 

Totaalbescherming (Tekstelement met foto links) 
All-Inclusive voor 5 jaar  
Vanaf het eerste begin al voor u betaald!  
 
Uw SOLARWATT totaalbescherming vormt een automatisch onderdeel van alle 

modellen van de nieuwe Glas-Glas generatie en de ORANGE serie. 

Daarmee zijn ook alle belangrijke onderdelen van uw SOLARWATT systemen 

verzekerd. De bijdragen hiervoor worden de eerste vijf jaar voor u verzorgd door 

SOLARWATT zelf. Daarna ontvangt u van de verzekering een aantrekkelijk aanbod 

voor de verlenging van de overeenkomst. 

 

!  



   SOLARWATT  SOLARWATT  SOLARWATT    SOLARWATT  

   Glas-Glas         Glas-Folie   CARPORT/VERANDA/ Storage (opslag) 
   module             module         FAÇADE SYSTEEM 
Verzekering bij onderbreking functioneren 
Verzekering bij minder opbrengst 
All-in verzekering 
Uitgebreide productgarantie    30 jaar            12 jaar    30 jaar  7) 
Uitgebreide opbrengstgarantie  30 jaar lineair  25 jaar lineair   30 jaar lineair  8)    
Aftrekbaar bij gebruik van een   75 euro            75 euro            75 euro 
SOLARWATT systeemomvormer 
[Unten: nicht leserlich, zu klein!] 

 


