ZONNEPANELEN

Zonnepanelen zijn een rendabele investering, zelfs zonder
subsidies.
Terwijl elektriciteit elk jaar duurder wordt, bespaart u op
uw energiefactuur ! Want de 100 % groene stroom die u zelf
opwekt met uw zonnepanelen, moet u uiteraard niet betalen !
Luminus biedt u de mogelijkheid om te investeren in uw eigen,
winstgevende energie. Dat is goed voor u en voor onze
planeet. Zoals u weet kiest u met Luminus voor een solide
partner, voor kwaliteit en service.
Investeer nu in de toekomst !

Hoe kiezen ?
Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken rekening
houdend met uw noden, voorkeuren en aangepast aan uw budget.

Overzicht zonnepanelen
° Vermogen van 275 - 365 Wp
° Productgarantie van 10 - 25 jaar
° Prestatiegarantie van 80% - 87%
° Mono en polykristallijne zonnepanelen

Vermogen en prestaties
Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp) en
1 Wattpiek heeft ongeveer een opbrengst van 0,9 kWh stroom per jaar in
België. Afhankelijk van de grootte en de lichtinval van uw dak kan het interessanter
zijn om voor een ander type zonnepaneel te kiezen, daarom biedt Luminus u meerdere
types zonnepanelen aan :
° Mono- en polykristallijne zonnepanelen
° Vermogen van 275 - 365 Wp

Gemoedsrust
Sinds 2014 plaatst Luminus zonnepanelen. Dat doen we via onze ervaren partner Insaver.
Zo kunt u altijd rekenen op de Luminus service en de jarenlange ervaring van een erkende
installateur. Deze technische vakkennis en Luminus service resulteren in :
° Productgarantie van 10 – 25 jaar
° Prestatiegarantie van 25 jaar
° 24/7 hotline
° Overzichtelijk proces en facturatie

Esthetiek
Wilt u binnenkort zonnepanelen op uw dak leggen, dan zijn
er gelukkig al enkele mogelijkheden om dat op een esthetisch
verantwoorde manier te doen. Zo kan u bij Luminus kiezen voor
volledig zwarte zonnepanelen.
Heeft u nog vragen of twijfels? Onze experten van Insaver
staan klaar voor al uw vragen en bespreken graag samen uw behoeften.

Onze partner
Het plaatsen van zonnepanelen was
nog nooit zo toegankelijk als vandaag.
De technologie staat volledig op punt, de kostprijs is lager dan je zou
denken en ze betalen zich snel terug. Het is dan ook niet meer dan
logisch dat er heel wat mensen met het idee rondlopen om te
investeren in zonnepanelen. We maken er een erezaak van om
u de best mogelijke service te bieden, ook voor zonnepanelen.
Daarom werkt Luminus samen met zijn vaste lokale partner
Insaver.
Insaver is een jong en dynamisch bedrijf dat gegroeid is uit een
oprechte interesse in het verbeteren van de energie-efficiëntie
van particuliere woningen. Insaver is gespecialiseerd in de
installatie van zonnepanelen (750 per jaar), thuisbatterijen (30 per
jaar) en plaatst isolatie (300 keer per jaar). Het werd 6 jaar geleden
opgericht, telt 40 werknemers en heeft vestigingen in Zonhoven
en Temse.

6 jaar ervaring
Meer dan 1000 installaties per jaar
PV / Batterijen / Isolatie
40 werknemers
Gelegen in Zonhoven

Insaver heeft het RESCert-bekwaamheidscertificaat.**

**Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het
opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. Installateurs in bezit van dit certificaat hebben minstens 3 jaar ervaring.

Welke zonnepanelen
bevelen wij u aan?
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Onze omvormers
Bij elke fotovoltaïsche installatie
hoort een omvormer.
Deze zet de opgewekte stroom(gelijkstroom)
om in wisselstroom en optimaliseert het
rendement van uw installatie. Hij zorgt
ervoor dat de energie op een veilige manier
geproduceerd wordt en dat het overschot
aan energie op een efficiënte manier op het
elektriciteitsnetwerk kan gestuurd worden.
Daarom is de keuze van de juiste omvormer zo belangrijk.
In de meeste gevallen - wanneer alle zonnepanelen dezelfde oriëntatie
hebben en geen schaduw - volstaat een enkele string omvormer.
Alle panelen worden in één of meerdere strings (serie van panelen)
aangesloten op een centrale omvormer.
Bij schaduw of wanneer de zonnepanelen in verschillende posities staan, worden parallel
geschakelde omvormers geplaatst. Dergelijk systeem is wat duurder bij aankoop dan
een seriële omvormer, maar verdient zich snel terug.

Omvormer
° 10 - 25 jaar productgarantie
° Eenvoudig en betrouwbaar
° Uitermate stil en compact design

Onze
aanpak
Stap 1 : Aanvraag
Bezorg ons enkele gegevens en vraag online een
vrijblijvende offerte of expert visit aan.

Stap 2 : Contact
Één van onze medewerkers contacteert je om een afspraak
in te plannen met een expert.

Stap 3 : Expert visit
Onze expert komt ter plaatse en maakt een gepersonaliseerde
offerte op.

Stap 4 : Installatie
Na het ondertekenen van de offerte, komen we
uw zonnepanelen plaatsen.

Stap 5 : Besparen
Eens geïnstalleerd, kan je meteen profiteren van een lagere
energierekening!

