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Van Dijk Bakkerijen BV
T.a.v. de heer van Dijk
Heuvelstraat 103
5038AC Tilburg

Tilburg, 06 januari 2023

Betreft: aanbieding van levering en installatie zonnestroominstallatie voor plaatsingspostcode 5038AC
Ons kenmerk: 2023 059

Geachte heer Van Dijk,

Met veel genoegen overhandigen we u deze aanbieding betreffende de levering en installatie van een complete
zonnestroominstallatie.

Stijgende energieprijzen en milieu
De kosten van energie zijn de laatste jaren aan het stijgen. Niet in de laatste plaats als gevolg van heffingen die de
overheid op de 'kale' energieprijs zet. Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn voorbeelden van deze
heffingen. De bedoeling hiervan is enerzijds het gebruik van fossiele energie af te remmen en anderzijds het
stimuleren van duurzame energie te bewerkstelligen.
De zon levert ons gratis energie, jaar in, jaar uit. Zet deze zonne-energie om in stroom en uw huisvestingskosten gaan
aangenaam omlaag. Omdat zonnepanelen bijna niet slijten, zullen de panelen over 25 jaar èn later u nog steeds van
gratis zonnestroom blijven voorzien. Niet onbelangrijk is ook dat u door uw eigen opwekking op een schone manier
stroom produceert en zo bijdraagt aan een duurzame samenleving. U bent kortom maatschappelijk verantwoord aan
het ondernemen waarbij u, naast financieel, ook inzet op ecologisch rendement.

Zonnestroominstallatie
De aangeboden installatie omvat de levering èn installatie van 95 stuks zonnepanelen, te weten: Dmeg 405 Wp All
Black panelen, 1 omvormer type: SE27.6K-EUR-3 FASE, 48 stuks SE Optimizer P950, de ondersteuningsconstructie
waaraan de panelen bevestigd worden, bekabeling, connectoren, ballast (enkel bij een platdak) en de benodigde
groep(en). Deze panelen zullen jaarlijks gemiddeld circa 32.200 kWh opleveren. De aanschafprijs van de installatie
bedraagt: € 32.936,45 excl. btw.

Ondernemersfaciliteiten
Zonnestroominstallaties staan op de energielijst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierdoor kunt u niet
alleen aanspraak maken op Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA), maar tevens op Energie-Investeringsaftrek (EIA).
Bent u IB-ondernemer, dan is de MKB-winstvrijstelling ook van toepassing.
Naast het feit dat u de investeringssom gedurende de gebruiksduur ten laste van uw fiscaal resultaat kunt brengen,
kunt u dankzij de EIA € 14.986,08 en dankzij de KIA maximaal € 9.222,21 van de fiscale winst aftrekken.

Uw netto-investering ziet er dan als volgt uit:

Aftrek Tarief

  Investeringsbedrag excl BTW     € 32.936,45  

  Energie Investeringsaftrek     € 14.986,08 25,8%      € 3.866,41  

  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek      € 9.222,21 25,8%      € 2.379,33  

  MKB Vrijstelling nvt nvt          € 0,00  

  Netto-investering     € 26.690,71  

Let op: Om voor de EIA in aanmerking te komen, dient u binnen 3 maanden na het aangaan van de
investeringsverplichting (m.a.w. binnen 3 maanden na het tekenen van de opdrachtbevestiging), deze digitaal te
melden bij het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
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U ontvangt naar aanleiding van uw EIA-aanvraag een beschikking van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
De gegevens opgenomen in die beschikking dient u te verwerken in uw belastingaangifte. De aanspraak op KIA kunt u
direct in uw belastingaangifte verwerken door een percentage van de investeringssom in mindering te brengen op het
fiscaal resultaat van uw onderneming. Het is verstandig uw accountant te raadplegen indien u vragen heeft over de
KIA en (het aanvragen van) de EIA.

Rendement van uw PV-systeem
Door de huidige schommelingen in de energieprijzen en (tijdelijke) aanpassingen in de energiebelasting kan alleen op
basis van inschattingen (van dit moment) een beeld gegeven worden van mogelijk toekomstig rendement.
Als het gaat om de bepaling van het rendement, spelen er nogal wat zaken die hierop van toepassing zijn. Zo wordt de
huidige salderingsregeling afgebouwd vanaf 2025. In deze offerte wordt hiermee gerekend. Daarnaast is de
energiebelasting vanaf januari jongsleden verlaagd. Op zichzelf is dit positief, maar hier staan hoge stroomtarieven
tegenover. In deze offerte rekenen we met een "kaal" tarief van 0,4 per kWh.
Hierdoor is het bijzonder lonend om nu te investeren in zonnepanelen.

Periode tot en met 2024
Tot eind 2024 verandert er nog niets. Voor alle stroom die u teruglevert aan het net, mits deze lager is dan de
afgenomen stroom, ontvangt u een maximale vergoeding. In ons voorbeeld wekt u 32.200 kWh per jaar op.
U bespaart in deze periode ongeveer € 16.105,= (exclusief btw) per jaar.

Vanaf 2025
Vanaf 2025 wordt de salderingsregeling afgebouwd. Wat gaat dit voor u betekenen?
Voor uw situatie hebben we twee voorbeelden doorgerekend.
Maar eerst wat over de opbouw van onze stroomprijs en waarom het lastig is om precies aan te geven hoe uw
opbrengst zal veranderen.
Belangrijk om te weten dat voor de stroom die wordt aangewend voor uw pand er niets verandert. Hierop blijft u
besparen tegen het hoge tarief die u normaal hiervoor zou betalen aan het energiebedrijf.
De afbouw van de saldering heeft betrekking op de stroom die "over" is en dan wordt teruggeleverd aan het net.
Een redelijk schatting is dat u wel 60% van uw zonnestroom eerst aan het net levert.
Voor dat deel van de stroom verandert er dus wel wat.

Onze stroomprijs bestaat uit drie onderdelen namelijk de kosten van de energie en daar bovenop de Opslag
Duurzame Energie en Energiebelasting.
Indien de teruglevering kleiner is dan de afname, vergoedt het energiebedrijf op dit moment voor de stroom die u
teruglevert al deze kosten... dus ook deze belastingen.
Vanaf 2025 wordt de terugbetaling van deze belasting aan u stapsgewijs afgebouwd.
In de onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse verdiensten zijn indien u 60% teruglevert aan het net en wat uw
verdiensten zijn als alle stroom meteen het pand ingaat. Zoals u ziet blijft uw zonnestroominstallatie ook onder de
afgebouwde salderingsregeling een mooi rendement maken.
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Te salderen
kWh

Opbrengst
gesaldeerde

stroom

Opbrengst niet-
gesaldeerde

stroom

Opbrengst bij
60%

teruglevering

Opbrengst bij
volledige

levering aan
pand

12880 kWh (bij € 0,0744/kWh)

a b c (a+b+c)

Tot 2025 € 6.445,86 19320 100% 19320 € 9.659,08 € 0,00 € 16.104,93 € 16.104,83

2025 € 6.445,86 19320 64% 12365 € 6.188,19 € 517,31 € 13.151,36 € 16.104,83

2026 € 6.445,86 19320 64% 12365 € 6.188,19 € 517,31 € 13.151,36 € 16.104,83

2027 € 6.445,86 19320 55% 10626 € 5.317,89 € 646,66 € 12.410,41 € 16.104,83

2028 € 6.445,86 19320 46% 8887 € 4.447,59 € 776,01 € 11.669,45 € 16.104,83

2029 € 6.445,86 19320 37% 7148 € 3.577,29 € 905,36 € 10.928,50 € 16.104,83

2030 € 6.445,86 19320 28% 5410 € 2.707,49 € 1.034,63 € 10.187,97 € 16.104,83

vanaf 2031 € 6.445,86 19320 0% 0 € 0,00 € 1.437,02 € 7.882,88 € 16.104,83

Alle voordelen op een rij
• Ecologisch rendement
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Financieel rendement
• Perfecte profilering naar klanten en personeel
• Blijvende lage energielasten
• Hogere waardering bedrijfspand
• Stijgende financiële rendementen
• 100% fiscaal aftrekbaar

Garantie en offertegeldigheidsduur
Op de modules geldt een productgarantie van 12 jaar vanuit de fabrikant en op de omvormer geldt een garantie van
12 jaar vanuit de fabrikant. Daarnaast biedt de panelenfabrikant een vermogensgarantie van 85% van het
aanvangsvermogen na 25 jaar.

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden: op deze aanbieding zijn van toepassing Algemene
Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB2007).

 

Het kan voorkomen dat wij de prijsverhoging van materialen door onze leveranciers doorberekenen aan u. Dit doet
zich met name voor als er een geruime tijd ligt tussen het akkoord gaan met en de uitvoering van deze offerte. Een
prijsverhoging wordt uitsluitend aan u doorbelast indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de
overeenkomst een significante prijswijziging (van 5% of meer) heeft voorgedaan ten aanzien van materialen. 
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Overeengekomen plaatsingsdatum: nog te bepalen
Betalingswijze: Binnen 14 dagen na installatie.
Offertegeldigheidsduur: 30 dagen

Handtekening Installatiebedrijf Veerman BV              Handtekening Van Dijk Bakkerijen BV, van Dijk
 

 

 

 

 

Datum akkoord:
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Bijlage: Situatie
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Power Optimizer
P650 / P701 / P730 / P800p / P801 / P850 / P950

25
Jaar

Garantie

solaredge.com

Vermogensoptimalisatie op paneelniveau 
De meest kostenbesparende oplossing voor commerciële en grote installaties 

Speciaal ontworpen om te werken met 
SolarEdge omvormers

Tot 25% meer energie

Snelle montage door één enkele 
bevestiging

Geavanceerd onderhoud dankzij monitoring 
op paneelniveau

Spanningsafschakeling op paneelniveau 
voor de veiligheid van installateurs en 
brandweer

Te gebruiken met twee panelen die in serie 
of parallel geschakeld zijn

Superieur rendement (99,5%)

Lagere systeemkosten: 50% minder kabels, 
zekeringen en verdeeldozen, meer dan 
dubbele stringlengte mogelijk



(1) Het nominale vermogen van de panelen bij STC zal niet hoger zijn dan de optimizer "Nominale DC- Ingangsvermogen". Panelen met een vermogenstolerantie tot +5% zijn toegestaan.
(2) Neem contact op met SolarEdge indien u andere type connectoren wilt gebruiken.
(3) Langere inputkabellengte is beschikbaar voor gebruik met split junction box panelen. (Voor 0,9m inputs bestel P730-xxxLxxx).
(4) Bij een omgevingstemperatuur > +70°C wordt het vermogen gereduceerd. Raadpleeg https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf voor meer informatie. 

P650 / P701 / P730 

Optimizer model
(geschikte paneeltypes)

P650 
(voor 2 x 60-cells 

panelen)

P701 
(voor 2 x 60/120-cells 

panelen)

P730 
(voor 2 x 72-cells 

panelen)

INGANG
Nominaal DC-ingangsvermogen(1) 650 700 730 W
Verbindingsmethode Enkele input voor panelen die in serie verbonden zijn
Absoluut maximale ingangsspanning 
(Voc bij laagste temperatuur) 96 125 Vdc

MPPT-werkbereik 12.5 - 80 12.5 - 105 Vdc
Maximale kortsluitstroom (lsc) 11 11.75 11 Adc
Maximaal rendement 99.5 %
EU rendement 98.6 %
Overspanningscategorie II

OUTPUT TIJDENS BEDRIJF (POWER OPTIMIZER IS AANGESLOTEN OP WERKENDE SOLAREDGE OMVORMER)
Maximale uitgangsstroom 15 Adc
Maximale uitgangsspanning 85 Vdc

OUTPUT TIJDENS STAND-BY (POWER OPTIMIZER IS LOSGEKOPPELD VAN OMVORMER OF OMVORMER IS UIT)
Veilige uitgangsspanning per power optimizer 1 ± 0.1 Vdc

STANDAARDNORMEN
Emissies FCC Part15 Class A, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Veiligheidsnormen IEC62109-1 (class II safety)
RoHS Ja 
Brandveiligheid VDE-AR-E 2100-712:2013-05

INSTALLATIE SPECIFICATIES
Compatibele SolarEdge omvormers 3-fase omvormers SE15K en groter 3-fase omvormers SE16K en groter
Maximale toegestane systeemspanning 1000 Vdc
Afmetingen (B x L x H) 129 x 153 x 42.5 129 x 153 x 49.5 mm 
Gewicht (inclusief kabels) 834 933 gr 
Inputconnector  MC4(2)

Lengte Inputkabel 0.16 0.16 , 0.9 m 
Uitgangsconnector MC4

Lengte uitgangskabel 
(afhankelijk van paneel oriëntatie) 

portrait: 1.2 -
m 

landscape: 1.8 landscape: 2.2 

Bedrijfstemperatuur(4) -40 - +85 ˚C 
Beschermingsklasse IP68 / NEMA6P
Relatieve vochtigheid 0 - 100 %

Power Optimizer 



(1)  De P730 vervangt de P700; De P850 vervangt de P800s; De nieuwe en oude types kunnen met elkaar in dezelfde string gebruikt worden.
(2) Het nominale vermogen van de panelen bij STC zal niet hoger zijn dan de optimizer "Nominale DC- Ingangsvermogen". Panelen met een vermogenstolerantie tot +5% zijn toegestaan.
(3) Neem contact op met SolarEdge indien u andere type connectoren wilt gebruiken.
(4) Langere inputkabellengte is beschikbaar voor gebruik met split junction box panelen. (Voor 0,9m bestel P801/P850-xxxLxxx. Voor 1,3m bestel P850-xxxXxxx of P950-xxxXxxx. Voor 1,6m bestel P850-xxxYxxx of 
     P950-xxxYxxx).
(5) Bij een omgevingstemperatuur > +70˚C wordt het vermogen gereduceerd. Raadpleeg https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf voor meer informatie. 

P800p / P801 / P850 / P950 

Optimizer model
(geschikte paneeltypes)

P800p
(voor parallel-
schakeling van

2 x 96-cells panelen)

P801 
(voor 2 x 72-cells 

panelen)

P850(1)

(voor serie schakeling 
van 2 x hoog vermogen 

of bi-facial panelen)

P950
(voor 2 x hoog 

vermogen of bi-
facial panelen)

INGANG
Nominaal DC-ingangsvermogen(2) 800 800 850 950 W

Verbindingsmethode
Dubbele input voor panelen 

die parallel verbonden 
moeten worden

Enkele input voor panelen die in serie verbonden zijn

Absoluut maximale ingangsspanning 
(Voc bij laagste temperatuur) 83 125 Vdc

MPPT-werkbereik 12.5 - 83 12.5 - 105 Vdc
Maximale kortsluitstroom (lsc) 7 11.75 12.5 Adc
Maximaal rendement 99.5 %
Gewogen EU rendement 98.6 %
Overspanningscategorie II

OUTPUT TIJDENS BEDRIJF (POWER OPTIMIZER IS AANGESLOTEN OP WERKENDE SOLAREDGE OMVORMER)
Maximale uitgangsstroom 18 15 18 Adc
Maximale uitgangsspanning 85 Vdc

OUTPUT TIJDENS STAND-BY (POWER OPTIMIZER IS LOSGEKOPPELD VAN OMVORMER OF OMVORMER IS UIT)
Veilige uitgangsspanning per power optimizer 1 ± 0.1 Vdc

STANDAARDNORMEN
Emissies FCC deel 15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Veiligheidsnormen IEC62109-1 (klasse II veiligheid) 
RoHS Ja 
Brandveiligheid VDE-AR-E 2100-712:2013-05

INSTALLATIE SPECIFICATIES
Compatibele SolarEdge omvormers 3-fase omvormers SE16K en groter
Maximale toegestane systeemspanning 1000 Vdc
Afmetingen (B x L x H) 129 x 168 x 59 129 x 153 x 49.5 129 x 162 x 59 mm 
Gewicht (inclusief kabels) 1064 933 1064 gr 
Inputconnector  MC4(3)

Lengte Inputkabel 0.16 0.16 , 0.9 0.16 , 0.9 , 1.3, 1.6(4) 0.16 , 1.3 , 1.6 m
Uitgangsconnector MC4

Lengte uitgangskabel 
(afhankelijk van paneel oriëntatie) 

portrait: 1.2
m 

landscape: 1.8 landscape: 2.2 
Bedrijfstemperatuur(5) -40 tot +85 ˚C
Beschermingsklasse IP68 / NEMA6P
Relatieve vochtigheid 0 - 100 %

Power Optimizer 

PV-systeemontwerp met een
SolarEdge omvormer(6)(7)(8)

3-fase SE15K 
en groter 3-fase SE16K en groter

 3-fase
(aansluiting op 277/480V 

transformator)
Power optimizers P650 P650 P701 P730 P801 P800p / P850 P950 P650 P701 P730 P801 P800p / P850 P950

Minimale stringlengte
Power optimizers 14

PV-panelen(7) 27

Maximale stringlengte
Power optimizers 30

PV-panelen(7) 60
Maximaal vermogen per string 11250(9) 13500(9) 12750(10) 15300(10) W
Parallelle strings van ongelijke lengtes of 
oriëntaties Ja  

(6) P650/P701/P730/P801 kunnen in één string worden gecombineerd, en P850/P800p/P950 kunnen ook in één string worden gecombineerd. Het is niet toegestaan om P650/P701/P730/P801 te combineren met 
P850/P800p/P950, en het is ook niet toegestaan om P650-P950 te combineren met P300-P505 in één string.

(7) Bij een oneven aantal panelen in een string is het toegestaan om een P650/P701/P730/P850/P800p/P801/P950 op één paneel aan te sluiten. Als er één paneel op een P800p moet worden aangesloten, dan dienen 
     ongebruikte inputconnectoren afgesloten te worden met de bijgeleverde afdichtingen.
(8) Voor SE15K en hoger moet het minimale DC-vermogen 11kW bedragen.
(9)  Voor het 230/400V-net: Met P650/P701/P730/P801 mag tot 13.500W per string worden geïnstalleerd, met P850/P800p tot 15.750W en met P950 tot 18.500W per string mag het maximale vermogen worden 

geïnstalleerd. Het verschil tussen elke snaar is 2.000W.
Voor de P950 zijn minimaal twee strings nodig voor SE16K-SE27.6K-omvormers en voor SE30K en hoger minimaal drie strings.

(10) Voor het 277/480V-net: Met 650/P701/P730/P801 kan tot 15.000W per string worden geïnstalleerd, met P850/P800p tot 17.550W en met P950 tot 20.300W per string wanneer het maximale vermogensverschil 
tussen elke string 2.000W bedraagt.       
Voor de P950 zijn minimaal drie strings vereist voor SE33,3K en SE40K-omvormers.

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf
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SolarEdge is wereldmarktleider op het gebied van smart 
energy technologie. Door onze eersteklas technische 
expertise en een constante focus op innovatie, creëren 
wij smart energy oplossingen ’that power our lives' en die 
onze toekomstige vooruitgang stimuleren.

SolarEdge bedacht een intelligente omvormeroplossing 
die de manier waarop energie in PV-systemen wordt 
geproduceerd en beheerd fundamenteel heeft 
veranderd. De DC-geoptimaliseerde omvormeroplossing 
maximaliseert energieopwekking terwijl de kosten hiervan 
worden verlaagd. 

SolarEdge ontwikkelt smart energy oplossingen en richt 
zich op een groot aantal segmenten van de energiemarkt 
zoals zonne-energie, energieopslag en back-up, het 
opladen van elektrische auto’s, netwerkservices, batterijen 
en uninterruptible power supplies (UPS).

solaredge.com
© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle rechten 
voorbehouden. SOLAREDGE, het logo van SolarEdge, 
OPTIMIZED BY SOLAREDGE (geoptimaliseerd door 
SolarEdge) zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van SolarEdge Technologies, Inc. 
Alle andere hier genoemde handelsmerken zijn 
van hun respectievelijke eigenaren. Datum: 
10/2020/V01/NL. Onderhevig aan veranderingen 
zonder voorafgaande mededeling.

Waarschuwing met betrekking tot 
marktgegevens en industriële prognoses: 
Deze brochure kan marktgegevens en 
prognoses bevatten uit bepaalde bronnen 
van derden. Deze informatie over de 
industrie is gebaseerd op enquêtes en de 
expertise van de onderzoeker en is geen 
garantie dat dergelijke marktgegevens 
of prognoses gehaald zullen worden. 
Hoewel we de juistheid van deze 
marktgegevens en prognoses niet 
onafhankelijk hebben geverifieerd, 
zijn wij van mening dat deze 
gegevens betrouwbaar zijn en de 
prognoses redelijk.

SolarEdge
@SolarEdgePV
@SolarEdgePV 
SolarEdgePV
SolarEdge
infoNL@solaredge.com



3-fase omvormer
SE12.5K - SE27.6K
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Speciaal ontworpen om te werken met power optimizers

Superieur rendement (98,3%)

IP65 – Installatie zowel buiten als binnen

Vaste werkspanning voor langere strings

Slim energiemanagement 

Optionele geïntegreerde DC veiligheidsunit 
- neemt de noodzaak van externe DC-
schakelaars weg (enkel SE25k en 27.6k)

Optionele DC-overspanningsbeveiliging en 
DC-zekeringen (enkel SE25k en 27.6k)

Klein, de lichtste in zijn soort en eenvoudig 
te installeren

Ingebouwde monitoringsysteem op 
paneelniveau

Internetverbinding via Ethernet of draadloos 

12-20
Jaar

Garantie
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3-fase omvormer
SE12.5K - SE27.6K

© SolarEdge Technologies Ltd. Alle rechten voorbehouden. SOLAREDGE, het logo van  SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE (geoptimaliseerd door SolarEdge) zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van SolarEdge Technologies, Inc. Alle andere hier genoemde handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Datum: 11/2018/V01/NL. Onderhevig aan 
veranderingen zonder voorafgaande mededeling.

(1) Indien toegestaan door de lokale wetgeving
(2) Bekijk de optionele communicatie mogelijkheden op: www.solaredge.com/nl/downloads
(3) Meer informatie m.b.t. de standaarden kunt u vinden op onze website: www.solaredge.com/nl/downloads
(4) Enkel de SE25K en SE27.6K
(5) Voor informatie over vermogensreductie verwijzen wij u naar: www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

SE12.5K SE15K SE16K SE17K SE25K SE27.6K
UITGANG 
Nominaal AC-vermogen 12.500 15.000 16.000 17.000 25.000 27.600 VA

Maximaal AC-vermogen  12.500 15.000 16.000 17.000 25.000 27.600 VA

Nominale AC-spanning L-L / L-N 380 / 220 ; 400 / 230 Vac

AC-spanningsbereik L-N   184 - 264,5 Vac

AC-frequentiebereik 50/60 ± 5 Hz

Maximale AC-stroom (per fase)   20 23 25,5 26 38 40 A

Ondersteunde netaansluitingen 3 / N / PE (WYE met nulleiding)  V

Netcontrole, anti-eilandbedrijf, instelbare 
arbeidsfactor, limieten per land instelbaar Ja  

INGANG
Maximaal DC-vermogen (paneel STC) 16.850 20.250 21.600 22.950 33.750 37.250 W

Zonder transformator, niet-geaard Ja  

Maximale DC-spanning 900 Vdc

Nominale DC-spanning 750 Vdc 

Maximale DC-stroom 21 22 23 23 37 40 Adc

DC-ompolingsbeveiliging Ja  

Lekstroom detectie 700kΩ gevoeligheid 350kΩ gevoeligheid(1)  

Maximaal rendement 98 98,3 %

EU rendement 97,7 97,6 97,7 97,7 98 98 %

Stand-by verbruik < 2,5 < 4 W

EXTRA FUNCTIES
Ondersteunde communicatie(2) RS485, ethernet, ZigBee (optioneel), wifi (optioneel), ingebouwde GSM (optioneel)

Slim energiemanagement Energie export beperking, energiemanagement voor thuis

DC VEILIGHEIDS UNIT (OPTIONEEL)
2-polige schakelaar Niet beschikbaar 1.000V / 40A

DC-overspanningsbeveiliging Niet beschikbaar Type II, vervangbaar

DC-zekeringen op + en - Niet beschikbaar Optioneel, 20A

Regelgeving Niet beschikbaar UTE-C15-712-1

NORM- EN REGELGEVING  
Veiligheidsnormen IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100  

Netwerkstandaarden(3) VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016(4), BDEW  

Emissies IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  

RoHS Ja  

INSTALLATIE SPECIFICATIES   

AC-kabeldiameter / AC-draaddiameter 15-21 mm (wartel) / 2,5-16 mm2 (vaste kern), 2,5-10 mm2 
(flexibele kern)

18-25 mm (wartel) / 2,5-16 mm2 
(vaste kern), 2,5-10 mm2 (flexibele 

kern)

DC-aansluiting 2 x MC4 paar 3 x MC4 paar

DC-aansluiting met veiligheidsunit Niet beschikbaar
Kabeldiameter: 5-10 mm

Draaddiameter: 0,5-13,5 mm2

Afmetingen (HxBxD) 540 x 315 x 260 mm

Afmetingen met veiligheidsunit (HxBxD) Niet beschikbaar 775 x 315 x 260 mm

Gewicht 33,2 45 kg

Gewicht met veiligheidsunit Niet beschikbaar 48 kg

Bedrijfstemperatuur -20 - +60(5) (M40 versie -40 - +60) ˚C

Koeling Ventilator (vervangbaar)  

Geluidsniveau < 50 < 55 dBA

Beschermingsgraad IP65 - binnen en buiten  

Montagebeugel Meegeleverd   








