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Introductie 
Welke informatie heeft u nodig om tot een weloverwogen beslissing te komen? 
 

Mededelingen vooraf   
In deze brochure staat de informatie die u nodig heeft om tot die weloverwogen beslissing 

te komen om wel of niet deel te nemen in het project. We proberen de zaken zo helder en 

transparant mogelijk weer te geven om onze leden te informeren. Helaas kunnen we niet in 

de toekomst kijken, maar we hebben getracht de mogelijke problemen te onderkennen en 

daar de mogelijke reserveringen voor te doen of verzekeringen voor af te sluiten. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dit document is onderdeel van het Participatie Informatie Pakket 

□ 06 Participatie overeenkomst  

✔ 10 Participatie brochure 

□ 11 Rekenmodel uitleg  

□ 12 Projectinformatie participant 
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Wat een goed idee, deelnemen in Project 3A 
 

Maar ja, wat betekent deelnemen in het project eigenlijk? 
Via verschillende soorten media krijgt u informatie over zonnepanelen. Zonnepanelen op eigen dak, 

zonnepanelen op andermans daken, zonnepanelen huren of toch liever zelf kopen, regeling dit en 

subsidie dat……… voor niets gaat de zon op, maar zodra u uw handtekening ergens onder zet, blijkt 

dat niets toch zo maar iets geworden te zijn. En….. als u niet op past wordt dat (net) iets teveel! 

Door hard te werken en onze informatie in alle openheid met u te delen, bouwen we aan een solide 

organisatie die gezien wordt als een betrouwbare partij.  

Door samenwerken en informatie delen, kunnen we ervoor zorgen dat we een kwalitatief 

hoogwaardig product of dienst geleverd krijgen tegen een gunstige prijs.  

Waar moet u anders beginnen? Overal offertes opvragen? 
Onze energie coöperatie is het beginpunt, we zetten een benchmark neer waar tegen u andere 

offertes of voorstellen kunt houden. Sommigen vinden het uitzoeken/ lezen/ nabellen/ 

onderhandelen/ administreren, etc. ontzettend leuk om te doen, maar de meesten zijn blij met het 

feit dat de coöperatie dat voorwerk al heeft gedaan. Nu we van € 350,- per zonnepaneel op een prijs 

van € 250,- per zonnepaneel zijn uitgekomen, geeft wel blijkt van het harde werken achter de 

schermen. Hoewel we een zeer scherpe prijs vragen voor onze participaties, houden we rekening 

met onze coöperatieve achtergrond en blijven we zoeken naar dat wat ons verenigt, dat wat ons 

verbindt, want samen zijn we tot veel in staat. 

Hoeft u dan niets meer te doen? 
Hoewel een van onze doelstellingen is dat we willen ontzorgen, kunnen, willen en mogen we niet 

alles voor u beslissen. Om ervoor te zorgen dat u een weloverwogen beslissing kan nemen, hebben 

we een aantal zaken voor u op een rij gezet. 
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Hoeveel participaties……? 
Waar dient u rekening mee te houden? 

▪ Uw jaarverbruik over de afgelopen jaren 

▪ Mogelijke verbouwplannen 

▪ Mogelijke aanschaf nieuwe apparatuur 

▪ Veranderende gezinssamenstelling 

▪ Uw budget 

Uw energieverbruik omgezet naar participaties: 
Op onze website vindt u het meeste recente rekenmodel. Als u hier uw energieverbruik en kosten 

van uw huidige energiemaatschappij invult “rolt” daar vanzelf een aantal participaties uit. In ons 

document 11 Rekenmodel Uitleg staat precies beschreven waar de getallen vandaan komen en waar 

de gegevens op gebaseerd zijn.  

Invloed van besparingsmaatregelen: 
Mogelijk wilt u naast het verschuiven van uw energieverbruik van ‘grijze’ naar ‘groen’ stroom ook 

besparingsmaatregelen gaan treffen. Deze besparingen hebben uiteraard direct mogelijk invloed op 

uw maximaal te behalen rendement.  

Invloed van overstappen naar andere energiebronnen: 
Mogelijk maakt u de overstap van het koken op gas naar inductie, etc. 

Invloed van een veranderende gezinssamenstelling: 
Mogelijk heeft u nu thuiswonende kinderen die in de aankomende 15 jaar uit huis gaan. Deze 

veranderingen hebben uiteraard direct mogelijk invloed op uw maximaal te behalen rendement.  

Invloed van verandering van adres: 
Misschien heeft u nu al een leuk appartementje op het oog of die grote stolpboerderij waarin u 

woont, wordt opgesplitst…. Deze veranderingen hebben uiteraard direct mogelijk invloed op uw 

maximaal te behalen rendement.  

Invloed van uw te besteden budget: 
Mogelijk heeft u op dit moment geen eigen vermogen waarmee u het aantal benodigde participaties 

kunt aanschaffen.  

Invloed van eigen overtuiging: 
Mogelijk vindt u het veel belangrijker dat het energieverbruik dat u nu heeft, op dit moment ook 

volledig wordt afgedekt door duurzaam opgewekte energie. U accepteert dan een lager rendement, 

maar krijgt daar toch “een beter gevoel” bij. 

Invloed van investeringsopbrengst: 
Mogelijk zit u thuis te rekenen en realiseert u zich dat geld op een bankrekening op dit moment 0% 

rendement geeft. Als u datzelfde bedrag investeert in een participatie heeft u ten minste recht op de 

opbrengst van de verkochte duurzaam opgewekte energie. 
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1 De productie-installatie: Locatie en Dak 
 

Locatie 
Het dak van Stoop-Taam, Zuiddijk 

20 op industrieterrein De Volger te 

De Rijp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwkundige geschiktheid van het dak 
Hiertoe is opdracht gegeven aan Bouwadvies en Constructiebureau ing. R.P.H. Boon in Heiloo om de 

geschiktheid van het dak te bepalen en advies uit te brengen over eventuele verbetermogelijkheden. 

Indien door de constructeur wordt geadviseerd verbeteringen door te voeren dan zal de dakeigenaar 

worden gemaand deze ook werkelijk uit te voeren, alvorens de installatie van de zonnepanelen in 

gang wordt gezet. 
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2 Partijen: bij realisatie en exploitatie betrokken partijen 
Dakeigenaar: 
Stichting Able 

Vergoeding per zonnepaneel € 3,- per zonnepaneel per jaar 

Looptijd 15 jaar 

Mogelijke verlenging: 2 x 5 jaar 

 

Afspraken/ verantwoordelijk voor: 
ter beschikking stellen van het dak/ de daken  

Voorwaarden: zie de notariële akte waarin het opstalrecht 

 voor het dak is geregeld 

Installateur: 
Naam installatiebedrijf: Solarcel.nl  

Email: info@solarcel.nl   

Website: www.solarcel.nl   

Telefoonnummer: +31 (0) 72 369 06 04   

Bankrekeningnummer: IBAN NL19 BUNQ 2036 6587 68  

KvK nummer: 75771853   

Btw-nummer: NL1312.99.05.B02 

Afspraken/ verantwoordelijk voor: 
Beheer Solarcel.nl 

Onderhoud  Solatcel.nl 

Vervangen Solarcel.nl 
 

Coöperatie: 
Naam coöperatie: Energie Coöperatie Graft – De Rijp  

Email: info@erergiegraft-derijp.nl   

Website: www.energiegraft-derijp.nl   

Telefoonnummer: +31 (0) 6-24814149 

Bankrekeningnummer: volgt 

KvK nummer: KvK74394215 

Btw-nummer: 8598.79.136.B.01 

Afspraken/ verantwoordelijk voor: 
● Afsluiten overeenkomst dakeigenaar 

● Opdracht geven aan de installateur en overige toeleveranciers voor de levering, plaatsing en 

de bedrijfsklaar opleveren van de installatie, inclusief aansluiting op het openbare net. 

● Organisatie van de formele deelname 

● Als eigenaar van de collectieve productie-installatie zorgdragen voor exploitatie, het laten 

plegen van onderhoud van de installatie en het voeren van een adequate administratie. 
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Energiemaatschappij: 
Voor dit project is dat Greenchoice: 

Greenchoice wacht niet af en gaat zelf aan de slag: ze voorzien onze klanten van 100% groene 

stroom, stimuleren iedereen om energie te besparen en bieden hulp bij het zelf opwekken ervan. 

De coöperatie heeft een PPA (Power Purchase Agreement) afgesloten: 

Looptijd: 3 jaar 

Ingangsdatum: 01-01-2020 

Ontvangstvergoeding per ontvangen kWh € 0,071 per kWh 

Administratiekosten vergoeding € 5,00 per lid per jaar 

Netwerkbeheerder: 
Liander. 

Trafohuis en geijkte meter: 
Kenter is ontstaan vanuit Liander op 1 mei 2016 als nieuwe meetbedrijf en heeft de meetdiensten 

van Liander overgenomen.  

Onze productie-installatie produceert elektriciteit. Kenter meet deze opgewekte energie. De 

betrouwbare meetgegevens van Kenter vormen de basis, zowel voor de energiemaatschappij 

waaraan wij de duurzaam geproduceerde energie leveren als ook de belastingdienst.  
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3 Uitgangspunten deelname project 3A 
De productie-installatie wordt gerealiseerd onder de postcoderoosregeling (PCR). Deelnemers in de 

postcodegebieden maken voor tenminste 15 jaar aanspraak op de Verrekening Verlaagd Tarief 

(teruggave energiebelasting Elektriciteit, gegarandeerd door de rijksoverheid). In de 

ledenovereenkomst zijn de rechten en plichten van leden opgenomen.  

Belangrijke voorwaarden zijn: 

▪ Deelnemers zijn woonachtig in de postcodegebieden:  

1483 De Rijp 

1487 Oost-Graftdijk 

1484 Graft 

1485 Noordeinde 

1843 Grootschermer 

1636 Schermerhorn 

1463 Noordbeemster 

1464 Westbeemster 

▪ De Energiemaatschappij van de deelnemer moet de PCR-regeling ondersteunen 

▪ Er kan niet meer energiebelasting worden ontvangen dan afgedragen  

▪ Maximale opwek voor vergoeding is 10.000 kWh per jaar (kleinverbruikers) 

▪ Een lid mag niet meer dan 20% van de participaties in de productie-installaties deelnemen 

▪ Een lid moet een kleinverbruikersaansluiting hebben (maximaal 3 x 80A) 

De productie-installatie heeft PV-modules, daarnaast bestaat de installatie uit omvormers, 

optimizers, bekabeling, meterkast etc.  De coöperatie hanteert als eenheid van deelname ‘een 

participatie’. Dit is een aandeel in de totale productie-installatie. 

U legt eenmalig in voor het bedrag per participatie met een looptijd van tenminste 15 jaar.  

Om terugverdientijd en rendement te behalen is het van belang dat  de energiemaatschappij van de 

deelnemer meewerkt aan de PCR.  Overstappen naar Greenchoice is gewenst, maar niet verplicht. 

Advies, uitleg en een rekenmodel geven u goed inzicht bij de keuze voor het aantal participaties 

waarmee u wilt deelnemen.  
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4 De productie-installatie: Opwek duurzame energie 
 

Installatie 
Oriëntatie:  2 Verschillende oriëntaties 

Geïnstalleerd vermogen van de productie-installatie:  249,86 kWp 

Maximaal DC vermogen: 186,69 kW 

DC/AC oversizing: 97% 

Maximaal AC vermogen: 193,20 kW 

Gemiddelde opbrengst per jaar: 209,94 MWh 

Naast de zonnepanelen bestaat de productie-installatie uit omvormers (3 stuks) en power optimizers 

(404 stuks) en bekabeling. Het reeds aanwezige trafostation kan met minimale aanpassingen worden 

gebruikt voor teruglevering aan het net. 

Zie Informatie sheets (12 Projectinformatie participant) 

▪ Solar Edge Designer 

▪ Longi Solar LR6-60HPB 295 ~ 315 M 

▪ 3-fase omvormer met synergie technologie 
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5 Risico’s: de risico’s die zijn verbonden aan de installatie en het 

project 
 

Vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit 

Hoe de energieprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. Wij houden 

rekening met een stabilisatie ervan, maar sluiten niet uit dat er alsnog een lichte stijging 

komt bij een wereldwijd toenemende vraag naar energie. Het is echter niet uitgesloten dat 

de eerste jaren de prijs iets verder zal dalen vanwege de groei van duurzame energie. Er is 

geen specialist die hier een harde voorspelling op los durft te laten. 

Ontwikkeling energiebelasting 

Hetzelfde geldt voor de energiebelasting. Het kabinet treft de volgende wijzigingen per 1 

januari 2019: de energiebelasting voor elektriciteit wordt over de eerste schijf verlaagd naar 

€ 0,1193423 per kWh inclusief BTW. Maar om energietransitie doelstellingen te behalen is 

een toekomstige verhoging van de energiebelasting niet uitgesloten. 

Overige zaken 

Naast de onzekerheid over de energieprijs en energiebelasting zijn andere risico’s verbonden 
aan deelname, net als bij veel andere investeringen. We hebben getracht deze af te dekken 
of te minimaliseren voor zover die binnen de invloedsfeer van de coöperatie liggen. Naar 
onze overtuiging kunnen we hiermee een duurzame, veilige en rendabele investering 
realiseren.  
 
Hieronder worden de mogelijke risico’s besproken: 
Aansprakelijkheid:  
De rechtsvorm van de coöperatie is U.A. – Uitgesloten Aansprakelijkheid. Het financiële 
risico zal daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag van deelname, zodat leden nooit op hun 
privévermogen aangesproken kunnen worden. 
 
Productgaranties:  
De installateur maakt gebruik van materialen met een hoge kwaliteit. Met de installateur zijn 
afspraken vastgelegd over garantietermijnen voor onderdelen van de installatie en voor de 
opbrengsten. De productgarantie op de zonnepanelen is 12 jaar, de opbrengstgarantie 25 
jaar, de garantie op de omvormer(s) is 15 jaar. Er blijft een risico dat leverancier(s) van 
toegepaste producten hun garantieverplichtingen niet meer kunnen nakomen als gevolg van 
faillissement of iets dergelijks. 
 
Verzekering installatie:  
De installatie wordt verzekerd tegen onder andere schade, diefstal en vandalisme bij Solarif, 
Verzekeringen, Rotterdam. 
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Locatiegebruik:  
Het recht-van-opstal voor het dak is voor tenminste 15 jaar. Voor het geval de dakeigenaar 
de overeenkomst onverhoopt eerder wenst te beëindigen, zijn afspraken vastgelegd, waarbij 
de coöperatie en de deelnemers financieel worden gecompenseerd. Deze afspraken zijn in 
te zien voor potentiële deelnemers. 
 
Regeling Verlaagd Tarief:  
Ieder collectieve productie-installatie wordt door de Belastingdienst getoetst aan de 
voorwaarden van de Regeling Verlaagd Tarief (RVT). Indien de Belastingdienst akkoord gaat, 
dan wordt een beschikking afgegeven. Voor lopende projecten met een beschikking blijft de 
gegarandeerde termijn van uitvoer 15 jaar, waarmee dit punt na de start van levering 
feitelijk geen risico meer vormt. 
 
Energieleverancier:  
De coöperatie heeft een contract met Greenchoice voor 3 jaar, inclusief ondersteuning aan 
de PCR-regeling voor deelnemers. Mocht een deelnemer gebruik willen maken van een 
andere energieleverancier, dan adviseren we om die leverancier schriftelijk te laten 
bevestigen dat die de postcoderoosregeling ondersteunt. Er bestaat echter een risico dat 
een leverancier van eigen keuze op enig moment besluit de ondersteuning in te trekken. Na 
de periode van 3 jaar dient opnieuw een afspraak met Greenchoice of een andere 
leverancier te worden gemaakt. Het risico bestaat dat de nieuwe afspraken minder gunstig 
zijn dan de huidige afspraken. 
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6 Procesgang 
Het proces dat leidt tot de reductie van zonne-energie en de korting op de energiebelasting 

verloopt als volgt: 

1. Het selecteren van een geschikt dak voor het leggen van tenminste 200 zonnepanelen; 

2. Het overeenkomen van principe afspraken met de dakeigenaar van het toekomstige 

zonnedak; 

3. Het aanvragen van een offerte bij Liander voor de aansluiting van het zonnedak; 

4. Het werven van eindgebruikers voor participatie in de te leggen zonnepanelen op het 

zonnedak; 

5. Het aanvragen van offertes voor het installeren van zonnepanelen op het zonnedak; 

6. Het sluiten van een opstalrecht voor het zonnedak; 

7. Het selecteren van de offertes op de beste prijs/kwaliteitsverhouding en 

leveringscondities te verkrijgen.  

8. Het op basis daarvan verstreken van een opdracht tot levering en het installeren van 

respectievelijk: 

a. De geoffreerde zuivere teruglevering meter (Liander), en 

b. De geoffreerde zonnepanelen (installateur); 

9. Het installeren van het overeengekomen aantal zonnepanelen op het betreffende 

zonnedak en het aansluiten van het zonnedak op het elektriciteitsnet; 

10. Het sluiten van een overeenkomst tot koop en verkoop van elektriciteit met 

Greenchoice, energiebedrijf in Rotterdam; 

11. Het aanmelden van de aansluiting van het zonnedak voor het verlaagd tarief bij de 

Belastingdienst; 

12. Het opleveren van de installatie op het zonnedak en de aansluiting op het 

elektriciteitsnet door Liander en de installateur; 

13. Het verzekeren van de zonnepanelen bij verzekeringsmaatschappij Solarif te Arnhem; 

14. Het aanmelden van de oplevering van het zonnedak bij Kenter, verantwoordelijk voor 

het meten van de opgewekte elektrische energie; 

15. Het aanmelden van het geïnstalleerde zonnedak bij Certiq, toezichthouder namens de 

belastingdienst voor het nauwkeurig meten van opgewekte elektriciteit; 

16. Het feestelijk inluiden tezamen met dakeigenaar en eindgebruikers van het 

geïnstalleerde zonnedak. 



Als een externe ALS nodig is, moet de uitschakelwaarde ≥ 250 mA per apparaat zijn (≥ 500 mA bij
regelaars met 2 eenheden, ≥ 750 mA bij regelaars met 3 eenheden).
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SYSTEEMVERLIES DIAGRAM

Schaduw analyse werd niet uitgevoerd

PV-MODULES

Module # Module kWp Type 
montagemateriaal

Paneel oriëntatie OriëntatieHellingshoek

403 Longi Solar, LR6-60HPB-310M 124,93 102° 34°

403 Longi Solar, LR6-60HPB-310M 124,93 282° 35°

ELEKTRICITEITSNET

STOOP TAAM ZUIDIJK 20 SAMENVATTING & VERSLAGEN
Zuiddijk 20, De Rijp, 1483 MA, Netherlands

DESIGNER

-5,36%-5,36%

-3,73%-3,73%

-2,19%-2,19%

-2,26%-2,26%

-0,82%-0,82%

+0,44%+0,44%

-0,58%-0,58%

-1,98%-1,98%

-0,12%-0,12%

995,00 kWh/m²995,00 kWh/m²

226,52 MWh226,52 MWh

214,45 MWh214,45 MWh

209,94 MWh209,94 MWh

Globale horizontale instrali…

Globale instraling op PV-m…

Reflectie verlies

Energie na de conversie va…

Instralingsverlies niveau

Temperatuur verlies

Optimizer efficiëntie verlies

Module kwaliteitsverlies

DC ohms kabelverlies

Energie na DC verliezen

Omvormer efficiëntie verlies

Omvormer clip verlies

Exporteerbare energie

Elektriciteitsnet 400V L-L, 230V L-N



ELEKTRISCH ONTWERP

1 x SE27.6k

2 x strings: 18 x P650 (2: 1) in serie

1 x string: 18 x P650 (2: 1) in serie, 1 x

P650 (1: 1)

1 x SE82.8k

Primaire eenheid

1 x string: 21 x P650 (2: 1) in serie

2 x strings: 20 x P650 (2: 1) in serie

Secundaire eenheid 1

1 x string: 21 x P650 (2: 1) in serie

2 x strings: 20 x P650 (2: 1) in serie

Secundaire eenheid 2

1 x string: 21 x P650 (2: 1) in serie

2 x strings: 20 x P650 (2: 1) in serie

1 x SE82.8k

Primaire eenheid

2 x strings: 18 x P650 (2: 1) in serie

1 x string: 19 x P650 (2: 1) in serie

Secundaire eenheid 1

2 x strings: 18 x P650 (2: 1) in serie

1 x string: 19 x P650 (2: 1) in serie

Secundaire eenheid 2

1 x string: 18 x P650 (2: 1) in serie

1 x string: 18 x P650 (2: 1) in serie, 1 x

P650 (1: 1)

1 x string: 19 x P650 (2: 1) in serie

MATERIAALLIJST (BOM)

STOOP TAAM ZUIDIJK 20 SAMENVATTING & VERSLAGEN
Zuiddijk 20, De Rijp, 1483 MA, Netherlands

DESIGNER

Omvormer 1 x SE27.6k

Omvormer 2 x SE82.8k

Power Optimizer 404 x P650
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SE55K / SE82.8K

solaredge.com

Speciaal ontworpen om te werken met power optimizers

Eenvoudige installatie door twee personen -  elke 
unit kan apart gemonteerd worden, voorzien van 
kabels voor makkelijke verbinding tussen de units

Verlaagde “Balance of System” en arbeidskosten 
vergeleken met meerdere kleinere stringomvormers

Onafhankelijke werking van elke unit zorgt voor 
hogere uptime en eenvoudig gebruiksgemak

Geen grondoppervlak verlies: muur/rail gemonteerd 
of horizontaal onder de panelen (10° helling)

Vaste werkspanning voor superieur 
rendement (98,3%) en langere strings

Geïntegreerde DC-aansluitunit met optionele 
DC-schakelaar (geen externe DC-schakelaar 
nodig)

Ingebouwde RS485 overspanningsbeveiliging, 
om bliksem en andere overspanningen 
beter te weerstaan

Ingebouwde monitoringsysteem op 
paneelniveau via ethernet of GSM

12-20
Jaar

Garantie

3-fase omvormer
met synergie 
technologie

O
M

VO
RM

ERS 

Geavanceerde veiligheidsfuncties - 
Geïntegreerde vlamboogbeveiliging en 
optionele snelle uitschakeling



SE55K / SE82.8K

3-fase omvormer met synergie technologie  

SE55K SE82.8K
UITGANG 
Nominaal AC-vermogen  55.000 82.800 VA

Maximaal AC-vermogen     55.000 82.800 VA

Nominale AC-spanning L-L / L-N   400 / 230 Vac

AC-spanningsbereik L-L / L-N   320-460 / 184-264,5 Vac

AC-frequentiebereik 50  ± 5 Hz

Maximale AC-stroom (continu per fase) bij 277V 80 120 A

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

Maximale AC-aardlekstroom 250 per unit(1) mA
Netcontrole, anti-eilandbedrijf, instelbare arbeidsfactor, 
limieten per land instelbaar Ja

INGANG  
Maximaal DC-vermogen (paneel STC), omvormer / unit  74.500 / 37.250 111.750 / 37.250 W

Transformatorloos, niet-geaard   Ja  

Maximale DC-spanning  1.000 Vdc

Nominale DC-spanning  750 Vdc 

Maximale DC-stroom  80 120 Adc

DC-ompolingsbeveiliging Ja  

Lekstroom detectie  350kΩ gevoeligheid per unit(2)  

Maximaal rendement    98,3 %

EU rendement  98 %

Stand-by verbruik < 12 W

EXTRA FUNCTIES 
Ondersteunende communicatie(3) RS485, ethernet, GSM plug-in (optioneel)

RS485 overspanningsbeveiliging Ingebouwd

Snelle uitschakeling Optioneel(4) (voor automatische AC-netwerk ontkoppeling)

DC-AANSLUITUNIT
2-polige DC-schakelaar (optioneel) 1.000V / 2 x 40A 1.000V / 3 x 40A

NORM- EN REGELGEVING  
Veiligheidsnormen IEC-62109, AS3100  

Netwerkstandaarden(5) VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW  

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

RoHS Ja  

INSTALLATIE SPECIFICATIES     
Aantal units 2 3

AC-kabeldoorvoer (warteldiameter)  22-32; PE: 10-16 20-38; PE: 10-16 mm

DC-aansluiting(6) 6 strings, draaddiameters: 4-10mm², kabeldiameter 
5-10mm, 3 x MC4-paar aansluitingen per unit

9 strings, draaddiameters: 4-10mm², kabeldiameter 
5-10mm, 3 x MC4-paar aansluitingen per unit

AC-draaddiameter L&N: tot 70; PE: tot 35 (aluminium of koper) L&N: tot 95; PE: tot 50 (aluminium of koper) mm2

Afmetingen (HxBxD) Basis unit: 940 x 315 x 260; Secundaire unit: 540 x 315 x 260 mm

Gewicht   Basis unit: 48; Secundaire unit: 45 kg

Bedrijfstemperatuur   40 tot +60(7) ˚C

Koeling  Ventilator (vervangbaar)  

Geluidsniveau     < 60 dBA

Beschermingsgraad  IP65 - binnen en buiten  

Montagebeugel  Meegeleverd  

(1) Als een externe aardlekschakelaar verplicht is, dan moet de uitschakelwaarde ≥ 300mA per unit zijn (≥ 600mA voor SE55K; ≥ 900mA voor SE82.8K)
(2) Indien toegestaan door lokale wetgeving 
(3) Bekijk de verschillende communicatie opties op: www.solaredge.com/nl/downloads
(4) Omvormers met snelle uitschakeling: SExxK-RWRxxxxxx
(5) Meer informatie m.b.t. netwerkstandaarden kunt u vinden op: www.solaredge.com/nl/downloads 
(6) Het type DC-aansluitunit, met of zonder DC-schakelaar en MC4 of DC-kabelwartels, is afhankelijk van het bestelnummer. Omvormer zonder DC-schakelaar maar met MC4: SExxK-xx0P0BNY4; Omvormer  
   zonder DC-schakelaar maar met wartels: SExxKxx 0P0BNA. Omvormer met DC-schakelaar en MC4: SExxK-xx0P0BNU4; Omvormer met DC-schakelaar en wartels: SExxK-xx0P0BNG4
(7) Voor informatie over vermogensreductie verwijzen wij u naar: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf

© SolarEdge Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden. SOLAREDGE, het logo van  SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE (geoptimaliseerd door SolarEdge) zijn handelsmerken of geregistreerde 
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