DE KRACHT VAN ASTRONERGY
ASTRONERGY ZONNEPANEEL BESCHERMING
- modern, hoogwaardig, betrouwbaar

BETROUWBARE PREMIUM KWALITEIT
- Klanttevredenheid paneel na paneel
State-of-the-art systemen voor productie van zonnepaneel series, strenge interne kwaliteitsbewaking en onze
deskundige, hoog opgeleid personeel betekenen dat onze klanten altijd toegang hebben tot betrouwbare panelen
tegen aantrekkelijke, concurrerende prijzen.

Wij produceren zonnepanelen via 5 volledig geautomatiseerde productielijnen voor de Duitse, Europese en
internationale markt. De huidige totale jaarlijkse capaciteit is 300 MW. Onze klanten waarderen de consistente
hoge kwaliteit en snelle beschikbaarheid van onze producten. Door het bereiken van ISO 50001-certificering
energie management systeem in 2015, laat Astronergy zien dat zij zich inzet voor duurzame ontwikkeling en
voortdurende innovatie.

De huidige stand van technologie, moderne laboratoria voor in-huis kwaliteitswaarborgen, strenge criteria voor de
selectie van grondstoffen en onderdelen, plus een breed scala van interne en externe controles leiden allemaal tot
één ding: zeer tevreden klanten.

IDEALE LOCATIE, POSITIEVE SYNERGIE
- Een Duits-Chinees succes model
Astronergy is een internationaal gerenommeerde producent

behandeld in Duitsland en de service en logistiek worden

van zonnepanelen dankzij state-of-the-art productie-systemen.

verzorgd vanuit Nederland.

De productie-site in Frankfurt (Oder) combineert ervaring,
expertise en vaardigheden vanuit Duitsland en China. In heel

Via ons moederbedrijf CHINT kunnen we een lange termijn

Europa profiteren onze klanten van de uitstekende kwaliteit

toegang tot de internationale grondstoffenmarkten garan-

van Duitse producten. We bieden aantrekkelijke prijzen, snelle

deren. Dit alles betekent dat u kunt vertrouwen op betrouw-

levertijden en korte leverafstanden. Garantieclaims worden

bare leveringen, zelfs in geval van hoge vraag op kort termijn.

State-of-the-art productie
in Frankfurt (Oder),
hoogopgeleide
medewerkers, expertise
en mogelijkheden van
China: synergie ten
gunste van onze klanten.

Een CHINT COMPANY
CHINT, het moederbedrijf van Astronergy en tevens haar grootste
aandeelhouder, is één van 's werelds toonaangevende bedrijven die
gespecialiseerd is in low-voltage-technologie, energietransmissie en
energie-netten.
CHINT levert aan klanten in meer dan 90 landen en is één van de
grootste technologische bedrijven in China.
Sinds de oprichting in 1984, staat het bedrijf bekend bij miljoenen
klanten als een leverancier van betrouwbare, volwaardige
oplossingen. Klanten over de hele wereld profiteren van CHINT’s
uitstekende klantenservice die wordt geleverd met meer dan 25 jaar
ervaring.
DE CHINT groep bestaat uit 8 dochterondernemingen, met meer dan
2000 distributiecentra en meer dan 40 kantoren over de hele wereld.

Toegevoegde waardenservice
Leverancier van totaaloplossingen

Project financiering

De directe toegang tot het producten-assortiment van de

In 2009 is Astronergy begonnen met investeren en

gehele CHINT Groep stelt Astronergy in staat om een

ontwikkelen in PV downstream-projecten. Met de sterke

complete systeemoplossing aan te bieden samen-

steun van de CHINT Group, biedt Astronergy een breed

gevoegd in één enkele garantie.

scala van opties om samen met partners projecten te
ontwikkelen. We hebben met succes mee-ontwikkeld aan
PV-projecten in Bulgarije, India, Zuid-Afrika en Thailand.
Ook op dit moment zijn we in de afrondende fase van
andere projecten.

Ander

Volgens het rapport van Solarbuzz is Astronergy één
van de grootste projectontwikkelaars in China.
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Astronergy ondersteunt een project in Groningen met 30MW
aan zonnepanelen, het grootste zonnepanelen park in Nederland

Er is aangekondigd dat de toekomstige realisatie van

die in dit geval een efficiënter gebruik geeft van het

Nederlands' grootste zonne-energie park met zonnepan-

perceel en hiermee een beter productieprofiel geduren-

elen van Astronergy zal worden uitgevoerd. Het

de de dag.

zonnepanelenpark met 30MW capaciteit heeft het formaat
van ongeveer 65 voetbalvelden en is gelegen in Gronin-

In samenwerking met lokale ontwikkelaars voor de

gen Sea Parts.

opbouw van dit zonnepanelen-park in Nederland, heeft
Astronergy haar positie in Nederlandse markt versterkt.

Na voltooiing tegen het einde van 2016, zal dit zonne-en-

Met meer en meer projecten in aanbouw, is Astronergy

ergie park stroom leveren voor de industrie in de regio

goed vertegenwoordigd in de Europese markt.

Eemsdelta. Het levert een belangrijke bijdrage aan de
stijging van de productie van hernieuwbare energie in de
industriële omgeving. Het project wordt gebouwd met een
innovatieve oost-west oriëntatie van de zonnepanelen,

Frankfurt (Oder) is de thuisbasis van één van de meest volledig

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient, zal deze

geautomatiseerde hoogstaande productielijnen in heel Europa.

worden behandeld in Duitsland. Wij bieden een snelle en

Astronergy gebruikt momenteel de site in Frankfurt voor een

communicatieve ondersteuning om uw klacht zo soepel

jaarlijkse productie van 300MW aan zonnepanelen.

mogelijk af te handelen. We zijn trots op onze lage klachtenpercentage, deze is ver onder het gemiddelde.

Deze volledig geautomatiseerde productie-installatie garandeert zonnepanelen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnor-

Door middel van voortdurende optimalisering van onze

men. Om dit niveau van kwaliteit blijvend te kunnen waarbor-

processen en de integratie van moderne systemen, garanderen

gen, hanteren we een zo klein mogelijke productie-tolerantie,

wij toekomstige continuïteit in de tegemoetkoming aan de hoge

strenge kwaliteitscontroles in elke fase van de productie en

eisen van onze klanten.

gebruik van hoogwaardige grondstoffen en onderdelen. Snelle
levertijden en korte afstanden zijn een groot voordeel voor al

Zoals u kunt zien, wij richten ons niet alleen op kwaliteit, wij

onze klanten in Europa om snel te kunnen reageren op acute

leveren het ook. Dag na dag.

vraag.



 

   

oplossingsgerichte deskundigheid, consistent risico
management, financiële stabiliteit en klant nabijheid.


      

!"#$$$ %#
  &  

* 

verzekeringspartner om een rustgevende
verzekering voor de toekomst aan te bieden!

ASM661OM Monokristallijne zonnepanelen
-Introductie nieuw product
Indrukwekkend ontwerp van zonnepanelen, grondige cel/selectie
controles, solide frames, extreem robuust: De ASM66 7 OM
zonnepaneel heeft de optim1 eigenschappen voor veilige
opbrengsten.
Duurzame kwaliteit is een kwestie van planning: Onze moderne,
volledig geautomatiseerde serieproductie betekent dat we een
continu procescontrole kunnen uitvoeren. U kunt er zeker van zijn
dat al onze panelen hun eigenschappen waarmaken. Data Matrix

Kristallijne PV zonnepanelen

code vergemakkelijkt de controles en stelt ons in staat elke

ASM661OM (BL) Serie

module direct terug te traceren naar de eerste stap in het

Gefabriceerd in Duitland,
een hoger vermogen
12 jaar product garantie
door « Munich-re verzekering »

productieproces.
De gegoten aansluitdoos is IP67 gecertificeerd. Het is een
betrouwbare bescherming tegen vocht en stof en verlengt de
levensduur van de diodes. We maken gebruik van de snelste en
hoogste resolutie elektroluminescente (EL) apparaten om de
waarden van elke module te controleren. Solide frames
beschermen de panelen tegen schade door bevriezing, zelfs bij
zware vorst.
Met haar interne en externe kwaliteitcontroles en stringente
technische en optische criteria, is de ASM661 OM de perfecte
keuze voor iedereen die een uitstekende kwaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zoekt.

Alle voordelen op een rijtje:
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Kristallijne PV Module
ASM6610M (BL) Serie
Met innovatieve 4-railsysteem-cellen
Vermindering van zonnecelserie weerstand
Verhoging van zonnecel efficiëntie
Hoger uitgangsvermogen

ELECTRISCHE SPECIFICATIES
Max vermogen STC² getest (Pmpp)*
Standaard vermogen
Gegarandeerde vermogen STC (Pmpp min)
Nominale spanning (Vmpp) bij STC
Nominale stroom (lmpp) bij STC
Open klemspanning (Voc) bij STC
Kortsluitstroom (Isc) bij STC
Rendement van module
Max vermogen (Pmpp) bij NOCT
Nominale spanning (Vmpp) bij NOCT
Nominale stroom (Impp) bij NOCT
Open klemspanning (Vco) bij NOCT
Kortsluitstroom (Icc) bij NOCT

Temperatuur coëfficient vermogen (Pmpp)

Maximale systeemspanning

Temperatuur coëfficient stroom (Isc)

Aantal dioden – 3

Temperatuur coëfficient spanning (Voc)

Tegenstroom belastbaarheid

Temperatuur (NOCT)

Max. zekeringen

Het meten van afwijking Pmpp / +/- 3%; Tolerantie voor Voc, Vmpp en Impp: +/- 10%
Standaard testomstandigheden als volgt gedefinieerd:
1000 W / m3 bestraling met een spectrale dichtheid van AM 1,5 en een celtemperatuur van 25 ° C
Nominale werktemperatuur van de cel bij 800 W / m3 bestraling, 20 ° C omgevingstemperatuur, windsnelheid van 1 m / s
Geproduceerd in een ISO 9001/14001 gecertificeerd bedrijf
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