Bosch Solar | CentroSolar PV-systemen

Zonnestroom
op maat
De besparingen stromen binnen met
het CentroSolar PV-systeem

Stofzuigen, wassen, verlichten, klussen: het kan allemaal met de
gratis stroom die u zelf opwekt met het CentroSolar PV-systeem.
Het systeem wordt compleet geleverd, zodat uw installateur het snel
en gemakkelijk voor u kan aansluiten. Kortom: let the sunshine in!
Het principe van PV

Een stroom van voordelen

PV staat voor ‘photovoltaïc’. Op een PV-paneel

	aanzienlijke besparing op uw energierekening

zitten vijftig fotovoltaïsche cellen die zonlicht

	geen CO2-uitstoot

omzetten in een spanningsverschil. Daardoor

	hoogwaardige polykristallijne zonnepanelen

ontstaat er een gelijkspanning. De omvormer

van Duits fabrikaat

van het CentroSolar PV-systeem zet deze

	26 jaar vermogensgarantie

gelijkspanning om in 230 V wisselspanning.

	10 jaar systeemgarantie

De zonnepanelen kunnen zowel op een schuin

	met gepatenteerd antireflexglas: tot 5%

als een plat dak worden geplaatst.

hoger rendement dan andere systemen
	ook bij bewolking of weinig zon toch

voldoende opbrengst

omvormer

	aantrekkelijke opbrengstsubsidie

meter voor elektriciteit
uit het PV-systeem

	vakkundig geïnstalleerd

meter eigen
elektriciteitsverbruik

Subsidie
Het CentroSolar PV-systeem heeft de hoogste
opbrengst. Met de stroom die u opwekt, kunt
u dus heel eenvoudig besparen op uw energierekening. Wat u aan stroom overhoudt, kunt
u bovendien doorgeven aan het openbare
elektriciteitsnet. Als ‘producent van groene
stroom’ komt u onder bepaalde voorwaarden
in aanmerking voor een opbrengstsubsidie.
U kunt dan vijftien jaar lang geld ontvangen
voor de door u opgewekte stroom. Kijk voor
meer informatie op www.senternovem.nl/sde
  Omvormer

 CentroSolar PV-paneel
- (hxbxd) 164x84x4 cm.
- gewicht 16,5 kg.

CentroSolar PV-systeem
Artikelnummer/
Dakmontage Omvormer en aantal panelen		
Opbrengst
pakket samenstelling				
(kWh/jr)
					

Bruto cons.
adviesprijs
(incl. BTW)

Opbrengst
in 15 jaar*

7746901022

PV pakket 3 vertikaal

Op dak

Mastervolt Soladin 600

3x

513 kW/jr

¤ 2.540,65

¤ 3.135,00

Op dak

2x Mastervolt Soladin 600

6x

1026 kW/jr

¤ 5.081,30

¤ 7.354,00

Op dak

Powerstocc Excellent 2000

10x

1710 kW/jr

¤ 7.532,70

¤ 12.257,00

Op dak

Powerstocc Excellent 3000

15x

2565 kW/jr

¤ 11.293,10

¤ 18.386,00

Op dak

Powerstocc Excellent 4000

20x

3420 kW/jr

¤ 14.399,00

¤ 24.515,00

Plat dak

Mastervolt Soladin 600

3x

513 kW/jr

¤ 2.540,65

¤ 3.135,00

Plat dak

2x Mastervolt Soladin 600

6x

1026 kW/jr

¤ 5.081,30

¤ 7.354,00

Plat dak

Powerstocc Excellent 2000

10x

1710 kW/jr

¤ 7.532,70

¤ 12.257,00

Plat dak

Powerstocc Excellent 3000

15x

2565 kW/jr

¤ 11.293,10

¤ 18.386,00

Plat dak

Powerstocc Excellent 4000

20x

3420 kW/jr

¤ 14.399,00

¤ 24.515,00

7746901023

PV pakket 6 vertikaal

7746901024

PV pakket 10 vertikaal

7746901025

PV pakket 15 vertikaal

7746901026

PV pakket 20 vertikaal

7746901027

PV pakket 3 horizontaal

7746901028

PV pakket 6 horizontaal

7746901029

PV pakket 10 horizontaal

PV pakket 15 horizontaal

7746901031

PV pakket 20 horizontaal
*

Bedragen zijn inclusief SDE-subsidie m.u.v. de pakketten met 3 panelen.

Alle pakketten worden geleverd inclusief bevestigingssysteem, connectoren en montagetoebehoren. Voor de aansluiting is een vrije groep in de meterkast nodig (geldt niet voor de
pakketten met 3 panelen). Tegen meerprijs zijn óók de opdakpakketten van 10, 15 en 20 panelen in een horizontale uitvoering leverbaar.
Bosch CV-Ketels werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend. Deze bruto-adviesprijzen gelden voor alle leveringen vanaf 1 januari 2010. Met deze prijslijst komen alle vorige noteringen te vervallen. Typefouten en wijzigingen in
prijs voorbehouden.

Schuin pannendak
verticaal

www.boschcvketels.nl

Platdak
horizontaal

14-01-SL02-0710

7746901030

