
Een Solyndra zonnepaneel  bestaat uit  een 
raamwerk  waarin  cilindrische  buizen 
bevestigd zijn. In deze buizen bevinden zich 
helemaal rondom de dunne film cellen van 
het  type  CIGS  (Koper-Indium-Galium 
Selenide), de halfgeleider die het zonlicht 
omzet in elektriciteit.

Het buisvormig concept maakt dit zonnepaneel  zo uniek en  heeft  heel  wat 
voordelen ten opzichte van het klassieke vlakke zonnepaneel.

Optimalisatie van het beschikbare lichtOptimalisatie van het beschikbare licht
Door  het  cilindrische  concept  van  de  zonnepanelen  kan  licht  uit  alle 
richtingen op de CIGS-zonnecellen invallen.  Directe instraling en diffuus 
licht,  eveneens  reflectie  door  het  dakoppervlak  worden  opgevangen  en 
omgezet in elektriciteit.

Volledige benutting van het dakoppervlakVolledige benutting van het dakoppervlak
Door  de  horizontale  ligging  van  de  panelen,  kan  het  volledige  dakoppervlak  benut  worden,  terwijl  de 
opstelling met klassieke panelen steeds onder een hoek met het dakoppervlak gebeurt en rekening moet 
gehouden worden met het vermijden van onderlinge beschaduwing. 

Geen ballast of extra structuur nodigGeen ballast of extra structuur nodig
Het systeem is ontwikkeld met geïntegreerde draagstructuur (hoogte 30cm) waarbij  geen extra ballast of 
schuine structuren nodig zijn. 

Stabiel systeem zonder dakdoorboringStabiel systeem zonder dakdoorboring
Door  de  buisvormige  structuur  wordt  de 
windbelasting  geminimaliseerd.  De  wind  kan 
niet  onder  het  paneel  slaan,  maar  gaat  er 
door. Door het eigen gewicht van het paneel 
en  de  draagstructuur  (16kg/m²)  staat  het 
systeem stevig. Extra doorboring van het dak 
is  niet  nodig.  Het  systeem  is  200km/uur 
stormproof!

Koeling Koeling 
De  buisvormige  structuur  laat  een  perfecte 
koeling  toe  van  de  zonnecellen  voor  een 
optimaal rendement, ook bij warm weer.

EsthetischEsthetisch
Door de horizontale montage zie je de panelen niet over de dakrand steken wat hen ook diefstalongevoeliger 
maakt.

ZelfreinigingZelfreiniging
De buisvormige structuur zorgt voor een hoog zelfreinigend effect. Vuil en stof blijft er niet zomaar opliggen en 
wordt er snel weer afgespoeld.

Garanties: 25 jaar vermogensgarantie waarvan 10 jaar 90% Pmin en 25 jaar 80% Pmin
                 5 jaar productgarantie 

Sensico bvbaSensico bvba
verkoopt en plaatstverkoopt en plaatst

buisvormige zonnepanelen.buisvormige zonnepanelen.

NIEUWE TECHNOLOGIENIEUWE TECHNOLOGIE
voor PLATTE DAKEN!voor PLATTE DAKEN!

Solyndra Klassiek paneel

Solyndra Klassiek paneel
vrijstaand

Klassiek paneel
geïntegreerd

Sensico bvba ▪ Erkend installateur van PV-zonnepanelen ▪ info@sensico.be
Martelarenlaan 2 ▪ 9160 Lokeren ▪ 0497 91 24 63 ▪ www.sensico.be

Lid van Confederatie Bouw en Fedelec

http://www.sensico.be/

