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PRIJS KLANTEN    SETS ZONNEPANELEN IN KADER 

 
Niet “zomaar” zonnepanelen, maar speciaal geconstrueerde modellen voor mobiele (automotive) 
toepassingen.  Ontwikkeld uit bijna een halve eeuw ervaring in de “off-grid” know-how.  Hier moeten 
zonnepanelen bestand zijn tegen schokken, rijwind, mechanische invloeden, en heel wat uiteenlopende 
impact situaties.   
Om onze klanten zo zorgeloos mogelijk te laten genieten van zelf gemaakte elektrische energie kozen 
we voor u zonnepanelen-pakketten (-sets) van de hoogste kwaliteit, gemaakt in de EU.  
 

  
  
Zonnepanelen zijn tegenwoordig onmisbaar, want er mag niet vergeten worden om de steeds 
kostbaardere batterijen tijdig te laden.  We zijn representatief met zonnepanelen-sets, gekozen door 
de Enersys groep.  De zorgvuldig samen gestelde pakketten zullen dan ook uw kamper, boot of 
toepassing enorm opwaarderen.   
En onze vakkundige raad voor DHZ-ers, of de kwaliteit van onze montage, is het begin van uw 
kamper- boot- of hut- vakanties zonder zorgen. 
 

    
 
En voor wie ook nieuwe batterijen nodig heeft, kijk snel op onze andere prijslijst [batterijen] 
 
 

                                       
 

 
VOOR CORRECT LADEN VAN BATTERIJEN ZIJN ZONNEPANELEN NODIG : 
Om batterijen correct te kunnen laden met zonnepanelen, is er goede elektronica nodig.  In de 
pakketten is steeds een passende Laad-Controller mee geleverd.   
Heeft u ook nieuwe batterijen nodig, zie daarvoor onze afzonderlijke prijslijst [batterijen]. 
 

 
STANDAARD ZONNE-PANELEN SETS :  
Afhankelijk van de vrije plaats op uw kamper of voertuig, zal u kunnen kiezen tussen bepaalde 
modellen (-sets).  Wij installeren alles evenwel ook graag voor u.  De sets zijn ook ideaal voor 
toepassing in lichtboeien, stallingen, winkelwagens, caravans, motorhomes, signalisatiebakens...  
Hier onder geven we u een reeks van mogelijke keuzes, die we voor u kunnen leveren en/of plaatsen.  
Alle sets bevatten alles wat u nodig heeft om een volwaardige installatie op uw kamper, boot, 
vakantiehuis, meetstation, energie-pakket, te plaatsen. 
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PRIJS & INHOUD van de sets : 
 

- Zonnepaneel of zonnepanelen 
- Passende Laad-Controller 
- Dak-doorvoer voor de kabel 
- Montage-spoilers passend voor paneel 
- Schroeven, lijm-set en klein materiaal 
- Handleiding 
- Bekabeling zoals berekend en nodig 
- Onze raadgevingen en advies 
- Technische assistentie indien nodig 
- Of wij plaatsen desgewenst voor u 

 
 

 

SET :    “  PROFI-PACK  ” – [ PP ]  

 
Een prima keuze zonnepaneel met passende MPP laadcontroller, direct passend op het aantal cellen.  
Dat maakt de set heel budgetvriendelijk, in de wetenschap dat u hier betrouwbare materialen heeft. 

 
 

gegevens – beschrijving – inhoud-pakket - info PP01 PP02 PP03 
Vermogen van de set – Wp 120 190 240 

Opbrengst – Wh/dag 480 760 960 

Opbrengst – Ah/dag op 12V 40 Ah /dag 63 Ah /dag 80 Ah /dag 

Type PV-paneel S480M45 S760M36 S480M45 

Aantal panelen in het pakket 1 1 2 

Maat per paneel – mm  1250 x 550 x 35 1500 x 680 x 35 1250 x 550 x 35 

Lengte inclusief draagspoiler - mm 1400 1650 2x 1400 

Laad-controller  SR 340 E SR 340 E SR 340 E 

PRIJS - €          460,- 495,- 775,- 
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SET :    “  PREMIUM-PACK  ” – [ PRP ] 

 
De Duo-Digital MPP-laadcontroller past perfect op het aantal paneel-cellen, en kan bij deze set ook de 
startbatterij tegelijk met de boordbatterij bijladen.  De boordbatterij krijgt bij lading altijd voorrang, 
maar de startbatterij wordt eveneens mee geladen.   
Optioneel kan men hier ook een extern digitaal LCD-controle-paneel bestellen.  En ook optioneel een 
temperatuur sensor om de batterij-temperatuur te meten en zo nog precieser te laden. 
 

 

 
 
gegevens – beschrijving – inhoud - info PRP01 PRP02 PRP03 PRP04 

Vermogen van de set – Wp 120 190 240 380 

Opbrengst – Wh/dag 440 760 880 1520 

Opbrengst – Ah/dag op 12V 37 64 74 127 Ah /dag 

Type PV-paneel (36/45-cel) S480M45 S760M36 S480M45 S760M36 

Aantal panelen in het pakket 1 1 2 2 

Maat per paneel – mm  1250 x 550 x 35 1500 x 680 x 35 1250 x 550 x 35 1500 x 680 x 35 

Lengte inclusief draagspoiler 1400 1650 2x 1400 2x 1650 

Laad-controller  DuoDigital 330 DuoDigital 330 DuoDigital 330 DuoDigital 530 

PRIJS - €          540,- 559,- 885,- 1007,- 
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SET :    “  ECOLUX  ”   -  [ DC-SOLAR-ECOLUX SET ] 

 
Deze ‘bestseller’ pakketten zijn samengesteld met de “Ecolux-Serie” PV-panelen en prima SR340E-MPP 
elektronica. Zoals bij de andere sets is hier ook alles inbegrepen om de montage uit te voeren. 
 

 
 

gegevens – beschrijving – inhoud-pakket - info Ecolux 110W Ecolux 220W 
Vermogen van de set – Wp 110 220 

Opbrengst – Wh/dag 440 880 

Opbrengst – Ah/dag op 12V 37 73 

Type PV-paneel  (42 cellen) E440M42 E440M42 

Aantal panelen in het pakket 1 2 

Maat per paneel – mm  1165 x 550 x 35 1165 x 550 x 35 

Lengte inclusief draagspoiler - mm 1315 2x 1315 

Laad-controller  SR 340 E SR 340 E 

PRIJS - €          399,50 599,50 
 

LOSSE COMPONENTEN OM ZELF SAMEN TE STELLEN : 

 
Uiteraard kan u ook de componenten afzonderlijk bestellen.  Als u iets dient te vervangen, of het PV-
systeem verbouwen kan u nieuwe montagespoilers nodig hebben, of nieuwe lijm en dak-doorvoeren.  
De toepassingsmogelijkheden zijn soms zo uiteenlopend, zodat we hier niet alles op de prijslijst 
kunnen zetten.  Maar we luisteren graag naar uw noden, laat ons weten wat u zoekt, zodat we u ten 
beste kunnen helpen aan de juiste en passende materialen.  Misschien wil u wel zelf een off-grid 
systeem ten gronde uitbouwen, en daar kunnen we ook bij helpen,… 
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MONTAGE-SPOILERS : 
De montage-spoilers zijn gemaakt uit ABS kunststof, super bestendig tegen alle weersinvloeden en 
ook bestand tegen de zon.  We leveren meestal de witte steunen, maar desgewenst kunnen we voor u 
op bestelling ook spoilers en dak-doorvoeren in zwarte kleur leveren. 

 

 
                       HSxx/W    HSV/W  HSE/W 
  

NUMMER Beschrijving  Opmerking  €  

HS35/W Spoiler-set (2st) 350mm lang – ABS – wit  Kan verlijmd of geschroefd 50 

HS45/W Spoiler-set (2st) 450mm lang – ABS – wit Kan verlijmd of geschroefd 55 

HS55/W Spoiler-set (2st) 550mm lang – ABS – wit Kan verlijmd of geschroefd 60 

HS68/W Spoiler-set (2st) 680mm lang – ABS – wit Kan verlijmd of geschroefd 70 

HSV/W CONNECTIE profiel-set (2st) – ABS – wit  Voor 2 panelen naast elkaar 35 

HSE/W HOEK spoiler-set (4st) – ABS – wit  Voor 1 paneel hoek-montage 60 

    
 

MATEN  
Heel dikwijls zal u bij het monteren van zonnepanelen rekening moeten houden met de maat op het 
vrije deel van uw kamper.  De maat uitzetten op het dak kan je best doen met schilderstape, omdat 
die gemakkelijk wegneembaar is.  Stift en potlood zijn meestal onherroepelijk.  Zo kan je best bepalen 
waar je de panelen plaatst. 
 
 

ZELF PLAATSEN of LATEN MONTEREN : 
 

DHZ Doe-het-zelvers genieten meeneem-korting op onderstaande batterijen -5 % 

PL-FF Forfait prijs voor plaatsing van hierboven vermelde zonnepaneel set € XXX,- 

KL-MAT Extra klein materiaal wordt aangerekend aan de materiaalprijs Mat-prijs 

REGIE Op ons installatie-werk is geen korting, steeds op afspraak ! Prijs per werkuur  XX,-/u 
 
 
Nog meer info nodig ?  Vraag het ons, we helpen u verder met raad en daad : 

- Batterijen voor mobiele (automotive) toepassingen 
- Laders voor batterijen 
- Vervangen van uw defecte batterijen 
- Zonnepanelen voor kampers en boten 
- Onderdelen en pakketten voor dhz-ers   


