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Het zonnepanelensysteem van Gutami Solar Projects bestaat uit panelen met een topkwaliteit van het merk 
Talesun in combinatie met een hightech omvormer van Growatt met een hoge effi ciëntie.

Inhoud zonnepanelensysteem
EEN OPTIMAAL SYSTEEM 

GROWATT OMVORMER
De Growatt is een kosteneffi ciënte, stille omvormer met een hoog rendement. Growatt 
omvormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de Talesun panelen. Growatt 
omvormers worden als ‘zeer goed’ beoordeeld in het toonaangevende maandblad Photon.

Specifi caties
Productgarantie: 10 jaar
Monitoring: WIFI (standaard), UTP en DLan (optioneel)

Het type omvormer wordt gekozen op basis van de oriëntatie, de helling van uw dak
en het aantal panelen, met een zo laag mogelijk AC-vermogen in functie van de
netvergoeding.
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TALESUN TP660M 260WP MONO
De TP660M 260W monokristalijne panelen presteren uitstekend bij matige lichtinval en 
zijn dus zeer geschikt voor installatie in ons land. Ze zijn esthetisch meer aantrekkelijk 
omdat ze volledig in het zwart uitgevoerd zijn.

Specifi caties
Afmetingen: 1640x990x35
Gewicht: 18,5 kg
Module effi ciëntie >16 %
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie: 10 jaar

Specificatie zonnepanelensysteem
EEN OPTIMAAL SYSTEEM
Het zonnepanelensysteem dat wij u aanbieden bestaat uit panelen met een topkwaliteit van het merk 
Talesun in combinatie met een hightech omvormer van Growatt met een hoge efficiëntie. 

TALESUN 275WP POLY/ 290WP MONO
De blauwe Talesun Poly (TP6600 275 Wp) en zwarte Mono (TP6600 290 Wp) panelen  
presteren uitstekend bij matige lichtinval en zijn daarom zeer geschikt voor installatie  
in ons land. De blauwe en zwarte panelen hebben dezelfde specificaties, waarbij de  
zwarte Mono panelen esthetisch meer aantrekkelijk zijn omdat ze volledig in het zwart zijn  
uitgevoerd.

Specificaties
Afmetingen : 1640x990x35
Gewicht : 19 kg
Module Efficiëntie : > 16,5%
Vermogensgarantie : 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie : 10 jaar

GROWATT OMVORMER
De Growatt is een kostenefficiënte omvormer met een hoog rendement. Growatt  
omvormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de Talesun panelen. 
Growatt omvormers worden als ‘zeer goed’ beoordeeld in het toonaangevende maandblad 
Photon.

Specificaties
Productgarantie : 10 jaar
Monitoring : WIFI (standaard), UTP en DLan (optioneel)

Het type omvormer wordt gekozen op basis van de oriëntatie, de helling van uw dak en het 
aantal panelen, met een zo laag mogelijk AC-vermogen in functie van de netvergoeding.

 

 

  

 

  

 

Het zonnepanelensysteem van Gutami Solar bestaat uit panelen met een topkwaliteit. Voor de mono panelen verkiezen 
wij het merk Talesun, voor de poly panelen werken we met CSUN. Beide merken hebben in combinatie met een hightech 
omvormer van Growatt een uitstekend rendement.

Inhoud zonnepanelensysteem
EEN OPTIMAAL SYSTEEM 

TALESUN TP660M 260WP MONO
De TP660M 260W monokristalijne 
panelen presteren uitstekend bij matige 
lichtinval en zijn dus zeer geschikt voor 
installatie in ons land. Ze zijn esthetisch 
meer aantrekkelijk omdat ze volledig in 
het zwart uitgevoerd zijn.

Specifi caties
Afmetingen: 1640x990x35
Gewicht: 18,5 kg
Module effi ciëntie >16 %
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie: 10 jaar

GROWATT OMVORMER
De Growatt is een kosteneffi ciënte, stille omvormer met een hoog rendement. Growatt 
omvormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de aangeboden panelen. 
Growatt omvormers worden als ‘zeer goed’ beoordeeld in het toonaangevende 
maandblad Photon.

Specifi caties
Productgarantie: 10 jaar
Monitoring: WIFI (standaard), UTP en DLan (optioneel)

Het type omvormer wordt gekozen op basis van de oriëntatie, de helling van uw dak
en het aantal panelen, met een zo laag mogelijk 
AC-vermogen in functie van de netvergoeding.

CSUN SOLAR 260WP POLY
De CSUN 260-60P polykristallijne 
panelen zijn uitermate geschikt 
voor plaatsing in het Belgische 
klimaat, onder andere omdat ze zo 
goed presteren bij een matige en 
zelfs zwakke lichtinval.

Specifi caties
Afmetingen: 1640x990x35
Gewicht: 18,3 kg
Module effi ciëntie: 16,01%
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie: 10 jaar
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Inhoud zonnepanelensysteem
EEN OPTIMAAL SYSTEEM

Het zonnepanelensysteem van Gutami Solar bestaat uit panelen met een topkwaliteit. Voor de panelen verkiezen wij het merk 
Phono Solar. Deze panelen hebben in combinatie met een hightech omvormer van Growatt een uitstekend rendement.

GROWATT OMVORMER
De Growatt is een kosteneffi ciënte, stille omvormer met een hoog rendement. Growatt om-
vormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de aangeboden panelen. Growatt 
omvormers worden als ‘zeer goed’ beoordeeld in het toonaangevende maandblad Photon.
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PHONO SOLAR  265WP POLY / 270WP MONO
Sinds 2004 onderzoek en ontwikkeling van hoog-efficiënte zonnecellen
Sinds 2010 zonnepark in Veprek ( Tsjechië ) van 35 MegaWatt
Sinds 2014 Beursgenoteerde fabrikant (Tier 1)
Sinds 2015 Nieuwe fabriek voor 800MW
Sinds 2016 in DNV GL test  voor de PV Module Reliability Scorecard , komt Phono solar 
als Top Performer uit in elke individuele test.

Specificaties
Productgarantie:  10 jaar
Monitoring: WIFI (standaard), UTP en DLan (optioneel)

Het type omvormer wordt gekozen op basis van de oriëntatie, de helling van uw dak
en het aantal panelen, met een zo laag mogelijk
AC-vermogen in functie van de netvergoeding.

Specificaties
Afmetingen: 1640x992x40
Gewicht: 19 kg
Module efficiëntie: >15%
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie:  10 jaar

Het zonnepanelensysteem van Gutami Solar bestaat uit panelen met een topkwaliteit. Voor de mono panelen verkiezen 
wij het merk Talesun, voor de poly panelen werken we met CSUN. Beide merken hebben in combinatie met een hightech 
omvormer van Growatt een uitstekend rendement.

Inhoud zonnepanelensysteem
EEN OPTIMAAL SYSTEEM 

TALESUN TP660M 260WP MONO
De TP660M 260W monokristalijne 
panelen presteren uitstekend bij matige 
lichtinval en zijn dus zeer geschikt voor 
installatie in ons land. Ze zijn esthetisch 
meer aantrekkelijk omdat ze volledig in 
het zwart uitgevoerd zijn.

Specifi caties
Afmetingen: 1640x990x35
Gewicht: 18,5 kg
Module effi ciëntie >16 %
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie: 10 jaar

GROWATT OMVORMER
De Growatt is een kosteneffi ciënte, stille omvormer met een hoog rendement. Growatt 
omvormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de aangeboden panelen. 
Growatt omvormers worden als ‘zeer goed’ beoordeeld in het toonaangevende 
maandblad Photon.

Specifi caties
Productgarantie: 10 jaar
Monitoring: WIFI (standaard), UTP en DLan (optioneel)

Het type omvormer wordt gekozen op basis van de oriëntatie, de helling van uw dak
en het aantal panelen, met een zo laag mogelijk 
AC-vermogen in functie van de netvergoeding.

CSUN SOLAR 260WP POLY
De CSUN 260-60P polykristallijne 
panelen zijn uitermate geschikt 
voor plaatsing in het Belgische 
klimaat, onder andere omdat ze zo 
goed presteren bij een matige en 
zelfs zwakke lichtinval.

Specifi caties
Afmetingen: 1640x990x35
Gewicht: 18,3 kg
Module effi ciëntie: 16,01%
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie: 10 jaar
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Het zonnepanelensysteem van Gutami Solar Projects bestaat uit panelen met een topkwaliteit van het merk 
Talesun in combinatie met een hightech omvormer van Growatt met een hoge effi ciëntie.

Inhoud zonnepanelensysteem
EEN OPTIMAAL SYSTEEM 

GROWATT OMVORMER
De Growatt is een kosteneffi ciënte, stille omvormer met een hoog rendement. Growatt 
omvormers vormen een uitermate geschikte combinatie met de Talesun panelen. Growatt 
omvormers worden als ‘zeer goed’ beoordeeld in het toonaangevende maandblad Photon.

Specifi caties
Productgarantie: 10 jaar
Monitoring: WIFI (standaard), UTP en DLan (optioneel)

Het type omvormer wordt gekozen op basis van de oriëntatie, de helling van uw dak
en het aantal panelen, met een zo laag mogelijk AC-vermogen in functie van de
netvergoeding.
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TALESUN TP660M 260WP MONO
De TP660M 260W monokristalijne panelen presteren uitstekend bij matige lichtinval en 
zijn dus zeer geschikt voor installatie in ons land. Ze zijn esthetisch meer aantrekkelijk 
omdat ze volledig in het zwart uitgevoerd zijn.

Specifi caties
Afmetingen: 1640x990x35
Gewicht: 18,5 kg
Module effi ciëntie >16 %
Vermogensgarantie: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie: 10 jaar

Wij maken uw 
duurzaamheidsambities waar



           

Wij maken uw 
duurzaamheidsambities waar

Gutami Solar Projects streeft naar maximale klanttevredenheid en heeft voor u een optimaal systeem samengesteld. 
Alle onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd, voor een optimaal rendement.

Producenten zonnepanelensysteem

CSUN PANELEN
CSUN is sinds 2004 actief in onderzoek en ontwikkeling van hoog-effi ciënte zonnecellen 
voor hun panelen. Het is een gerenommeerde en beursgenoteerde fabrikant die wordt 
gefi nancierd door Europese (groot)banken. De panelen van CSUN doorstonden diverse 
technische beoordelingen door studiebureaus (3E, etc.)

TALESUN PANELEN
Talesun is een internationale producent met meer dan 3600 werknemers in 12 landen. 
Talesun investeert in innovatie en is voortdurend bezig met ontwikkeling. In 2015 
is er een volledig nieuwe productielijn van 500MW in gebruik genomen. De hoge 
kwaliteitsstandaard die zij hanteren geldt niet enkel voor hun producten en diensten 
maar ook voor de werkomstandigheden van hun werknemers.

GROWATT OMVORMERS
Growatt is een expert op gebied van omvormers en ontwikkelde een aantal jaren geleden
al een omvormer met 99% effi ciëntie. Ze kregen daarom niet voor niets het A+ label van
Photon, een onafhankelijke onderzoeksinstelling gespecialiseerd in alles betreffende
zonne-energie.

SOLARSTELL ONDERCONSTRUCTIE
Metaalbedrijf KWWS is in 2010 gestart met de ontwikkeling van SOLARSTELL®
montagesystemen voor zonnepanelen. Kernwaarden voor de door hen geproduceerde
systemen zijn: effi ciënt, sterk, duurzaam en overzichtelijk in gebruik. Het assortiment
omvat alle oplossingen voor het opstellen en monteren van zonnepanelen op alle soorten
daken. Alle onderdelen worden geproduceerd in Nederland en hebben 20 jaar garantie.
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TALESUN PANELEN
De blauwe Talesun Poly (TP660P 275 Wp) en zwarte Mono (TP660M 290 Wp) panelen 
presteren uitstekend bij matige lichtinval enz ijn daarom zeer geschikt voor installatie in 
ons land. De blauwe en zwarte panelen hebben dezelfde specificaties, waarbij de 
zwarte Mono panelen esthetisch meer aantrekkelijk zijn omdat zowel het frame als de 
backsheet in zwart zijn uitgevoerd.

GROWATT OMVORMERS  
Growatt is een expert op gebied van omvormers en ontwikkelde een aantal jaren geleden al 
een omvormer met 99% efficiëntie. Ze kregen daarom niet voor niets het A+ label van Photon, 
een onafhankelijke onderzoeksinstelling gespecialiseerd in alles betreffende zonne-energie.

SOLARSTELL ONDERCONSTRUCTIE 
Metaalbedrijf KWWS is in 2010 gestart met de ontwikkeling van SOLARSTELL® montage-
systemen voor zonnepanelen. Kernwaarden voor de door hen geproduceerde systemen zijn: 
efficiënt, sterk, duurzaam en overzichtelijk in gebruik. Het assortiment omvat alle 
oplossingen voor het opstellen en monteren van zonnepanelen op alle soorten daken. 
Alle onderdelen worden geproduceerd in Nederland en hebben 20 jaar garantie. 

Producenten zonnepanelensysteem
Tautus streeft naar maximale klanttevredenheid en heeft voor u een optimaal systeem samengesteld. Alle onderdelen zijn 
perfect op elkaar afgestemd voor een optimaal rendement. 
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