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Zonnepanelen

Wat is er zo speciaal aan de Panda technologie?
Panda presteert beter en
levert meer opbrengsten

Uitstekende prestatie
bij weinig licht
PANDA technologie reageert bijzonder
gevoelig op fotonen (lichtenergie) en

PANDA modules
Conventionele modules

produceert daarom ook bij weinig licht nog
stroom. Dit verhoogt uw opbrengst zelfs op
bewolkte en korte, donkere winterdagen.

's ochtends

's middags

Stel de juiste vragen!

„Bij de productie van zonnepanelen
zijn er grote verschillen. Hoe
kan ik er zeker van zijn, de beste
kwaliteit te krijgen?“
Producten van Yingli voldoen aan
alle internationale kwaliteitsnormen
voor zonnepanelen. Onafhankelijke
„marathontests“ hebben aangetoond
dat ze sommige eisen zelfs overtreffen.
In officiële vergelijkende tests met de
producten van andere leveranciers hebben
PANDA modules topresultaten behaald.

's avonds

Een zonne-energie-installatie met de innovatieve
PANDA technologie produceert meer stroom bij lagere
stralingscondities. Het resultaat is, dat de installatie
's ochtends eerder begint met de stroomproductie en
's avonds later ophoudt.

PANDA DOET HET GOED
OP UW DAK
PANDA zonnepanelen zijn
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.
U heeft de keuze tussen een
module met een zilveren frame
en witte achterzijdefolie en een
module met een zwart frame en
zwarte achterzijdefolie.

„Ik wil zonnepanelen van
een ethisch en duurzaam
opererende fabrikant - hoe kan
ik er hier zeker van zijn?“
Yingli is als enige fabrikant van
zonnepanelen lid van het „Climate
Savers“ programma van de World
Wide Fund For Nature (WWF) om de
CO2-uitstoot actief te reduceren.

Met PANDA produceert
uw dak meer stroom
De PANDA technologie, samen ontwikkeld
met het Energy research Centre of the
Netherlands (ECN), is efficiënter dan veel
andere technologieën. Daarom produceren
PANDA modules meer energie per gegeven
dakoppervlak.

PANDA IS BETROUWBAAR
U krijgt 25 jaar garantie op PANDA zonnepanelen door Yingli Solar,
's werelds grootste producent van zonnepanelen, met meer dan
30 miljoen geïnstalleerde modules wereldwijd
(dat komt overeen met 1 van de 10 van alle modules die wereldwijd
geïnstalleerd zijn).

De arbeids-, sociale en ecologische
normen van Yingli zijn internationaal
gecertificeerd en zijn al meerdere
malen bekroond door onafhankelijke
instituten. Meer informatie
kunt u vinden op onze jaarlijkse
duurzaamheidsrapport op
www.yinglisolar.com.

