
Zonnepanelen 
van Phono Solar

Phono Solar - Mono 325 WP All Black

Phono Solar is een Chinese zonnepanelen 
fabrikant die opgericht is door de SUMEC Group 
Corporation. In het eigen testcentrum, 
gecertificeerd door TÜV SUD, worden alle 
relevante kwaliteitstesten uitgevoerd. 

De panelen worden blootgesteld aan extreme 
weersomstandigheden waarbij Phono Solar 3 tot 
6 keer zwaardere testen uitvoert dan IEC 
normen voorschrijven.

Daarnaast wordt de kwaliteit van de panelen 
bevestigd door onafhankelijke testbureaus als 
DNV-GL (voorheen KEMA) en het Nederlandse 
testbedrijf Eternal Sun.

Uit deze test, welke 19 
zonnepanelenfabrikanten in beeld brengt, komt 
Phono Solar als best presterende zonnepanelen 
leverancier naar voren.

Specificaties



Zonnepanelen op uw dak
van Phono Solar

Voordelen

• TIER 1 leverancier

• Uitstekende prestaties bij zwakke lichtomstandigheden

• Onafhankelijke tests bevestigen de hoge kwaliteit

• Uitstekende temperatuurcoëfficiënt

• Volledig zwarte panelen voor esthetisch elegant dak

• Bestand tegen zout, ammoniak, zand en PID

• Tot 25% meer opbrengst door geïntegreerde SolarEdge
optimizers

• Beter bestand tegen Potential Induced Degradation

• Hogere schaduw tolerantie

• Betrouwbaarder door lagere hot spot temperatuur

• Hoger vermogen door lager verlies tussen cellen en 
temperatuur

Garanties:

• Zonnepanelen: 15 jaar

• Omvormer van Growatt: 10 jaar

• ESDEC montagesystemen: 25 jaar

Zeker met Zonnegarant

Zonnegarant monitort en analyseert de prestaties 
van uw zonnepanelen. Zo heeft u 100% 
onafhankelijk inzicht. 

Wij signaleren problemen en helpen u actie te 
ondernemen. Zo bent u zeker dat uw zonnepanelen 
het maximale uit de zon halen en dat ze doen wat de 
fabrikant en installateur beloven. 

Met de Zonnegarant Opbrengstgarantie wordt u 
gecompenseerd als uw systeem niet aan de 
voorspelde opwek komt. 

ZG Pakketprijs Zonnepanelen Phone Solar 325WP - schuin dak *
Aantal panelen 8 10 12 14 16

Growatt omvormer (type) MIN 2500 TL/XE MIN 3600 TL/XE MIN 4200 TL/XE MIN 4600 TL/XE MIN 5000 TL/XE

Zonnepanelen (€) € 880,00 € 1.100,00 € 1.320,00 € 1.540,00 € 1.760,00

Onderconstructie (€) € 240,00 € 300,00 € 360,00 € 420,00 € 480,00

Omvormer (€) € 425,00 € 500,00 € 550,00 € 600,00 € 650,00

Montage / afmontage kosten (€) € 864,00 € 1.020,00 € 1.176,00 € 1.332,00 € 1.488,00

Totaal excl. BTW (€) € 2.409,00 € 2.920,00 € 3.406,00 € 3.892,00 € 4.378,00

Totaal bedrag incl. BTW (€) € 2.914,89 € 3.533,20 € 4.121,26 € 4.709,32 € 5.297,38

Terug te ontvangen BTW (€) € 415,65 € 497,50 € 594,10 € 670,70 € 747,30

Netto investering na teruggave (€) € 2.499,24 € 3.035,70 € 3.527,16 € 4.038,62 € 4.550,08

* Meerprijs plat dak (€45 per paneel) € 360,00 € 450,00 € 540,00 € 630,00 € 720,00

Gem. opbrengst per jaar (kWh) € 2.564,56 € 3.205,70 € 3.846,84 € 4.487,98 € 5.129,12


