
EXASUN
Producent van kwaliteits-
zonnepanelen voor de bouw

WINNAAR SOLAR SOLUTIONS AWARD 2015

Het kan ook mooi!



UW ZONNEPARTNER IN  DE BOUW 

> Productie en ontwikkeling in Nederland

> Optimale ondersteuning bij ontwerp en realisatie 

> Wij denken graag met u mee!
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HET KAN OOK GOED! !

HET KAN OOK MOOI ! !

> Zeer degelijk: 30 Jaar produktgarantie

> Hoge efficiency en hoge opbrengst zorgen voor lage kosten 

> Compleet product en eenvoudige installatie

> Integratie van PV zorgt voor een betere esthetiek 

> Tevreden bewoner met waardestijging van het huis 

> Full Black panelen met mooie bijpassende  

   passtukken en details



Perfecte oplossing op platte en 
schuine daken.

> Hoog vermogen & hoge opbrengst 
> 30 jaar garantie
> Mooi: All Black, Frameless 

BLAC K  GLA S S

Compleet systeem ter vervanging 
van de dakpannen. Met passende 
verzaagbare paspanelen. 
Uitstekende oplossing voor nieuw-
bouw, renovatie en pre-fab daken. 

> Optimale dakvulling     
> Goede ventilatie 
> Snelle installatie 

Tussen de dakpannen voor een 
regendicht dak. werkt met platte, 
moderne dakpannen met een 
hoogte van 33 -35 cm. 

> Optimale dakvulling     
> Goede ventilatie 
> Snelle installatie 

Black Glass zonnepanelen 
geïntegreerd in het dak.
Ook als PV-Thermisch paneel (PVT) 
mogelijk voor nul-op-de-meter 
projecten. De warmte van het PV-
paneel voedt een warmtepomp 
t.b.v. uw CV.

Een gevel die zichzelf terug-
verdient. Exasun zonnepanelen 
bestaan uit twee lagen gehard glas 
en zijn gemakkelijk aan gevels te 
monteren. Met een verrassend 
hoge opbrengst: Op een zuidgevel 
85% van een plat-dak opstelling!

BLACK ROOF

BLAC K  M YS TIEK

BLACK GLASS IN DAK

BLAC K  FA CA DE

162x98 cm - 300-310 Wp

82x50 cm - 75 Wp

150x34 cm - 90 Wp

162x98 cm - 300-310 Wp

190 Wp/m2



CERTIFICATIONS
Certifications ongoing with KIWA
IEC 61215 and IEC61730-1, -2

EXASUN BV
 
Laan van Ypenburg 122
2497 GC Den Haag

088 - 4343 888
info@exasun.com
www.exasun.com

EXASUN endeavors to provide you with correct specifications. Specifications are subject to change  
without prior notice. © EXASUN | 2017 | All Rights reserved

HOGE EFFICIËNTIE

HOGE OPBRENGST - KWH/KWP

> Hogere lichtinkoppeling en lage weerstand.  
Gestructureerd, ultra-helder glas met een duurzame anti-
reflectie coating zorgt voor een hogere opbrengst, ook bij 
een lage zon. Door de lage interne elektrische weerstand 
levert de module bij weinig licht al stroom. 

> Lagere cel temperatuur (NOCT).  
Het cel-ontwerp, de koperfolie en de glasplaat aan de 
achterzijde zorgen voor een minder opwarming en betere 
koeling waardoor de module kouder blijft en een hogere 
opbrengst [kWh] heeft. 

> MWT cellen.  
Onze monokristallijne Metal Wrap-Through cellen 
hebben geen busbars maar geleiden de stroom af via 
de achterzijde. Hierdoor hebben ze lagere schaduw- en 
weerstandsverliezen en dus een hogere efficiency. 

> Flexfoil interconnectie.  
Een speciale koperfolie verbindt de cellen in serie. Hierdoor 
is de elektrische weerstand een factor 6 lager tov een 
standaard modules met ‘tabs’ en dus een hogere efficiency.

> Glas-Glas constructie.  
In conventionele panelen bestaat de achterkant uit een 
kunststof folie. Deze folies laten waterdamp door wat 
leidt tot oxidatie en degradatie. De toepassing van 2 
mm glas aan voor- én achterzijde en een UV-stabiele 
encapsulant zorgt voor een blijvend hoge opbrengst.

> Spanningsvrij.  
In een standaard zonnepaneel worden de cellen en celverbindingen mechanisch zwaar belast bij 
wind. Dit leidt tot celbreuk waardoor het paneel niet meer werkt. Bij glas-glas modules ondergaat 
de ene glasplaat rekkrachten en de andere trekkrachten - de cellen liggen echter in een neutraal 
spanningsvlak. Hierdoor -en door de betere krachtverdeling via de koperfolie- is de kans op 
celbreuk vele malen kleiner.
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ZEER LANGE LEVENSDUUR


