
Schone, intelligente 
energie voor uw huis
Met de zonne-energieoplossingen van  
Schneider Electric voor woningen

solar.se.com

Voor huiseigenaren
Europa

https://solar.se.com/
https://solar.se.com/


solar.se.com

Verlaag uw kosten.
Doe meer voor het milieu.
Eenvoudige energiebestendigheid.

Bekijk uw investeringsprestaties en vergelijk 
ze met uw verwachtingen. 

Bekijk uw bijdrage aan de koolstofreductie 
voor een duurzamere toekomst.

Beheer uw Smart Grid, inclusief  virtuele 
energiecentrales en netwerkservices.
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Wat zijn de voordelen van de zonne- 
energieproducten en -oplossingen  
van Schneider Electric?

Secure your power from unexpected grid outages. Solar 
& storage systems provide electricity even through the  
toughest weather conditions
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Experience Resiliency
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Gericht op de toekomst
Maak van duurzaam leven een deel van uw leven en 
verbeter de gezondheid van de aarde. Door te kiezen 
voor zonne-energie beschermt u uw gezin, uw huis en 
uw toekomst.

96% minder CO2-uitstoot dan 
elektriciteitsproductie op basis van 
brandstof1

Als u een jaar lang kiest voor 
zonne-energie, bespaart u 

~15,000 pond
CO2-uitstoot 2

=

113 bomen
groeien gedurende 
10 jaar 3

668 gallons
benzine bespaard3

7520 pond 
steenkool bespaard3

3

$

Besparingen met 
zonne-energie 
Bespaar op uw elektriciteitsrekening
door te investeren in zonne-energie 
voor uw huis.
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Maak uw huis energie-slim
Met onze slimme zonne-energietechnologieën en 
-oplossingen kunt u uw bijdrage leveren aan de 
vermindering van de CO2-uitstoot in de richting van een 
duurzame toekomst.
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Het ecosysteem met producten 
enoplossingen van Schneider Electric 
Wij leveren oplossingen voor het optimaliseren van effi-
ciëntie en duurzaamheid. We stimuleren digitale transfor-
matie gedurende de gehele levenscyclus door integratie 
van toonaangevende proces- en energietechnologieën 
met producten, monitoring, software en services die end-
point met de cloud verbinden.

5% van de omzet 
gewijd aan R&D

€29 miljard 
aan inkomsten  

43% van de inkomsten 
in nieuwe economieën

128,000+ 
werknemers wereldwijd



Oplossingen voor zonne-energie en opslag
Beveilig de stroomvoorziening en optimaliseer het energieverbruik op basis van het eigen verbruik of  de 
gebruikstijdtarieven. De zonne-energie- en opslagoplossingen van Schneider Electric zijn ideaal voor aan het 
stroomnet gekoppelde toepassingen met back-upvermogen. 

De oplossingen van Schneider Electric omvatten hybride omvormers, zonne-energie ladingcontrollers, 
systeembewaking en -balancering, en garanderen dat 'Life Is On': voor iedereen, altijd en overal.

XW Pro hybride-omvormer 
• Het hart van uw 

stroomvoorziening thuis
• Slaat zonne-energie in accu's op
• Levert back-upvermogen bij 

stroomuitval

MPPT-ladingcontroller
• Optimaliseer de productie van  

zonne-energie
• Zwarte startbatterijen van zonne-

energie

Accu’s
• Onze oplossingen zijn 

compatibel met meerdere 
accu’s, waardoor het 
eenvoudig is om zonne-
energie- en opslagsystemen 
te ontwerpen

Energiedistributiepaneel
• Bespaar installatietijd en -kosten
• Onderhoud zonder stroomverlies

Energiemanagement
• Bewaak en beheer uw zonne-

energiesysteem lokaal of  op 
afstand met Insight Energy 
Management

• Mobiele app beschikbaar 
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Selecteer de producten die 
aan uw behoeften voldoen

V

Energiemanagement

Automatische 
generatorstart

Accumonitor
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Verkoop van zonne-energie 
aan het stroomnet met 
back-upvermogen

Grotere energiebestendigheid 
zonder zon

XW Pro + PDP SW + PDP’s

OF

Accessoires De oplossingen van Schneider Electric 
omvatten:
• Optie van geïntegreerde generator
• Online monitoring en configuratie met Insight 

Energy Management
• Schaalbare multi-unit systemen met XW Pro
• Compatibel met de stroomnetcodes met XW Pro

Zonne-energie voor eigen verbruik
• Koppeling aan het stroomnet plus 

back-upvermogen
• Buiten het stroomnet

Omvormer + 
energiedistributiepaneel

Omvormer + 
energiedistributiepaneel

Maximaliseer de bestendigheid en optimaliseer het opladen 
van de zonne-energie accu met de MPPT-ladingcontroller

OF

Omvormer + 
energiedistributiepaneel

OF

Wat is uw doel?

Ac-koppeling

Compatibel met 
omvormers van 
derden

XW Pro + PDP SW + PDP’s

XW Pro + PDP

Insight Energy Management

MPPT 80 600 MPPT 60 150

OF

MPPT 100 600

OF
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