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Solarclarity is de specialist op het gebied van
gebouw-geïntegreerde zonne-energie (BIPV).
BIPV combineert duurzame energieopwekking
op een slimme manier met bouwfuncties en
draagt daardoor bij aan de wens naar duurzame
energieopwekking met behoud van esthetiek.
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Over Solarclarity

ENERGY MANAGEMENT
EXPERIENCE CENTER

SOLARCLARITY IS EEN VAN DE GRONDLEGGERS VAN
DE NEDERLANDSE ZONNE-ENERGIE MARKT.

In Solarclarity’s EMEC worden systemen ontwikkeld, getest en

Inmiddels is de onderneming uitgegroeid naar een internationale koploper

toegepast die de onmisbare schakel tussen productie en verbruik

met activiteiten in diverse landen in Europa en het Caraïbisch gebied.

van elektriciteit kunnen vormen. Load-shifting & peak-shaving door

Vanuit onze distributiecentra nabij Amsterdam (Weesp) leveren wij

middel van batterijen; vraagsturing van grote verbruikers; handel op

producten t.b.v. de markt van zonne-energie, energieopslag en E-mobility

de energiemarkten en zelfs peer to peer transacties zijn mogelijk

aan professionele installatiebedrijven.

en laten zien hoe zonnestroom nieuwe businessmodellen creëert

Bij Solarclarity geloven wij dat de transitie naar duurzame energie een

die de energiemarkt drastisch zullen veranderen. Niet in een verre,

urgente noodzaak is, en dat zonne-energie hierbij de gamechanger is

maar in een zeer nabije toekomst.

die dit mogelijk maakt. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe
technologieën en businessmodellen die de decentrale energiewereld

ADRES & OPENINGSTIJDEN EMEC:

van morgen dichterbij brengen.

Hogeweyselaan 145 | 1382 JK | Weesp
Het EMEC is geopend op ma t/m vrijdag 09.00 - 17.00uur
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BIPV
Solarclarity is de specialist op het gebied van gebouw-geïntegreerde zonne-energie (BIPV). BIPV combineert duurzame
energieopwekking op een slimme manier met bouwfuncties en draagt daardoor bij aan de wens naar duurzame
energieopwekking met behoud van esthetiek.
BIPV is de oplossing voor het vergroten van de toepassing van PV in de nieuw te bouwen omgeving, vanwege de esthetische
kwaliteit en door het reduceren van het materiaalgebruik als gevolg van het combineren van functies.

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
EPC

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van nieuwe

- Als volledige dakintegratie

woningen wordt in 2020 verlaagd van 0,4 naar nul. Dit

- Gevelbekleding

kan alleen worden gerealiseerd wanneer het gebouw

- Atria

een deel van de energiebehoefte invult met eigen

- Zonwering

energieopwekking. Met BIPV is dit zowel technisch als

- Veranda / terrasoverkapping / carport

esthetisch realiseerbaar.

ESTHETIEK

GEMAKKELIJKE INSTALLATIE

Toegeven op het aanzicht van een gebouw is niet meer

Dakgeïntegreerde PV systemen zijn eenvoudig en snel

noodzakelijk. Met BIPV worden zonnepanelen op een

te monteren zonder benodigde aanpassing van het dak.

esthetisch wijze verwerkt in het gebouw.

Ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten.

PORTFOLIO
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VIRIDIAN SOLAR.
VIRIDIAN SOLAR IS EEN BRITSE PRODUCENT VAN KWALITATIEF EN ESTHETISCH
HOOGWAARDIGE ZONNEPANELEN VOOR VOLLEDIGE DAKINTEGRATIE IN HELLENDE
DAKEN TUSSEN DE 20° EN 60°.
Een toonaangevend product van Viridian Solar is ClearlineFusion, een beproefd systeem
voor dakintegratie van solar PV. ClearlineFusion is uitvoerig getest in pannen- en leien
daken, maar kan ook als volledige dakoplossing toegepast worden.
Viridian Solar indak zonnepanelen zijn zonnepanelen voor volledige dakintegratie en
dus is het niet nodig andere dakbedekking toe te passen ter plaatse van de betreffende
zonnepanelen. ClearlineFusion vormt de eerste waterbarrière en aan de achterzijde van
dit systeem blijft het dus volledig droog.
ClearlineFusion is eenvoudig te monteren en heeft een zeer hoge windresistentie (5.300
Pa) zonder daarvoor extra bevestigingsmateriaal toe te hoeven passen.
TOEPASBAARHEID:
ClearlineFusion is uitstekend toepasbaar in nieuwbouw- en renovatieprojecten
(bijvoorbeeld ter vervanging van de bestaande dakpannen).
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AVANCIS.
AVANCIS IS EEN DUITSE PRODUCENT VAN HOOGWAARDIGE CIS DUNNE FILM ZONNEPANELEN. HET BEDRIJF IS
OPGEZET IN 2006 ALS EEN JOINT VENTURE MET SHELL & DE WERELDWIJDE GLASLEVERANCIER
SAIN GOBAIN.
Kiezen voor AVANCIS PowerMax®-zonnepanelen betekent bewust kiezen voor geavanceerde en duurzame
CIS-technologie die kosteneffectiviteit en efficiëntie combineert met een geavanceerd ontwerp en esthetiek.
PowerMax®-panelen zijn eenvoudig te installeren, hebben weinig onderhoud nodig en zijn met het frame-loze
design veruit het mooiste zonnepaneel op de markt. De unieke CIS technologie maakt het mogelijk om gevels en
wanden fraai te bekleden en het gehele jaar deze oppervlaktes in te zetten voor energievoorziening.
AVANCIS PowerMax®-zonnepanelen zijn gitzwart, frameloos, en hebben een uniek draagsysteem aan de
achterzijde waardoor ze eenvoudig bevestigd kunnen worden op alle gangbare onderconstructie zonder dat de
klemmen zichtbaar zijn. Het is daardoor niet alleen geschikt voor gewone dak opstellingen, maar zeker ook voor
BIPV en geveltoepassingen.
Naast esthetische voordelen heeft het AVANCIS dunne-film zonnepaneel ook een zeer handzaam formaat van
1,05m² wat het bij uitstek geschikt maakt om het dakoppervlak optimaal te kunnen benutten.
TOEPASBAARHEID:
AVANCIS PowerMax® is uitstekend toepasbaar als gevelbekleding in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
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IRTFS.
IRFTS IS DE SPECIALIST IN BUILDING INTEGRATED (INDAK) MONTAGESYSTEMEN (BIPV). DE FRANSE
PRODUCENT HEEFT HET INNOVATIEVE EASY ROOF SYSTEEM ONTWIKKELD. EASY ROOF IS EEN IDEALE
OPLOSSING VOOR ZOWEL RESIDENTIËLE, COMMERCIËLE ALS INDUSTRIËLE DAKEN.
Het IRFTS EASY ROOF systeem is gebaseerd op kunststof elementen waarop de meest voorkomende PV panelen
kunnen worden verwerkt. De kunststof elementen worden gemonteerd op panlatten.
Door de opbouw van het Easy Roof systeem zijn de twee functies waterkering en constructie van elkaar
gescheiden. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de constructie in goede conditie blijft, ongeacht de uitzetting van
materialen onder invloed van temperatuurverschillen.
Een ander groot voordeel van het Easy Roof systeem is dat de modules individueel verwijderd en terug geplaatst
kunnen worden, zonder dat dit invloed heeft op de rest van de matrix. Hierdoor is vervanging of het leveren
van service zeer eenvoudig. Bovenal worden de PV panelen naadloos in het dak gemonteerd, waardoor de
zonnepanelen er zeer esthetisch verantwoord bij liggen.
Easy Roof Evolution voldoet aan de strenge Britse en Europese normen en wordt geleverd met een
fabrieksgarantie van 10 jaar. Het materiaal is 100% recyclebaar dus milieuvriendelijk.
TOEPASBAARHEID:
IRFTS is uitstekend toepasbaar als vervangende dakbedekking in renovatieprojecten. De integratie met
(bestaande) Velux dakramen is dankzij special passende modules perfect te realiseren
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WIJ LEVEREN ALLES BEHALVE DE ZON
RUIM 30.000 ARTIKELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

KLANTPORTAL.SOLARCLARITY.NL
Solarclarity biedt alle e-business-oplossingen en diensten die online bestellen sneller, goedkoper en efficiënter maken. Zo biedt een
Solarclarity account u 24 uur per dag, 7 dagen per week, toegang tot ons complete aanbod inclusief uw eigen prijzen, technische
eigenschappen en downloads. Ook heeft u via ‘mijn account’ een duidelijk overzicht van uw opgeslagen winkelwagens, orderbevestigingen,
facturen en pakbonnen.

VANDAAG VOOR 17.00 UUR BESTELD, MORGEN GELEVERD!

MEER INFORMATIE?
SOLARCLARITY BV
Hogeweyselaan 145, 1382 JK, Weesp
T: +31 (0)294 745 700
www.solarclarity.nl

