NeON 2 BiFacial
LG BIFACIAL MODULES - TOT 375 Wp VERMOGEN
De LG NeON™ 2 BiFacial module is de nieuwste PV module van LG. Dit nieuwe paneel is zo ontworpen dat
beide zijdes van het zonnepaneel worden benut voor het opnemen van licht en het genereren van meer energie.
Oftewel: De BiFacial Bonus. Deze ‘BiFacial BONUS’ zorgt er voor dat, bij veel zonlicht, het vermogen van de LG
NeON™ 2 BiFacial kan worden opgeschroefd tot maar liefts 375 Wp.

BiFacial TECHNOLOGY - TOT 25% BONUS!
Waar reguliere modules alleen aan de voorzijde licht opnemen en dit
omzetten in elektriciteit, heeft de BiFacial module daarentegen zowel
aan de voor- als aan de achterzijde actieve cellen, en een lichtdoorlatende folie waardoor het mogelijk is om uw energieopbrengst tot
wel 25% te verhogen!
GEGARANDEERD BONUS DUS!
- CELLO Technologie
- Transparante backsheet

KWALITEIT
GEGARANDEERD
Eigen testlaboratorium

STRAK &
ROBUUST DESIGN

Voordat LG zonnepanelen in de verkoop gaan, ondergaan ze een brede reeks
aan specifieke testen om de kwaliteit van de productie te kunnen garanderen. Hiermee zorgt LG er dus voor dat alle panelen aan de strengste eisen
voldoen en dat uw investering zich echt loont.
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Bij de ontwikkeling van de LG BiFacial
modules is zeer veel aandacht besteed aan het
design. Door het versterkte frame kan de module
een druk tot 6000Pa verdragen aan de voorkant,
en tot 5400Pa, aan de achterkant.

2400Pa

Schoonheid van buiten

DRUKBELASTING
GELIJK AAN:
1.8 METER SNEEUW

GOED VOOR
MILIEU &
PORTEMONEE

Daarnaast heeft de module een onopvallend en
strak design waardoor het paneel uitstekend
aansluit bij elke daktype.

WINDBELASTING

GELIJK AAN:
WINDSNELHEID TOT 93 M/S

Het dak van uw huis kan geld waard zijn. Door een zonneenergie systeem van LG te installeren bespaart u ieder jaar
opnieuw stroomkosten. Daarnaast zorgen LG zonnepanelen ook voor een verkleining van uw CO² voetafdruk.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
BETERE PRESTATIES
De LG BiFacial biedt zelfs op bewolkte
dagen goede prestaties. Daarnaast,
presteert de module, dankzij de
verbeterde temperatuurcoëfficiënt,
nu nóg beter op zonnige dagen.

PRESTIGIEUZE AWARDS

25% MEER OPBRENGST
•
•
(*Voorwaarden: grond weerkaatsing 0,85, paneel,
hoogte 1m & hellingshoek 30 °)
TOT

25%

Intersolar Award 2015
voor de CELLO-technologie
De TOP BRAND PV Europe 2015 award van EuPD
Research.

12 JR PRODUCTGARANTIE
LG heeft de productgarantie
met 2 jaar verlengd tot 12 jaar.
Uw voordeel: U heeft nog meer
zekerheid.
PRODUCTGARANTIE

12 JAAR

MEER OPBRENGST
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