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DAGELIJKS
WE DOEN ONS UITERSTE BEST OM ONZE 
KLANTEN TE HELPEN SUCCESVOL TE ZIJN

Geachte klant, 

Als gebruiker van onze producten, bent u altijd de focus van onze  
werk. We willen dat u succesvol wordt en uw klanten alleen de 
beste producten en diensten aanbieden. 

Er is veel gebeurd bij Belinus en onze 2020/2021 product catalo-
gus getuigt ervan dat: uitgebreider dan voorheen, maar met een 
duidelijkere en uitgebreidere omschrijving van de essentiële pro-
ductgroepen die u elke dag nodig hebt. In de productcatalogus 
van Belinus vindt u alles wat u nodig hebt om met uw klanten te 
werken naast onze krachtige en uitstekende zonnepanelen.

Wat is er dan nieuw? Vanaf nu bieden wij u ook BE.WAFFEL™166 
, BE.PERC en BE.AntiPID™/LID™, de nieuwste technologie voor 
jouw fotovoltaïsche systemen and met BE.HUIS ESS een breed 
assortiment aan opslagmogelijkheden. 

Belinus is uw centrale partner voor alle fotovoltaïsche producten 
en diensten. Onze BE.INSTALLATEUR partners nemen het belan-
grijke deel van de hoogwaardige installatie van onze producten 
over.

Als BE.INSTALLATEUR partner profiteert u van verschillende di-
ensten om punten te scoren bij uw klanten. Of het nu gaat om 
het ondersteunen van uw marketingactiviteiten, het direct leveren 
van alle componenten op uw bouwplaats of het ondersteunen van 
uw klantenwerving - BE.INSTALLATEUR zal te allen tijde een mooi 
figuur slaan bij hun klanten. Aarzel niet om uwzelf te informeren 
op www.belinus.be over de mogelijkheden die voor u openstaan.

En nu hopen we dat u veel plezier beleeft bij het surfen op onze 
website en we kijken er naar uit om met u samen te werken.

Uw Belinus-team
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BELINUS ZONNEPANELEN
DE VIER KWALITEITSNIVEAUS

Voor onze zonnepanelen betekent hoge kwaliteit een lange levensduur en uitmun-
tende technische eigenschappen. Daarom speelt de kwaliteitsgarantie voor ons 
een belangrijke rol.

BE.WARFER TECHNOLOGIE
ZONNECELLEN TECHNIEK VS. KUNST 

Het streven naar precisie en kwaliteit in elke cel

LEVEL 1 - YIELD SECURITY

Sinds 2015, is Belinus Yield Security de garantie voor 
PID-bestendigheid, BE.AntiPID™  en BE.AntiLID™  Technolo-
gie die wordt verzekerd door wekelijkse productiebewaking 
. Voor de bescherming tegen Hot-Spots wordt 100 % van de 
celproductie getest.

LEVEL 2 - ONE-TIME CERTIFICATION TESTS

Het tweede niveau bestaat uit internationale initiële cer-
tificeringstests in overstemming met IEC , ISO, CE, J-PEC, 
CHUBB INMETRO, MCS en JET. Deze garanderen dat de 
elektrische veiligheid van de panelen en de veiligheid van 
de constructie ervan voldoen aan de internationale normen.

LEVEL 3 - TUV QUALITY TESTED

Het “ TUV SUD Quality Tested” programma overtreft de ini-
tiële certificatietest van IEC door bijvoorbeeld dubbele cycli 
van thermische testen. Bovendien, maandelijkse herkeurin-
gen garanderen constante kwaliteit. 

LEVEL 4 - BELINUS QUALITY PROGRAM

Het interne kwaliteitsprogramma van Belinus zorgt ervoor 
dat alle producten voldoen aan de hoge normen van ons 
bedrijf en aan de aanvullende tests die TUV SUD voorschri-
jft , zoals bijvoorbeeld 3 × meer cycli van de vochtvorsttest. 
100 % hoge-resolutie EL-inspectie is de Belinus-standaard.

BE.WAFER CELL PRODUCT EIGENSCHAPPEN

• Superieure prestaties van mono- en polykristallijne cellen met een rendement tot 22,3%

• Nine-busbar ontwerp optimaliseert de stroomafname van het gehele celoppervlak, wat zorgt voor 
meer vermogen voor hogere vulfactoren

• Verbeterd ladingseffect door fijner en dichter bij de vingers te ontwerpen

• Blue Si3N4 Anti-reflecting coating orgt ervoor dat er meer zonlicht wordt opgevangen en omgezet

• Minder lichtinval en hotspotpreventie leiden tot een maximale opbrengst over de gehele levensd-
uur van de module

• Zeer uniforme en esthetisch aantrekkelijke modules

HOOGNAUWKEURIGE EN HOOGVLAK-
KIGE ZEEFDRUK

Hoge soldeervermogen; Geoptimaliseerd 
stencilontwerp; Nul gebrek in verschijning.

GEAVANCEERDE PECDOFILM

Silicon-nitride Anti-reflective coating; Uni-
form en aangenaam marineblauw

PERFECT GESTRUCTUREERD OPPERV-
LAK
Monokristallijn piramidetype gestructureerd 
oppervlak en polykristallijn wormgat-type ge-
structureerd oppervlak

Hoge nucleatiedichtheid, groot lichtontvang-
stgebied en laag reflectievermogen

PRIJS FQA

Parallelle weerstandstest om het hotspot-ef-
fect te verminderen en om te testen op een 
zwakke lichtreactie

Nauwkeurige en efficiënte sorteercellen met 
consistente 

elektrische eigenschappen in 24 kwaliteiten 
met een hoge nauwkeurigheid tot 0,2%.

Het sorteren van het uiterlijk zorgt ervoor dat 
cellen met een vergelijkbare kleur worden ge-
combineerd tot een module.

• is ontworpen en ontwikkeld in het Innovatie & Incubatiecentrum (I&I) Leuven, Vlaanderen door onze 
ingenieurs die wetenschappers zijn van de Groep T, Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). I&I Leuven 
is gevestigd op de campus Arenberg van de KULeuven, de 7e meest innovatieve universiteit ter wereld van 
Reuters.

• is een gegarandeerde kwaliteit met een uitzonderlijk lage graad van moduledegradatie, ondersteund door 
een productgarantie van 25 jaar en een lineaire prestatiegarantie van 25 jaar.

• exploiteert een van de grootste technologie- en moduletestcentra in de industrie en beschikt over een 
eigen gecertificeerd testlaboratorium.

• test de producten onder extreme klimaatomstandigheden, zoals tropische vochtigheid, woestijnwarmte en 
Arctische kou.

BELINUS:
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BE.WAFER™ PERK TECHNOLOGIE 
DE UITVOERING HEEFT NOG NOOIT 
ZO GOED UIT GEZIEN

De BE.WAFER ™ PERK en BE.WAFER ™ PERK ZWT zonnemodules profiter-
en van de  BE.PERK Technologie voor uitstekende prestaties en esthetiek .

WAT IS BE.WAFER ™ PERK TECHNOLOGIE?

De door Belinus ontwikkelde BE.WAFER ™ PERK technologie is gebaseerd op onze origi-
nele BE.WAFER technologie en verdere celscheidingstechnologie met ronde draden. Drie 
extra technologieën die verder zijn uitgebreid tot de originele BE.WAFER ™ Technologie zijn 
het resultaat van de geavanceerde BE.WAFER ™ PERK Technologie.  De 9 stroomrails, half-
cellen en draadverbindingen leverden niet alleen de superieure prestaties, maar ook een 
overweldigende esthetische uitstraling van de panelen op. The BE.WAFER ™ PERK Tech-
nologie vermindert zowel de elektrische als de optische verliezen, respectievelijk door de 
stroom die door elke cel gaat te halveren en effectiever gebruik te maken van invallend licht.

9-12 BUSBAR TECHNOLOGIE
Vermindering van de afstand tussen de 
stroomgeleiders en extra paden voor elek-
trische stroom resulteert in een vermogens-
toename van 2%-4%. Meer paden betekent 
minder congestie, wat weer leidt tot minder 
weerstandsverliezen.

HALF-CELL TECHNOLOGIE

Het halveren van de cel halveert de stroom. In 
combinatie met een module-indeling die de 
door de elektrische stroom afgelegde afstand 
verkleint, resulteert dit in een toename van het 
vermogen met 3%.

DRAADVERBINDING
Door gebruik te maken van draden in plaats 
van platte linten wordt zowel de breedte als 
de effectieve beschaduwingsbreedte met 75% 
verminderd en het vermogen met 2,5% ver-
hoogd. Het licht dat door de ronde vorm van 
de draden wordt gereflecteerd, verbetert het 
lichtvasthoudende effect van de module.

1

3

2

THE PERK EFFECT 

UITZONDERLIJKE KRACHT, SUPERIEUR 
EFFICIËNTIE EN BEST-IN-CLASSEN WARRAntiES

Belinus zonnemodules uitgerust met BE.WAFER ™ 
PERK Technologie bieden niet alleen indrukwek-
kende prestaties onder reële omstandigheden, maar 
ook best-in-class garantievoorwaarden van 98 % 
vermogen in het eerste jaar en 85 % na 25 jaar

Lint
Draad

Standaard 
zonnemodulev-

PERK-technologie 
+7% vermogen

9-12 busbar 
Technologie

Draadinterconnectie 
+2,5% vermogen Halfceltechnologie 

+3% vermogen

ZONNEPANEELVERMOGEN

100% van de breedte van het lint is 
effectief voor schaduwwerking

Verminderde breedte en intern 
De reflectie vermindert de 
schaduwen betotaal van 75%
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BE.WAFER™166 CELL TECHNOLOGIE
DE SAMENVOEGING VAN GEAVANCEERDE 
TECHNOLOGIEËN

Belinus herdefinieerde de hoog rendement module serie door 166mm silicium 
wafers te integreren met bifaciale,  multi-busbar,  en half-gesneden cel technolo-
gieën. De maximale module-eff iciëntie van de bifaciale 166 halfcel serie is 21%,  en 
het maximale vermogen van de voorzijde is 425W.

VERBETERDE PRESTATIE 
EN BETROUWBAARHEID

De multi-busbar verbetert de energieopwekking van de cellen en de half-
celtechnologie vermindert de verliezen veroorzaakt door de lintweer-
stand,  waardoor de totale eff iciëntie van de nieuwe 166 halfcelmodule met 
meer dan 5% wordt verbeterd. Bovendien vermindert het snijden van cel-
len in de helft ook de impact van microscheuren en hotspot effecten,  waar-
door de prestaties en de betrouwbaarheid dubbel worden verbeterd.
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BE.AntiPID™ & BE.AntiLID™  TECHNOLOGIE
ZODAT UW OPBRENGSTEN 
NIET UITWIJKEN

WAT IS PID?

Op basis van de werking van conventionele fotovoltaïsche systemen ontstaan er spanningsverschillen tussen 
de frames en de zonnecellen van een module. Vooral bij nat weer kan dit leiden tot ongewenste lekstromen 
die de prestaties van de cellen kunnen verminderen. Volgens een rapport van het industrietijdschrift Photon 
(Dec 2010) kan dit leiden tot rendementsverliezen van 20% of meer. Dit effect wordt “Potential Induced Degra-
dation” genoemd, afgekort “PID”.

Vertrouwen is goed, maar preventie is beter. Voor zonnecellen en zonnepanelen van Belinus bestaat er geen 
potential induced degradation (PID). Potential induced degradation kan leiden tot een prestatieverlies van 
20% of meer, zelfs in de eerste maanden. The AntiPID™ Technologie from Belinus zal je van dit lot redden. 

Progressieve prestatiever-
liezen verminderen het ren-
dement van een systeem en 
dit leidt vaak tot hoge claim-
cijfers voor modulefabrikanten 
en installateurs. Bovendien 
is het bewijzen van PID een 
zeer gecompliceerd en kost-
baar proces. Belinus voorkomt 
PID op celniveau, zodat mod-
ules en hele systemen per-
manent een betrouwbaar 
hoog rendement genereren.

De Belinus’ BE.AntiPID™ Tech-
nologie optimaliseert het 
celproductieproces zodat 
de negatieve effecten van 
lekstromen al op celniveau 
worden geëlimineerd. Dit 
maakt zowel onze zonnec-
ellen als onze zonnepanelen 
PID-bestendig. In gewoon En-
gels: PV-systemen van Belinus 
wekken betrouwbare energie 
op zonder enig PID-geïndu-
ceerd prestatieverlies. Hi-
erdoor kunnen exploitanten 
en installateurs achterover 
leunen en zich ontspannen.

BE.AntiLID Technologie is onze nieu-
wste innovatie om onze prestaties 
uit te breiden. Light-induced degra-
dation (LID) wordt gecreëerd door 
instabiele boorzuurstofverbinding-
en. Deze zijn te vinden in alle p-type 
zonnecellen. De blootstelling van 
dit type van zonnecellen aan het 
zonlicht leidt tot een sub-Antiale 
daling van de prestaties tot 6 %. 
Belinus ‘ BE.WAFER™ technologie 
is ontworpen om de boorzuurst-
ofverbindingen te stabiliseren en zo 
de door het licht veroorzaakte deg-
radatie te minimaliseren. Dit maakt 
onze BE.WAFER zonnemodules effi-
ciënter dan modules die niet zijn uit-
gerust met BE.WAFER technologie.

WAT BETEKENT PID IN TER-
MEN VAN ECHT GEBRUIK?

HOE GAAT BELINUS PID 
VOORKOMEN?

WAT IS AntiLID?

BE.PERK ZWT ZONNEPANELEN
ESTHETISCH EN TOCH KRACHTIG

Onze BE.PERK ZWT zonnemodules zijn ontwikkeld 
voor gebruik op werkelijk exclusieve gebouwen. Hi-
ervoor gebruiken wij zwarte halfcellen en zwarte gean-
odiseerde aluminium frames in combinatie met zwarte 
achterfolie. Dankzij de ultradunne verbindingsdraden 
op de zonnecellen zien de zonnepanelen er gelijkmatig 
zwart uit. Onze monokristallijne zonnepanelen van de  
BE.PERK ZWT familie onderscheiden zich bovendien 
door uitstekende rendementen dankzij vermogensk-
lassen tot 370 Wp en rendementen tot 19,8%.

Met hun BE.WAFER™ PERK Technologie kunnen de zonnepanelen van de BE.PERK™ 
ZWT serie niet anders dan indruk maken dankzij bijzonder hoge prestaties en eff i-
ciëntie,  in combinatie met een uitstekende uitstraling. Door hun homogene zwarte 
oppervlak kunnen ze zelfs op de meest exclusieve daken van gebouwen onopvallend 
worden geïntegreerd.

MONOCRYSTALLINE BELINUS DUO TECHNOLOGY

TECHNISCHE GEGEVENS

Type
Vermogen
Eff iciëntie
Sorteren
Gewicht

120-halfcelmodule
Tot 370Wp
Tot 19,8%
+5/-0 W
20,0 kg

HOE U PROFITEERT:

Belinus-zonnepanelen hebben 
een 25 jaar productgarantie en
25-jarige lineaire prestaties 
garantie
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BE.WAFER PERK-M6 
MEERDERE UPGRADES GEINTEGREERD IN 
ÉÉN!

De BE.PERK-M6 zonnemodule van Belinus valt op door zijn indrukwekkende uiterlijk .  
De nieuwste generatie innovatieve BE.WAFER™166 PERK Technologie met 
Uitzonderlijk hoge oppervlakteoutput ,  plus module-eff iciëntie

MONOKRYSTALLIJNE BE.WAFER166 PERK TECHNOLO-
GIE

De BE.PERK-M6 is onze monokristallijne zonnemodule met 
vermogensklassen tot 370Wp en een rendement tot 19,8%. 
Dankzij de nieuwste generatie van het ongeëvenaarde 
celconcept BE.WAFER™ 166 PERK biedt het zonnepaneel 
BE.PERK-M6 een unieke hoge opbrengst op een klein op-
pervlak. Daartoe worden halfcellen gecombineerd met de 
modernste schakelingen en een 9-busbar design. De zwarte 
halfcellen van de BE.WAFER™ 166 PERK geven zelfs het 
meest exclusieve gebouw een esthetische elegantie. De  Be-
linus AntiLID™  Technologie voorkomt light-induced degra-
dation (LID), wat de prestaties van het systeem drastisch - of 
bijna volledig - kan verminderen. Andere conventionele mo-
nokristallijne zonnecellen verliezen veel van hun oorspron-
kelijke vermogen door insolatie. De BE.PERK-M6 voorkomt 
dit met de Anti LID Technologie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type
Vermogen
Eff iciëntie
Sorteren
Gewicht

BE.WAFER PERK-M5 
MAXIMALE PRESTATIE EN 
UITSTEKENDE EFFICIËNTIE

Naast het uitstekende rendement - dankzij de innovatieve BE.WAFER PERK-technol-
ogie - valt de BE.PERK-M5 zonnemodule van Belinus ook op door zijn strakke uiterlijk .

MONOKRYSTALLIJNE BE.WAFER158 PERK TECHNOLO-
GIE

De BE.PERK-M5 is onze monokristallijne zonnemodule met 
vermogensklassen tot 345 Wp en een uitstekend rendement 
tot 20,4%. BE.PERK-M5 zonnemodules bieden een uitstek-
ende en betrouwbare opbrengst dankzij de nieuwe gener-
atie van het ongeëvenaarde BE.WAFER™158 PERK zonnec-
elconcept, dat nu wordt gecombineerd met de modernste 
schakelingen en 9-busbar cell design. De zwarte BE.WA-
FER™158 PERK  halfcellen in het paneel geven zelfs het 
meest exclusieve gebouw een verfijnde uitstraling. Onze Be-
linus-opbrengstzekerheid garandeert een betrouwbare ele-
ktriciteitsproductie gedurende de hele levenscyclus van uw 
zonne-installatie. Dankzij de geïntegreerde Belinus AntiLID™ 
Technologie die light-induced degradation (LID) voorkomt, 
waardoor de systeemprestaties drastisch - of bijna volledig - 
kunnen worden gereduceerd, elimineert de BE.PERK-M5 de 
rendementsverliezen. Daarentegen verliezen conventionele 
monokristallijne zonnemodules zonder AntiLID™ Technol-
ogie veel van hun oorspronkelijke vermogen door normale 
zonnestraling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type
Vermogen
Eff iciëntie
Sorteren
Gewicht

120-halfcelmodule
Tot 370Wp
Tot 19,8%
+5%/0%
20 kg

120-halfcelmodule
Tot 345Wp
Tot 20,4%%
+5/-0 W
19,0 kg

HOE U PROFITEERT:

Belinus-zonnepanelen hebben 
een 25 jaar productgarantie en
25-jarige lineaire prestaties
garantie

HOE U PROFITEERT:

Belinus-zonnepanelen hebben 
een 25 jaar productgarantie en
25-jarige lineaire prestaties
garantie
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BE. WAFER PERK GlasGlas ZONNEMODULES
VERBETERDE BETROUWBAARHEID EN DU-
URZAAMHEID
Dubbele glasmodule verbetert de standaardmodules door een betere bescherm-
ing van de zonnecellen,  de sterkte van het glas is groter dan de backsheet ,  betere 
betrouwbaarheid en duurzaamheid tijdens de levensduur,  die gebruikt zou kun-
nen worden voor zone met een hoge vochtigheidsgraad,  landbouw/visserij en 
geïntegreerde zonne-energieprojecten,  zone met een hoge zoutmist .  Bovendien 
is de dubbele glasmodule slijtvaster dan de standaardmodule en kan deze in de 
woestijn worden toegepast.

ROBUUST MODULEONTWERP OM HET VERMOGEN TE 
VERLAGEN 
DEGRADATIE

De dubbele glasmodule van Belinus heeft een lagere jaarlijk-
se vermogensvermindering door hitteversterkt glas dat mi-
croscheuren, slakkenspoor, UV-veroudering en milieucorro-
sie vermindert, en een kaderloos ontwerp dat het PID-effect 
vermindert.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type
Vermogen
Eff iciëntie
Sorteren
Gewicht

POE

•Hoge lichtdoorlatendheid om een hoog vermogen te 
garanderen
• Hogere volumeweerstand draagt bij aan een uitstek-
ende PID-bestendigheid
• POE inkapselmateriaal toegepast, langere levensduur

J-BOX

•IP68-beschermingsklasse
•Diode geïntegreerd om het 
hotspotrisico te verminderen
• Afzonderlijk ontwerp om 
kabelverlies te beperken

CEL

•Hoge efficiëntie en lange termijn redivabidivi-
teit
• Goedige weerstand tegen PID effect

PLASTISCHE KRACHT

•Beschermt de zwakke punten 
van de module tegen geweld 
van buitenaf

120-halfcelmodule
Tot 370Wp
Tot 20,0%
+5/-0 W
24,0 kg

HOE U PROFITEERT: 

Belinus-zonnepanelen hebben 
een 25 jaar productgarantie en
25-jarige lineaire prestaties
garantie
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16        17Opslagoplossing Opslagoplossing

1 (2)

5 kW

1 / 1

96.5 %

4.37 / 10.75 / 21.50 kWh

2 kW (één batterijmodule), 3 kW (≥ twee 
batterijmodules) / 3 kW

Beeldscherm
Algemeen product 
informatie

5 kWp

Geïntegreerd

Max. vermogen

Aantal snaren (MPPT)

Vermogen

Invoerfase / Aansluiting

PV naar net (Europees)

Batterijcapaciteit

Max. laadvermogen / Max. ontlading

Web, mobiel

Aanraakscherm

Bewaking op afstand

Aanraakscherm

Back-up operatie

Energiebeheersysteem

Eff icientie

Lithium-Ion batterij

AC-uitgang

DC-ingang (PV)

BELINUS ESS HYB-M2
GEOPTIMALISEERD VERBRUIK
BELINUS ESS HYB-M2 is onze schaalbare opslagoplossing met geïntegreerde 
PV-omvormer voor privé fotovoltaïsche systemen.

SCHAALBARE OPLOSSING
VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

SCHAALBARE OPLOSSING VOOR EEN 
OPTIMAAL VERBRUIK
Schaalbare opslagcapaciteit van 5,37 kWh 
tot 21,5 kWh, afhankelijk van het specifieke 
energieverbruik.
vermindert de weerstandsverliezen.

DUURZAAMHEID
Hoge duurzaamheid met 10 jaar product-
garantie en een prestatie die na 10 jaar 
minstens 80 % van de oorspronkelijke 
accucapaciteit moet worden behouden. 
Zeer korte oplaadtijd en een hoge ontlad-
ingsdiepte.

INTELIGENT ONTWERP
Modulair ontwerp voor eenvoudige en 
snelle installatie, afstandsbedieningsyste-
men met lithium-ionenbatterij en batteri-
jlader.

AFSTANDSONDERHOUD
Eenvoudig onderhoud van het apparaat 
door een vroege foutdetectie, web- en 
mobiele monitoring en een betrouwbaar 
servicenetwerk.

VEILIGHEID
Topkwaliteit Samsung 
lithium-ionbatterij.

CYCLE STERKTE
Gotiebatterijcel - Een Volkswagen bedrijf
Uitzonderlijk goede cyclussterkte



BELINUS ESS RETRO-M2
GEOPTIMALISEERD VERBRUIK
BELINUSW ESS HYB-M2 is onze AC-gekoppelde energieopslagoplossing voor 
bestaande fotovoltaïsche systemen.

Netgegevens (omvormer)

Battary gegevens 
(Dircter stroom)

Lithium-Ion batterij

Afmetingen

Beeldscherm

Bewaking op afstand

Energiebeheersysteem

Nominaal vermogen

Nominale spanning/ Nominale spanningsbereik

Batterij

Nominale batterijspanning / nominaal spanningsbereik

Nominaal schijnbaar vermogen / nominaal 

Batterijcapaciteit

Max. laadvermogen / Max. ontlading

480*520*173mm
LED: Batterij SOC, staat van aansluiting op het 
elektriciteitsnet

Inclusief en integratie 

5000W

230/ 186-264V

FLA, Gel, AGM, Lithium- ion

48 / 40-60 V

96.5 %

5.37kWh/ 10.75kWh

60A-3KW
100A-5KW

SCHAALBARE OPLOSSING
VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

GEOPTIMALISEERD VERMOGEN
VOOR HUISHOUDELIJKE TOEPASSIN-
GEN  
De AC-gekoppelde thuisopslagoplossing, 
voor in tegratie in nieuwe en bestaande 
zonne-installaties. Het systeem kan direct 
communiceren met de meest gangbare 
PV-omvormers op de markt.

ENORME DUURZAAMHEID
Dankzij een productgarantie van 10 jaar en 
het behoud van ten minste 80 % van de 
oorspronkelijke accucapaciteit na 10 jaar.

INTELLIGENT ONTWERP
Lean design voor een snelle en eenvoudi-
ge installatie, systeem met AC-omvormer 
en krachtige lithium-ionbatterij.

NOODSTROOMVOORZIENING
Dankzij de geïntegreerde back-up stroom-
voorziening kan de in de accu opgeslagen 
stroom ook bij een stroomstoring (230 V / 
9 A) aan het back-up stopcontact worden 
gebruikt.

ENERGIEBEHEER
Het geïntegreerde energiebeheersysteem 
maakt een volledig overzicht van de ener-
gieproductie en het eigenverbruik.

VEILIGHEID
Hoogwaardige lithium-ionbatterij met 
geïntegreerd accubeheersysteem.

BETROUWBARE,  HOOGRENDEMENT PV-SYSTEMEN DIE ZIJN AFGESTEMD OP UW ELEKTRICITE-

Er zijn allerlei soorten energiebehoeften, net zoals er allerlei soorten dakken zijn. Daarom bieden wij u een in-
dividueel op maat gemaakt zonnepakket aan - u kunt uw eigen combinatie van producten kiezen uit ons brede 
assortiment van hoogwaardige zonnepanelen,
omvormers en energieopslagsystemen. Kies gewoon de ideale Belinus-zonnepakketten die zijn geoptimali-
seerd voor de behoeften van uw klanten en het eigenverbruik.

VOORBEELDIGE PV-SYSTEEMMATEN MET EN ZONDER ENERGIEOPSLAG (MET BEHULP VAN BE.HUIS 
ESS HYB-M2)
HUISHOUDELIJKE GROOTTE / 
ENERGIEGEBRUIK

PV-SYSTEEM 
SIZE

MINIMALE DAK-
GROOTTE

EIGENVERBRUIK ZONDER 
OPSLAGOPLOSSING

EIGENVERBRUIK MET 
OPSLAGOPLOSSINGAlgemene product-

informatie

18        19Storage solution Opslagoplossingen

Achteruitgangsver-
mogen

Web, mobiel

8.6 kWp

31 m2

32 m2

39 m2

42 m2

45%

44%

41%

40%

73%

68%

67%

65%

5.3 kWp

6.6 kWp

7.9 kWp

2 personen tot 3.200kWh/p.a.

3 personen tot 3.800kWh/p.a.

4 personen tot 4.400kWh/p.a.

5 personen tot 5.000kWh/p.a.



VOORDELEN VOOR ONZE PARTNERS
Gelooft u in onze producten en wilt u deze laten zien? Wilt u onze merkambassadeur 
worden? Kies dan voor een partnership met BELINUS en word onze BE.INSTALLAT-
UER.

Exclusief online portaal

Professionele verkoopdocumenten

Individuele marketing- en verkoo-
pondersteuningAantrekkelijke prijzen

Bonuscompensatie Uitgebreide planningssoftware

Individuele contacten

Lokale technische ondersteuning

Product en online training

Lead generatie

Individual marketing and sales support

Bijzondere leveringsvoorwaarden

NEEM CONTACT MET ONS 
OP
info@belinus.be
+32 (0) 16 91 03 14

WE KOMEN BIJ U LANGS
Onze verkoopmedewerker komt op 
bezoek en vult de partnerovereen-
komst met u aan.

VOORDEEL ALS BELINUS PART-
NER
Ontvang toegang tot ons Belinus 
BE.INSTALLATUER portaal en 
marketingmateriaal en profiteer van 
aantrekkelijke aankoop- en lever-
ingsvoorwaarden.conditions.

REFERENTIES

1.3 MWp 1.8 MWp

2.2 MWp 7 MWp

39.2 MWp 46.13 MWp

VAHRN, ITALIË REMINI, ITALIË

WOLPERSTETTE, DUITSLAND ROANHEAD, UK

RAVENTHORPEBOERDERIJ, UK OURIQUE,PORTUGAL
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Belinus
BELGISCHE KWALITEIT EN ONTWERP

Voor Belinus is de technologie van de zonnemodule de sleutel tot betrouwbare,  
krachtige en duurzame energievoorziening - vandaag en voor toekomstige gener-
aties .

Belinus is een Chinees-Belgische onderneming die 
gesteund wordt door ‘s werelds grootste en meest 
erkende fotovoltaïsche producenten voor haar hoog-
waardige, hoogrendementsvermogen 
 zonnecellen en -modules. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in de Arenberg Campus van de KULeuven, 
België (HQ & Technology and Innovation) met pro-
ductiefaciliteiten in Vietnam, Maleisië en China. Beli-
nus biedt het volledige spectrum van fotovoltaïsche 
producten en oplossingen aan. 

Belinus is als merk van Generate Bv met een vermo-
gen van meer dan 180 miljoen euro een betrouwbare 
en bancaire partner voor onze klanten in de Europese 
Unie. Onze zonnecelproductiecapaciteit van 800 MW 
(vanaf januari 2020) maakt ons tot een van de groot-
ste producenten van zonnepanelen in Azië. Naast de 
productie van Belinus-modules produceren wij voor 
de Tier 1 Bloomberg-modulebedrijven.

GENERATE BV
ZONNE-INVESTEERDER EN DISTRIBUTEUR

Als lid van de Generate Bv wordt Belinus gesteund 
door een sterke partner met een trotse 5-jarige 
geschiedenis. Centraal staat het geloof en de wens 
van onze groepen om een duurzame toekomst te 
leiden voor zowel de mensheid als onze planeet. De 
zon drijft alles aan wat op aarde groeit, het is schoon, 
kosteneffectief en oneindig. 

Gedreven door onze bedrijfsfilosofie van het geven en 
verdienen van vertrouwen en loyaliteit, zijn we in staat 
om te voldoen aan de energiebehoeften van mensen 
en instellingen in diverse markten. 

Onze volledige intrede in de fotovoltaïsche sector in 
2015 was een natuurlijke uitbreiding van deze missie, 
die ons in staat stelde een scala aan duurzame zon-
neproducten en -diensten van wereldklasse aan te 
bieden voor de komende generaties.

ONS NETWERK VAN LEVERANCIERS:

TIER 11.1GW+ 800MW

100+

Geïnstalleerde modules
Wereldwijd in 2019

Modules Productie
Capaciteit

Zonnemodule
Maker

Technologie
Patenten

12+ 50+

Bestemming
Landen

Wereldwijd financieel
Partners

Modules Residentieel
Systemen

EPC/Syste-
men

Distributie Systeem
Integratie

BELINUS

GENERATE BV
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