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ZONNEPANELEN?    
Merk: IZEN paneel
Kleur: Zwart (zwarte kader, zwarte achtergrond)
Vermogen: 330 Wp
Vermogensgarantie: 90 % na 10 jaar en 80% na 25 jaar
Productgarantie: 25 jaar

Merk: Akcome
Kleur: Zwart (witte kader, witte achtergrond)
Vermogen: 315 Wp
Vermogensgarantie: 90 % na 10 jaar en 80% na 25 jaar

Merk: Longi Solar
Kleur: Zwart (zwarte kader, zwarte achtergrond)
Vermogen: 300 Wp
Vermogensgarantie: 90 % na 10 jaar en 85% na 25 jaar

HUAWEI OMVORMER?
Standaard werken we met omvormers van het merk Solis. Dit is 
een transformatorloos toestel, met een zeer hoge efficiëntie en 10 
jaar garantie. Van dit merk heeft IZEN al meer dan 7000 toestellen 
geplaatst. Vanaf 3 kW kan er gewerkt worden met 2 MPP-trackers. 
Hierdoor kan op verschillende dakvlakken worden gewerkt.

UPGRADE: je kan kiezen voor een upgrade naar een omvormer van 
het merk Huawei. In het systeem van Huawei kan elk zonnepaneel een 
eigen power optimizer hebben. Ligt één paneel in de schaduw? Dan 
heeft dat geen invloed meer op de andere panelen. Bovendien biedt 
Huawei 10 jaar productgarantie. De Huawei omvormer is ook ‘Plug & 
play ready’ voor de LG Chem 10H Batterij.

IZEN MONITORING
• Inclusief in het zonnepaneelpakket
• Analyseren en anticiperen op problemen
• Grafieken, foto’s en data via webpagina

EEN THUISBATTERIJ?
Met de batterij van LG Chem kan je de energie van je zonnepanelen 
overdag opslaan en ’s avonds gebruiken. Je kan op die manier 
minstens 9,8 kW opslaan. De LG Chem batterij is enkel compatibel met 
de omvormer van Huawei.

PLAATSING EN KEURING INBEGREPEN
RECYCLAGEPREMIE INBEGREPEN
10 JAAR OMNIUM GARANTIE INBEGREPEN

IZEN ZONNEPANEELPAKKET

OPTIE: Power optimizer per paneel
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25 jaar vermogensgarantie op de zonnepanelen, 10 
jaar fysieke garantie (25 jaar fysieke garantie op 
het IZEN paneel.)

10 jaar fysieke garantie op je omvormer

10 jaar garantie op de waterdichtheid van het dak

20 jaar garantie op het montagemateriaal

Met een bijkomende SunSecure garantie geniet 
je 20 jaar lang proactieve opvolging van jouw 
systeem
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GARANTIES

IZEN belooft niks, IZEN garandeert! De energie-expert 
beoordeelt tijdens de technische analyse de te 
verwachten productie van je IZEN zonne-installatie. De 
expert houdt hierbij rekening met schaduwelementen, 
oriëntatie en de helling van je dak. We garanderen 
hierbij de te verwachten kWh productie. Na 12 maanden 
gaan we de effectieve productie vergelijken met de 

gegarandeerde productie. Je ontvangt hiervan een 

volledig rapport.

Bovendien geniet je ook van enkele andere garanties:

Engineering
IZEN bereidt een installatie-
dossier voor en stelt een 
gedetailleerd technisch plan 
op. 

Installatie
Het IZEN international team 
plaatst in één dag jouw zonne-
installatie. De installatie wordt 
gekeurd en je ontvangt hiervan 
een officieel document. IZEN 
begeleidt je in de verdere 
stappen met de netbeheerder.

Monitoring
IZEN volgt vanaf nu samen met 
jou de opbrengst op. Heb je na 
12 maanden de gegarandeerde  
opbrengst niet behaald, dan 
wordt dit vergoed.
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Adviesgesprek Technische analyse Installatie

Zonnepanelen Omvormer Montagemateriaal

›

Adviesgesprek
De IZEN-adviseur komt bij je 
langs en bespreekt met jou alle 
details. Samen stellen jullie een 
offerte mét garanties op. 

Technische analyse
IZEN inspecteert jouw dak en 
brengt de mogelijkheden in 
kaart.
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Zonnepanelen Omvormer Montagemateriaal
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ONZE AANPAK IZEN  

130 Medewerkers

Energie-neutraal gebouw 

Gevestigd in Lille en Zwevezele

Werd opgericht in 1987

Plaatst jaarlijks meer dan 447 000 zonnepanelen

Heeft een kredietscore van 97/100

Is partner van Belfius Bank & Verzekeringen en 
ENECO


