
N e f i t  h o u d t
N e d e r l a n d  w a r m

Nef it Zonnestroom

CentroSolar
PV-systemen



Elektriciteit van eigen huis

De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer 

dan vijftig keer zo veel energie als we jaarlijks aan elektriciteit, gas en benzine 

gebruiken. Nefit zet daarom vol in op de zon als duurzame aanvulling op de 

energiezuinige HR-ketel. Naast het meest verkochte zonneboilersysteem 

levert Nefit nu ook betrouwbare CentroSolar zonnestroomsystemen.

Hiermee kunt u zelf uw eigen duurzame energie opwekken. Een mooi 

vooruitzicht, vooral als u weet dat de elektriciteitsprijs de afgelopen tien jaar 

ongeveer is verdubbeld. Als u in de toekomst voor een groot deel in uw eigen 

energie wilt voorzien, heeft Nefit dé oplossing.

Een stroom gratis 
zonne-energie



■ Produceer zelf groene stroom

■ Lagere energienota

■  Geen of minder last  

van prijsstijgingen

Next Generation: hogere opbrengst, lagere prijs!
De nieuwste zonnestroomsystemen van Nefit produceren nog 

meer elektriciteit. En dat niet alleen: ook de prijs is gunstiger, 

dankzij de toegenomen vraag en een efficiënter productieproces. 

De investering is dus eerder terugverdiend. Wie investeert in 

Nefit zonnestroom kan bovendien in aanmerking komen voor 

belastingvoordeel of lokale/provinciale subsidies (kijk voor  

informatie op www.nefit.nl).

Power van de zon: zo werkt het
Een CentroSolar zonnepaneel bestaat uit onderling verbonden 

zonnecellen. Onder invloed van licht ontstaat in een zonnecel  

een spanningsverschil. Deze gelijkspanning wordt door een 

omvormer omgezet in de 230 V wisselspanning zoals die uit  

het stopcontact komt. Het proces waarbij zonlicht wordt 

omgezet in elektriciteit noemen we het fotovoltaïsch effect. 

Zonnestroom wordt ook wel zon-PV genoemd. De afkorting  

PV komt van het Engelse ‘photovoltaic’.

1. Zonnepanelen 

2. Omvormer 

3. Meter eigen elektriciteitsverbruik



Investering met 
unieke garanties

Systeemgarantie én vermogensgarantie

Elektriciteit is duur en we kunnen niet zonder. Daarom is zonnestroom een 

aantrekkelijke oplossing. Er zijn veel zonnepanelen op de markt, maar zonder 

zekerheden is de aanschaf niet zonder risico. Garanties zijn vaak ver te zoeken en 

als de opbrengst tegenvalt is het maar de vraag of, en bij wie verhaal gehaald kan 

worden. Daarom biedt Nefit unieke zekerheden: geen losse componenten van 

verschillende leveranciers, maar een compleet TÜV-gekeurd pakket met harde 

garanties van één betrouwbare leverancier. Een lage aanschafprijs is verleidelijk, 

maar waar het om gaat is de laagste prijs per kilowattuur: opbrengst maal levens-

duur. Die krijgt u met een CentroSolar systeem van Nefit.



Zonnepanelen van de hoogste EU-kwaliteit 
Nefit levert twee soorten hoogwaardige CentroSolar zonne-

panelen waarmee maatwerk mogelijk is voor de meest 

uiteenlopende situaties. Eén met een nominaal vermogen 

van 220 Wattpiek (Wp) en één met een vermogen van  

250 Wattpiek. Op www.nefit.nl vindt u onder meer de  

specificaties van de panelen, de bijbehorende omvormers 

en een actueel prijsoverzicht.

Eerste met nieuwste TÜV-keur! 
CentroSolar zonnepanelen zijn de eerste die voldoen aan de 

nieuwe, extra strenge TÜV-eisen. Ook de andere componenten 

van het CentroSolar PV-systeem zijn afzonderlijk TÜV-gekeurd. 

De kwaliteit is bij Nefit compleet gewaarborgd.

S-Class
1    Extra duurzaam frame van hoogwaardig  

geanodiseerd aluminium

2   Gepatenteerd antireflectieglas voor 5% hogere opbrengst

3   Hoogwaardige polykristallijne zonnecellen

Vision Balance
1    veiligheidsglas met antireflexcoating

2   zonnecellen

3   veiligheidsglas

S-Class
■  Hoogwaardige panelen (EU) met TÜV-keurmerk  

en 10 jaar productgarantie

■  Door antireflex coating tot 5% aantoonbaar  

hogere opbrengst

■  26 jaar vermogensgarantie

■  Vuil-, zout- en sneeuwbestendige constructie

■  Maatwerk voor schuine en platte daken

Vision Balance
■  Glas-glas zonnepaneel met een toonaangevende  

garantie, waardoor 33% toename van de levensduur 

van het product

■  Gegarandeerd 25 procent hogere opbrengst over  

de levensduur

■  20 jaar product garantie en 30 jaar lineaire  

vermogengarantie van 98 – 87%

■  Extreem corrosie- en verouderingsresistent  

door de plaatsing van de elektrische cellen  

tussen glas/glas composiet

Vision Balance

Vision Balance

S-Class

S-Class
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Dubbele zekerheid bij duurzame energie

Het Nederlandse merk Nefit bracht als eerste ter wereld de HR-ketel op de 

markt. Nefit is het meest verkochte merk HR-ketels én ook in duurzame oplos-

singen is Nefit toonaangevend. Naast zonnestroomsystemen, zijn er Nefit Solar-

Line zonneboilersystemen voor warm water en verwarming. Duurzaamheid 

heeft alles te maken met kwaliteit en lange levensduur en daarom is de Nefit 

formule van dubbele zekerheid zo belangrijk. U krijgt vertrouwde, persoonlijke 

service van uw vakinstallateur én een compleet geïnstalleerd kwaliteitssysteem 

met unieke garanties. Samen met de Nefit Dealer zorgen we dat alles klopt, 

zodat u tientallen zorgeloze jaren alles uit de zon kunt halen wat erin zit.

De absolute 
zekerheid van Nefit



■  Complete, hoogwaardige  
systemen

■  Van uw vertrouwde  

installateur

■ Nef it support en garantie

Duurzame oplossingen voor heel Europa
In het Nefit Kenniscentrum wordt gewerkt aan duurzame

oplossingen voor heel Europa. Nefit-technologie wordt  

toegepast in ruim twintig landen. Meer dan honderd Nefit-

specialisten werken in het Kenniscentrum in Deventer aan 

duurzame warmtetechnologie: HR-technologie gecombineerd 

met zonnewarmte, aardwarmte en warmteterugwinning. 

Daarbij wordt nauw samengewerkt met universiteiten,  

onderzoeksinstituten en gespecialiseerde industrieën.

Made in EU en extra groen 
CentroSolar zonnepanelen worden geproduceerd in Duitsland. 

De fabrikant heeft meer dan vijftien jaar ervaring met zon-PV  

en werkt samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten  

als TÜV en Fraunhofer. Vergeleken bij veel andere zonnepanelen 

biedt dit ongekende zekerheid: controleerbare kwaliteits-

inspecties en Europese productaansprakelijkheid.  

De ultramoderne CentroSolar productiefaciliteit werkt volgens 

de strengste Europese normen, ook als het gaat om het milieu. 

Bovendien hoeven CentroSolar producten niet vanuit het Verre 

Oosten aangevoerd te worden, wat ze extra groen maakt.

Achter elke Nefit Dealer staat de Nefit-organisatie 
Nergens vindt u zo veel vakmanschap op het gebied van 

energiebesparende technologie voor thuis, als bij de Nefit 

Dealer. Nefit Dealers zijn regelmatig te vinden in het Nefit 

Kenniscentrum voor trainingen en kennisuitwisseling. Ook bij 

hun dagelijks werk kunnen ze vertrouwen op uitgebreide 

ondersteuning vanuit de Nefit-organisatie. Een Nefit Dealer 

staat er nooit alleen voor en dat biedt extra zekerheid.  

U kunt altijd rekenen op goed persoonlijk advies en efficiënte, 

vakkundigedienstverlening.



Nefit laat u nooit
in de kou staan

Nefit houdt Nederland warm
Als eerste ter wereld bracht Nefit de HR-ketel op de markt. Daarmee zette Nefit de trend voor 

energiebesparende warmteoplossingen. In Nederland is Nefit al meer dan dertig jaar het meest 

verkochte merk HR-ketels en al ruim vijf jaar het meest verkochte merk zonneboilers. Het complete 

Nefit-assortiment vindt u op www.nefit.nl.

Duurzame energie voor heel Europa
Nefit-technologie wordt toegepast in ruim twintig landen. In het Nefit Kenniscentrum in Deventer 

werken meer dan honderd specialisten aan duurzame oplossingen voor heel Europa: HR-technologie 

gecombineerd met zonnewarmte, aardwarmte en warmteterugwinning.

De absolute zekerheid van Nefit
HR-ketels maken steeds vaker deel uit van een duurzame systeemoplossing. Kiezen voor Nefit  

als systeemleverancier biedt zekerheid. Voor alle componenten van het systeem is er één aan-

spreekpunt: de Nefit serviceorganisatie, die bekend staat om zijn betrouwbaarheid. Meer weten? 

Neem contact op met uw Nefit Dealer of met Nefit.

Nef it Zonnestroom

Postbus 3, 7400 AA Deventer, Nefit Consumenten Service: 0570 - 67 85 00

E-mail: consument@nefit.nl, Website: www.nefit.nl

Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. 
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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