Transformeer
Gebouwen tot
Energiecentrales.

BELINUS IN HET KORT

Belinus is in 2015 gestart als servicebedrijf voor de ontwikkeling en kwaliteitsinspectie van zonnepanelen. Wij zijn een
Belgisch technologisch bedrijf met ons hoofdkantoor in Genk, België, en zijn in meer dan 10 landen verspreid over
Europa aanwezig.
Belinus is gespecialiseerd ihetnderzoek naar, en de ontwikkeling en productie van innovatieve ultra-black dubbelglas
zonne-energie modules en BIPV-oplossingen.

EUROPESE EN AZIATISCHE PRODUCTIE
MILIEUVRIENDELIJKE FABRIEK
Alle door Belinus geproduceerde zonnecellen en zonnepanelen worden vervaardigd in
Bloomberg Tier-1 fabrieken. Op deze fabrieken liggen Belinus zonnepanelen op de daken, die
fungeren als energiebron voor de fabriek. Hiermee wordt de totale CO2-uitstoot van het gebouw tot wel 40% vermindert en worden het milieu en de planeet beschermt tegen de nadelige
gevolgen van massaproductie.

EEN KLEINERE CO2-UITSTOOT
Er is sprake van een verminderde impact op het milieu, omdat er geen gassen of andere gevaarlijke chemicaliën in de atmosfeer vrijkomen. Iedere dag werken onze teams onophoudelijk aan
verduurzaming en het verminderen van de milieueffecten van onze activiteiten. De technici van
onze productievestiging in Litouwen werken aan een strategie voor een duurzaam milieubeheer.

ENERGIEZUINIGE PRODUCTIE
Meer dan 60% van het totale energieverbruik voor de productie van Belinus zonnecellen en
-panelen is afkomstig van duurzame energie. De volledige fabriek van 45.000 m2 wordt voor
100% verwarmd met geothermische energie. Het volledige dak is voorzien van onze Belinus-zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit wordt integraal gebruikt voor de stroomvoorziening van
de productiecyclus.

EUROPESE PRODUCTIE
Onze zonnepanelen worden vervaardigd met grondstoffen afkomstig van hoogwaardige Europese bronnen en/of worden intern ontwikkeld. Onze fabrieken liggen daarom veel dichter
bij de eindgebruikers, waardoor er minder transport nodig is. Hiermee wordt de impact op het
milieu radicaal verminderd.
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35 YEARS ALL-IN-ONE GARANTIE
De meest uitgebreide garantie in de gehele zonne-energie branche.
De Belinus all-in-one-garantie is de enige garantie voor zonne-energie voor thuisgebruik
met een uitgebreide dekking van 35 jaar voor de levering van nieuwe en oude onderdelen
en voor de installatiekosten. Dit uitgekiende garantieplan bespaart u 35 jaar lang extra
kosten op uw aankopen.
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Onze zonnepanelen bieden de
hoogste bescherming tegen gelijkstroom in de gehele zonne-energie branche, met maar liefst
92% gelijkstroom vermogen in
jaar 25 van het gebruik; en 86%
gelijkstroom vermogen in jaar 35
van het gebruik.

Volledige dekking tegen gebreken veroorzaakt door fabricagefouten en materiaaldefecten
gedurende 35 jaar.

Onmiddellijke vervanging,
reparatie en schadevergoeding
voor ieder defect paneel.

Belinus All-in-One Garantie
(GlasGlas)
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0.34%
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ULTRA BLACK SOLAR CELL TECHNOLOGIE
Ingenieurs van Belinus hebben een ultra-black zonnecel ontwikkeld die 99,7% van het beschikbare zonlicht
absorbeert met behulp van de PERC-zonneceltechnologie (assivated emitter and rear contact). Dit is
een enorme stap vooruit ten opzichte van de anti-reflecterende coatings die momenteel op zonnepanelen
worden aangebracht. Belinus heeft deze specifieke set
zonnecellen BE genoemd.
De ultra-black zonnecellen zijn esthetisch aantrekkelijk
en mooi, en leveren uitstekende prestaties en rendement op.
De tint van de zonnepanelen staat onmiskenbaar voor kracht, geld, gezondheid, succes, en wijsheid.

DLAR (DUAL-LAYER ANTI-REFLECTIVE) COATING TECHNOLOGIE
Dual-Layer Anti-Reflective Glass Coating wordt gebruikt
op Belinus modules (DLAR). Volgens onze huidige productiegegevens bedraagt de gemiddelde toename van
het flashvermogen als gevolg van de anti-reflecterende coating op het glas 3,7% in standaard testomstandigheden (STC).
De energieproductie van DLAR coating glasmodules is
4,5 tot 6% hoger, afhankelijk van het installatietype en
de locatie. Dit is het resultaat na meer dan drie jaar buiten testen, in wisselende omstandigheden. De grotere
winst bij diffuus en gedifferentieerd licht door de invloed van de brekingsindex en de lichtspreiding binnenin de coating, verklaart de grotere vermogenswinst
in vergelijking tot de STC flitslichtwinst.

N-TYPE HETEROJUNCTION SOLAR CEL TECHNOLOGIE
De meest krachtige zonnecellen die momenteel op de
markt zijn, zijn de n-type heterojunction zonnecellen.
Ons bedrijf heeft in november 2021 het record van
25,09% voor N-Type Heterojunction (HJT) solar rendement bereikt en een maand later heeft het Belinus testlab bevestigd dat, het omzettingsrendement van N-type
monokristallijne bi-facial HJT zonnecellen, in het Belinus
zonnecel R&D Center, nu 25,21% rendement heeft behaald.
Met de ambitieuze doelen die we onszelf hebben
gesteld, is onze insteek om zo dicht mogelijk bij de essentie van de technologie te blijven. We kiezen voor de
beste technische koers, willen het prestatiepotentieel
maximaliseren en proactief noodzakelijke veranderingen doorvoeren en daarmee technische transformaties
realiseren.

GLASGLAS PRODUCTEN
M8 ULTRA BLACK
N-NIGHT GLASGLAS
BIFACIAL 380W

M8 HJT GLASGLAS
BIFACIAL 390W

M7 ULTRA BLACK
GLASGLAS BIFACIAL
410W

TECHNICAL DATA
Model: M8-UB-IBC-GG-380

Model: M8-HJT-GG-390

Model: M7-UB-GG-410

Vermogen: 380W

Vermogen: 390W

Vermogen: 410W

Rendement: 22.8%

Rendement: 21.4%

Rendement: 21.0%

Grootte: 1727 X 1039 X 30 MM

Grootte: 1755 X 1038 X 30 MM

Grootte: 1722 X 1134 X 30 MM

Gewicht: 23.5 KG

Gewicht: 23.5 KG

Gewicht: 21 KG

GLASFOIL PRODUCTEN
M8 ULTRA BLACK
N-NIGHT 425W

M7 ULTRA BLACK
MWT 390W

M7 ULTRA BLACK
410W

TECHNICAL DATA
Model: M8-UB-IBC-425

Model: M7-UB-MWT-390

Model: M7-UB-410

Vermogen: 425W

Vermogen: 390W

Vermogen: 410W

Rendement: 21.6%

Rendement: 20.9%

Rendement: 21.0%

Grootte: 1895 X 1039 X 30 MM

Grootte: 1805 X 1038 X 30 MM

Grootte: 1722 X 1134 X 30 MM

Gewicht: 21.0 KG

Gewicht: 20 KG

Gewicht: 21 KG

REFERENTIES

Bij Solar 4all verdelen we de Belinus zonnepanelen. De
samenwerking verloopt vlot en professioneel. Het partnership dat we zijn aangegaan met Belinus stelt ons in
staat om een meerwaarde te bieden aan onze bestaande installateurs en om nieuwe installateurs aan te trekken. Dit helpt ons te groeien en een toonaangevende
groothandel in Nederland te worden. Belinus is een Europees merk met producten van hoge kwaliteit. Omdat
ze tijdens de workflow veel kwaliteitscontroles doen,
kunnen ze ons de beste panelen leveren en 30 jaar Alles-in-één garantie geven. Belinus is gespecialiseerd in
het ontwikkelen van ultrazwarte dubbelglas zonnepanelen en probeert constant een stap verder te gaan.
“Wij werken sinds vorig jaar samen met Belinus. Enerzijds,
omdat het een Europees product betreft, en anderzijds
omdat bij Belinus kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het is
voor ons van groot belang dat deze logistieke samenwerking standhoudt en sterk blijft. De 35 jaar All-in-One garantie
is niet alleen een enorm voordeel in de verkoopgesprekken
ten opzichte van de concurrentie... het bevestigt bovendien
de kwaliteit van het product. Het brede aanbod Belinus ultra black M7-en M8-series biedt bovendien een ruime keuze
voor iedere denkbare situatie. Met Belinus hebben we alles
in huis om te kunnen bouwen aan een groenere toekomst.”

Roel Ars

Directeur général

Kazim Yasar, Soloya, België en Nederland

De Ultra Black zonnepanelen van Belinus installeren
wij heel graag. Dankzij de efficiëntie en ervaring van
Belinus Solar hebben wij een uitstekende leverancier
gevonden, die perfect aansluit bij onze behoeften. Onze
klanten zijn tevreden over de Belinus Solar modules die
op hun huizen zijn aangebracht, en wij verheugen ons
op de continuering van onze relatie met Belinus in de
toekomst”
Frank Plomp
Managing Director

Belinus Solar BV
Thor Park 8300
3600 Genk
Belgium
+32 16 91 03 14
info@belinus.be
www.belinus.be

