
Duurzame energieconcepten



Schuurman Elektrokern Solutions is kennisdrager en totaaloplosser voor projecten in de woningbouw,
utiliteitsbouw, zorgsector en industrie. Al meer dan 10 jaar bieden wij duurzame en innovatieve concepten en
eindoplossingen op het gebied van verlichting, besturing en automatisering, domotica en energiemanagement.
Duurzame diensten en producten die meervoudige besparingen opleveren.

Specialisme: Duurzame energieconcepten

Duurzame energieconcepten
Schuurman Elektrokern Solutions loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energieconcepten. Een daarvan is de 
Decentrale Elektrische Energieopwekking met behulp van PV-panelen. In het kader van E-mobility helpt ons Power Supply 
Programma u verder in de techniek van het laden van elektrische voertuigen.

Maximaal rendement
Schuurman Elektrokern Solutions beschikt over de nieuwste kennis op het gebied van photovoltaïsche panelen (PV-panelen) 
en omvormers. Tijdens de omzetting is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Wij werken alleen 
met bewezen hoogwaardige componenten van vooraanstaande fabrikanten. Maar net zo belangrijk is de opstelling van de 
panelen ten opzichte van de zon en de eventuele obstakels met schaduwwerking. Wij bieden u de beste oplossing met het 
hoogste rendement voor elk plat of schuin dak.

Energy management
Omvormers met een MPP-Tracker passen de weerstand voortdurend aan voor optimaal rendement. En door toepassing van 
een terugleveringsmeter is altijd duidelijk hoeveel kWh de PV-installatie produceert en hoeveel stroom er aan het net wordt 
geleverd. Met de keuze van de juiste componenten is het zelfs mogelijk om op afstand de productie van de omvormer te 
bekijken of een storing te signaleren. Wij adviseren u graag.

Garantie
Een zonne-energiesysteem van 10 panelen levert per jaar ongeveer 2000 kWh op. Daarmee voorziet een gemiddeld 
huishouden in ruim 50 procent van zijn jaarlijkse energiebehoefte. Schuurman Elektrokern Solutions zet alle voordelen van 
PV-panelen voor u op een rij:

	 •	Productgarantie	tot	20	jaar
	 •	Vermogensgarantie	(87%)	tot	zelfs	30	jaar
	 •	Alle	componenten	afzonderlijk	TÜV	gekeurd	(o.a.	zout-	en	amoniakkeur)
	 •	Europese	productaansprakelijkheid
	 •	Controleerbare	kwaliteitsinspecties
	 •	Claimbare	garanties	voor	eindgebruikers

E-Mobility
In	Nederland	zijn	steeds	meer	elektrische	auto’s.	Voor	het	laden	van	auto’s	zijn	diverse	mogelijkheden	beschikbaar.	Van	
eenvoudige laders voor thuisgebruik tot geavanceerde snellaad systemen voor in de openbare ruimte. Zelfs eventueel 
inclusief betaalmogelijkheid.

Laat u adviseren voor de juiste oplossing en een energiebewuste ecologische bijdrage aan het milieu. Voor zowel de 
levering van componenten tot het opleveren turn-key project inclusief (systeem)garanties.
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