
ISSOL Visual kan gebruikt worden  zowelvoor  nieuwe installaties als ook voor bijvullen van een bestaande installaties. Het geheel  
homogeniseerd zich en wordt een harmonisch en winstgevend bouwmateriaal. De CENIT VISUAL panelen komen overal terecht, 
op eender welk dak waar men esthetica en opbrengst zoekt. Verkrijgbaar in alle maten, passen de panelen zich op alle vormen aan 
en ze omzeilen eender welke hindernis.

Toepassingen

 Product uit het gamma « ISSOL plus » voorzien om 
uw huis mooier en aantrekkelijker te maken. Laat toe het 
dakoppervlakte optimaal te gebruiken zonder aan de 
esthetica te schaden. 
 Laat toe de hindernissen op het dak te omzeilen 

(schoorsteen, dakvenster,enz…..)
 Laat toe de « verloren » ruimten te dichten met modulen 

van verschillende afmetingen  of vormen.
 De modulen zijn functioneel en verzekenren een 

productiviteitsbijdrage aan de installatie.
 Voor bestaande installaties, en wanneer de omvormers 

nog over plaats beschikken, kunnen de ISSOL Visual modulen 
op een bijkomende string geïnstalleerd worden (type « B ») 
zonder bijkomende administratieve procedures.
 De CENIT  VISUAL modulen worden gebruikt als 

aanvulling bij de ISSOL CENIT 220 of eender welke andere 
modulen.

CENIT VISUAL

“ De op maat gemaakte PV modulen 
om zowel de opbrengst als ook de 

esthetica te optimaliseren. ”
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Concept

ISSOL Visual is een nieuw concept dat gebruik 
maakt van op maat gemaakte PV Modulen 
om de beschikbare plaats op het dak op 
een optimale manier te gebruiiken  en er op 
esthetisch vlak veel mooier uitziet.

Gebruik makend  van « verloren » plaats 
verhoogt U de productie en de financiële 
opbrengst  va uw installatie. Het esthestisch 
uitzicht van de PV installatie is bevoordeligd 
en daardoor  wordt de harmonie van uw huis 
bewaard.



Technische Informaties

  Cellen 6’’ met een hoog rendement, mono of poly 
cristallijn.
 Zwarte, blauwe, rode « Terra Cotta » of andere 

gekleurde cellen op aanvraag.
 Gemiddeld vermogen van 130Wp/m².
 Minimaal  6 cellen per module (indien de oppervlakte 

kleiner is wordt deze  een schijnpaneel)
 Met alu, zwart, rood « Terra Cotta » kader, of andere 

kleuren op aanvraag.
 Berekening en methodologie voor plaatsing verzorgd 

ddor ISSOL en zijn partners.
 Gemaakt door ISSOL in België naar europese certificatie.
 Gebruikelijke waarborg 10 jaar/25 jaar.
 Prestaties verzekerd door Ethias

De vier « expert » diensten van ISSOL

ISSOL CENIT VISUAL 
is een « ISSOL Plus » product

PV modulen die geplaatst worden door onze partners om de huizen van onze 
klanten nog mooier en attractiever te maken.

een « sleutel op de deur » oplossing met een lokale verankering en reële 
waarborgen.

architecturale projecten (BIPV)waar technologie bouwmateriaal wordt.

prestaties en economisch succes van de PV technologie door middel van de 
financiering « derde project investeerders, » leasing van daken of gevels en verkoop 
van duurzame energie.

Verschillende voorbeelden

Gekleurde cellen
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