
WEGWIJS

Jinko Solar 
Tiger N-type Mono

 + Langere vermogensgarantie

 + Lagere degradatie

 + Meer energie per Wp

 +  N-type Mono is de standaard voor panelen van de komende jaren

 + Tot 10% meer kWH per Wp over de levensduur van het product

 + Met dit zonnepaneel installeer je de hoogste vermogens met de 

beste garanties

Meer energie per WP panelen met 30 jaar 
vermogensgarantie!

30 jaar 
vermogens- 

en 25 jaar 
product-
garantie

N-type: de volgende generatie zonnepanelen
Hogere module-efficiëntie tot 21,16%



N-type Mono: de volgende generatie
30 jaar vermogensgarantie

Door de efficiënte werking krijg je bij de N-type Mono een jaar productiebonus. Dat scheelt! 

 + Door een langzamere veroudering van de cell kan Jinko solar tot 30 jaar vermogensgarantie geven

 + 1% degradatie i.p.v. 2%

 + Slechts 0.4% jaarlijkse degradatie i.p.v. de marktstandaard 0,6%

 + Uiteindelijk wordt er meer dan 5% stroom geproduceerd met de N-type Mono

Lagere degradaties

Linear performance warranty

De N-type Mono cell wordt gedoopt in fosfor. Deze behandeling zorgt voor een langzamere veroudering van de 

cell. Door deze behandeling kan er 30 jaar vermogensgarantie worden gegeven. 

Wist u dat...
Deze Jinko Tiger N-type 

zonnepanelen, geproduceerd 

door de schoonste en meest 

verantwoorde producent 

van zonnepanelen (volgens 

de Silicon Valley Toxics 

Coalition Scorecard), uniek 

zijn in hun soort.



Met de N-type Mono haal je dus meer kilowatt uren van het dak! 

 + Presteert beter bij lagere lichtinval » 

tot wel 0,6% meer dan de standaard

Meer productie met minder panelen, meer vermogen

Hogere vermogens en meer 
kilowatt uren productie

 + 21,16% efficiëntie met de N-type Mono 

» tot wel 7% meer dan de standaard

 + T.o.v. de standaard produceert de N-type 

Mono na 25 jaar 15% meer kilowatt uren

In tegenstelling 
tot P-Type staat het 
N-type Mono voor 
een negatieve cell

Na 25 jaar 
15% meer 

kilowatt uren 
productie



De allerbeste garantie

Productgarantie
 + Residentieel » Zwarte backsheet 

(= compleet zwart) » 25 JAAR 

 + Commercieel » Witte backsheet » 15 JAAR

Vermogensgarantie op residentieel & commercieel 
 + Lineaire vermogensgarantie 1ste jaar: 1% 

 + 2 tot 30 jaar: 0,4%

Kenniscentrum Dokkum

Kenniscentrum Zwolle

Kenniscentrum Kootwijkerbroek

Vestiging Roosendaal

Vestiging Roermond

Kenniscentrum Haarlem

+ Groot in voorraad

+ Vestigingen dichtbij

+ Advies op maat

Dé gespecialiseerde solar 
groothandel voor installateurs

Haarlem
kenniscentrum

Hendrik Figeeweg 1R
2031 BJ Haarlem
023 - 711 22 04

haarlem@solartoday.nl

Roosendaal
kenniscentrum

Argon 28A
4751 XC Oud Gastel
0165 - 32 68 93

roosendaal@solartoday.nl

Zwolle
kenniscentrum

Holsteinstraat 6
8028 RT Zwolle
038 - 201 99 87

zwolle@solartoday.nl

Dokkum
kenniscentrum

Rondweg-west 35
9101 BE Dokkum
0519 - 82 03 00

dokkum@solartoday.nl

Kootwijkerbroek
kenniscentrum

De Spil 2
3774 SE Kootwijkerbroek
0342 - 23 11 00

kootwijkerbroek@solartoday.nl

Tiger66 N-type Mono: optimaal vermogen & afmetingen

 + Met afmetingen van 1855 mm x 

1029 mm en vermogens van 385 tot 

400Wp is de Tiger66 perfect voor de 

residentiële sector.  

 + 2 x 5 in portret geeft een vermogen 

van 3.900 Wp als de tiger66 N-type 

Mono zwart toegepast wordt. De 

afmetingen zijn dan ca 5.25m x 

3.83m.  

 + Het gewicht per paneel is 20,8 kg.

1855

1855 Hogere module-efficiën�e
Tot 21,16%

All-black uitstraling

Productgaran�e
Black  backsheet: 25 jaar

White backsheet: 15 jaar


