Nieuwe LG Mono XTM NeoN module in productgamma van GPC Europe.
Meulebeke, 16 april 2013 – GPC Europe, vakgroothandel in fotovoltaïsche zonnepanelen, breidt haar
productgamma uit met de nieuwe reeks hoogrendementsmodules LG Mono X™ NeoN.

LG Electronics neemt de volgende grote stap in de strategie voor duurzame ontwikkeling: de
solarspecialist introduceert haar nieuwe hoogrendementsmodule voor 2013, de Mono XTM NeoN
module. De module, op basis van N-type cellen, zorgt voor 20 procent meer output dan de Mono X
module en maakt de montage gemakkelijker voor installateurs, dankzij het verlaagde gewicht en
verbeterde assemblage mechanismen. LG bereikt een piekprestatie van 275 tot 300 watt per 60-cel
module als gevolg van diverse interne verbeteringen. De focus ligt op de bi-facial cel, die ook het licht
opvangt dat weerkaatst wordt door de backsheet op de achterzijde van de cel, resulterend in een
stijging van het rendement.
Investering op lange termijn
Dankzij de dubbele anti-reflecterende coatings op elke cel, het gebruik van anti-reflectie glas, de
vermindering van de temperatuur coëfficiënt en het gebruik van bi-facial cellen, is LG in staat om de
efficiëntie van de modules te verhogen tot 18 procent. De monokristallijne hoogrendementsmodule
bestaat uit 6 cellen op 10 en heeft een totale grootte van 164 x 100 x 3,5 cm, met een gewicht van
16,8 kg. Het lagere gewicht maakt niet alleen de montage makkelijker; het nieuwe kabel
managementsysteem maakt het nog eenvoudiger om de modules aan te sluiten. Met een
drukbelasting van 5.400 Pascal en een zwart, geanodiseerd aluminium frame is de Mono XTM NeoN
module zeer resistent en perfect uitgerust voor stormachtig weer.
Het nieuwe hoogglans uiterlijk van de module is zeker een extra pluspunt voor personen die het
esthetische weten te waarderen. Naast de uitsluitend positieve output tolerantie zijn LG's op lange
termijn betrouwbare garantieservices verder bewijs van de buitengewone kwaliteit. LG Solar biedt een
productgarantie van 10 jaar en een 25-jarige lineaire vermogensgarantie voor zijn zonnepanelen.
“We zijn tevreden de Mono XTM NeoN module in ons gamma te kunnen opnemen”, zegt Ignace
Dumon, General Manager van GPC Europe, “Op deze manier bieden we een bijkomend
kwaliteitsproduct aan de markt en kunnen we onze visie om groene energie uit de zon voor iedereen
beschikbaar te stellen verder waarmaken.”
GPC Europe werd door LG geselecteerd als officieel distributeur voor hun kwalitatieve zonnepanelen.
Voor meer informatie: www.gpceurope.com
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GPC Europe bvba
Grid Parity Concepts Europe bvba, in het kort GPC Europe, is een vakgroothandel in zonnepanelen en toebehoren.
Onze visie is groene stroom uit zonnepanelen voor iedereen toegankelijk te maken om op die manier bij te dragen aan het terugdringen van
de CO2-uitstoot.
Naast de Benelux is GPC Europe ook internationaal actief met partners in Zweden, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en Azië.
Aansprakelijkheid
GPC Europe aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de uiteengezette informatie in dit of in
enig ander persbericht van GPC Europe. De realiteit van de markt en de prestaties van GPC Europe kunnen afwijken van de richting die
GPC Europe voor ogen had. Alle schattingen zijn gebaseerd op de huidige marktsituatie en op de trends gekend door GPC Europe op
datum van publicatie. Deze schattingen kunnen veranderen zonder dat GPC Europe de verplichting heeft om de informatie aan te passen,
te actualiseren of te corrigeren.
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