
Wist u dat?
Huawei wereldwijd

Nr. 72 Fortune Global. 
500 Nr. 1 Wereldwijde verzendingen omvormers in 

2015 - 2017

Nr. 3 Fabrikant van mobiele 
telefoons wereldwijd 65GW+ FusionSolar slimme PV-oplossingen 

wereldwijd geïmplementeerd

Huawei in Nederland

600 medewerkers 
Lokale medewerkers = 
70%

Opbouwen van

partnerschappen
met telecomoperators en 
ondernemingen

Kantoren in Amsterdam, 
Voorburg en logistiek centrum in 

Eindhoven EU-hub voor Enterprise 
Business, Treasury Center, Supply 
Chain Center, Software

INNOVATION CENTER

Amsterdam ArenA Innovatiecentrum, 

Huawei deelt ideeën en technologieën, 

ontwikkelt innovatieve Smart 
City- en Smart Stadium-producten en 

diensten.

Huawei Smart PV 
Business in Nederland

Huawei Smart PV business is in 2013 gestart in Nederland, gericht op zowel 
centrale nutsbedrijfprojecten als de residentiële markt.

10 MW op de grond gemonteerde slimme PV-installatie, 
Geldermalsen
Huawei FusionSolar slimme PV-oplossing verbetert de efficiëntie 
van elke PV-elektriciteitscentrale door gebruik te maken van 
sterkere intelligentie

3 KWp residentieel PV-systeem in Amsterdam
Maak volledig gebruik van uw dak met geoptimaliseerde ROI



FUSIONHOME SLIMME 
ENERGIEOPLOSSING HUAWEI

MEER ENERGIE TEGEN LAGERE KOSTEN

Bent u van plan om uw dak volledig te gebruiken om meer zonne-energie op te wekken maar bent u ongerust over 
schaduwplekken? Met Huawei FusionHome kunt u eenvoudig optimizers toevoegen aan de betreffende modules en uw 
systeemopbrengsten maximaliseren. En daarbij hoeft u slechts beperkte optimizerkosten te betalen.

BATTERIJVOORBEREID VOOR EEN 
ZEKERE TOEKOMST
Omdat de hoge prijzen van batterijen snel dalen, lijkt het slim om de 
installatie uit te stellen tot een later tijdstip. Met de Huawei 
batterijvoorbereide omvormer kunt u echter eenvoudig nu of in de 
toekomst een batterij toevoegen - eenvoudig met Plug & Play.

U hoeft geen extra batterijaansluitapparatuur te kopen of het systeem 
achteraf laten aanpassen.

Andere oplossing

Aanschaf van extra apparaat vereist

Oplossing van Huawei

Geschikt voor het aansluiten van 
een batterij via "Plug & Play"

TEVREDEN KLANT
Simon bezit een 8 kW (SUN2000L-3KTL en 5KTL) FusionHome-systeem 
sinds december 2017 en ziet nu al het voordeel van de gedeeltelijke 
optimizer-oplossing. Hij heeft in totaal 36 PV-modules, waaronder 24 stuks 
die worden beïnvloed door gedeeltelijke schaduw. Dankzij de Huawei Smart 
PV Optimizers hoeft Simon zich geen zorgen meer te maken over 
schaduwproblemen. Hij kan de ruimte op zijn dak volledig benutten en zijn 
rendement maximaliseren, terwijl de kosten van optimizers beperkt blijven.

Daarnaast ondersteunen Huawei-omvormers ook directe "Plug and Play" 
voor batterijen, waardoor Simon in juli 2018 een extra LG-batterij kon 
aanschaffen.
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