
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%

Kantoren in Amsterdam, 
Voorburg en logistiek centrum in 

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

Opbouwen van

partnerschappen
met telecomoperators en 
ondernemingen

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



Meer verkopen, eenvoudiger zakendoen
De universele flexibele oplossing van Huawei biedt verkopers meer verkoopkansen omdat 

ze aan verschillende eisen van klanten kunnen voldoen. Bovendien heeft u maar één 
leverancier nodig om te voldoen aan al deze verschillende eisen, waardoor uw eenvoudiger 

dan ooit tevoren zaken kunt doen.
Eenvoudig dak

Eenvoudiger magazijnbeheer met één leverancier  

Eenvoudigere service met één leverancier  

Gedeeltelijke schaduw

 Minder interne trainingskosten met slechts één oplossing

 Meer gerichte gezamenlijke marketing met Huawei

Batterij nodig

Snellere installatie

Batterij te installeren met eenvoudige Plug & Play

Installeren en vergeten

Beproefde productkwaliteit met totale implementatie van 65 GW wereldwijd

SUN2000L
Omvormer

Slimme PV-
optimizer

Slimme PV-
beveiligingsdoos

Slimme 
stroomsensor

Huawei FusionHome 
slimme energieoplossing

Basis Gedeeltelijke optimizer (0-100%) Batterijvoorbereid

Geen demontage nodig, gepatenteerde AC-
connector voor eenvoudigere aansluiting

10,6 kg, maakt een eenvoudige installatie door één 
persoon mogelijk

68 MW VS

2 MW Japan

700 MW China

20 MW VK

1 GW China

.8 KW Australië 5 KW., Germany Met raket getriggerde bliksemtest Anti-explosietest

Strenge testen conform industrienormen voor een betere 
betrouwbaarheid
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