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LG NeON® R is een nieuw en krachtig product dat prestaties levert van wereldklasse. De nieuwe  
celstructuur die is toegepast bevat geen elektroden aan de voorzijde. Het product gaat langer  
mee en heeft een hogere opbrengst bij realistische omstandigheden. Dankzij het esthetisch design  
is het product ideaal voor daken. LG NeON® R wordt geleverd met een sterke 25 jaar product en 
lineaire prestatiegarantie.

365 W

350 W



EEN STRAK EN MODERN DAK 
De NeON® R-module is geheel in het zwart afgewerkt, in een elegant, strak  
ontwerp dat de aanblik van het dak en de esthetiek van uw huis verbetert.
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WEG MET DE METALEN LOOK01

GlasGlas

Nieuwe celstructuur Conventionele celstructuur

Zonnecel Zonnecel

De elektrische stroom wordt verdeeld 
over meerdere aftakkingen om  
elektriciteits verlies te beperken.

Slechts een aantal aftakkingen 
leveren de stroom.

Lichtreflectie resulteert 
in minder licht.

Doordat aan de voorzijde geen verzamelrails 
zijn gebruikt, wordt de lichtabsorptie  

geoptimaliseerd.

Voorkant

Achterkant
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DE ENERGIE-EFFICIËNTIE 
VAN UW HUIS VERHOGEN
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De NeON® R is een krachtige, luxe module die de energie-efficiëntie verhoogt  
en zelfs bij een beperkt dakoppervlak het systeemvolume optimaliseert. 

Installatie van evenveel modules – 12 ea 60-cellige modules

P-type Mono

3,66 kWp

305 W

P-type Multi

3,48 kWp

290 W

4,38 kWp

365 W



DE ELEKTRICITEITSOPWEKKING STIMULEREN
03

Extreem lage licht geïnduceerde degradatie (LID)
De LG NeON® R-module elimineert licht geïnduceerde degradatie (LID) onmiddellijk na de installatie. In tegenstelling tot conventionele P-type modules  
is de LG NeON® R uitgerust met een N-type wafel die LID voorkomt en tegelijkertijd hoge energieprestaties levert gedurende een langere periode.

Betere prestaties op warme, zonnige dagen 
Hoewel sterk zonlicht zonnemodules helpt om energie 
te genereren, verhoogt het ook de systeemtemperatuur 
en vermindert het de prestaties. De LG NeON® R-module 
presteert ook op warme, zonnige dagen optimaal dankzij  
een verbeterde temperatuurcoëfficient.
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Module
Temperatuur (°C)

  Conceptuele grafiek

Tijd (dagen)

25 °C

100%

Conventioneel P-type module

LG NeON® R voorkomt LID omdat fosfor niet reageert op zuurstof.

Bij een conventionele module van het P-type vormt zuurstof een paar met  
boor, wat LID veroorzaakt en resulteert in minder elektroden.

- 0,39 %/°C

- 0,30 %/°C

Circa 1,2 %
meer elektriciteit
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*  PV-systeemsimulatie 
- Locatie: Muenchen, Duitsland 
- Systeemvolume: Circa. 4,4kWp / 3,7kWp 
- Op een dag in juli (hoogste temperatuur in een dag: 32 °C) 
- Parameters van Panfile en Datasheet

P-type Mono



IDEAAL VOOR INSTALLATIE OP DAKEN 04

Flexibel systeemontwerp
Bij de installatie van zonnemodules op een dak moet er met vele factoren rekening worden 
gehouden: vorm, richting en kans op schaduw. De LG NeON® R is een fl exibel PV-systeem met 
een hoge systeemcapaciteit dat effi ciënt gebruikmaakt van de ruimte.

Lage dakbelasting
Dankzij de goede prestaties en het hoge vermogen en rendement van de LG NeON® R hoeven 
er minder modules te worden geïnstalleerd en is de dakbelasting lager. 

Een systeem van dezelfde grootte installeren – gebaseerd op installatie van een 5 kWh-systeem

14 ea  Circa 25 m2

04

51 kg/kWh

365 W

Muenchen



17 ea  Circa 28 m2 18 ea  Circa 30 m2

P-type Mono 305 W P-type Multi 290 W

62 kg/kWh 64 kg/kWh

Geheel zwart dak verhoogt de woningwaarde
Bij de geheel zwarte LG NeON® R Black-module zijn metalen 
elektroden uit het zicht onttrokken. Het milieuvriendelijke, 
esthetische ontwerp maakt de module ideaal voor installatie 
op daken en zorgt voor een strakke, elegante en moderne 
uitstraling die de waarde van een woning verhoogt. 

Onzichtbare 
verbinding 
tussen cellen

Geen elektroden 
op de voorkant 
van de cellen Met hoogwaardig 

pianozwart 
raamwerk

uitstraling die de waarde van een woning verhoogt. 

Onzichtbare 
verbinding 
tussen cellen
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