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De visie van smartflowerTM

Vooruitgang begint als men vraagtekens plaatst 
bij het bestaande. Wij hebben ons afgevraagd  
of het niet mogelijk was om fotovoltaïsche metho-
des voor het gebruik in huishoudens simpeler  
en efficiënter te maken dan tot nu toe. Onze visie 
was een systeem dat men gewoon kan plaatsen, 
aansluiten en in gebruik nemen – net als een 
huishoudelijk apparaat. Een systeem dat voldoen-
de stroom levert voor een doorsnee huishouden 
en dat bovendien mobiel is. Een systeem dat  
niet alleen functioneel, maar ook esthetisch is. En 
daarom bijzonder design-gevoelige mensen 

aanspreekt die geen installatie op het dak kun-
nen plaatsen. Maar ook bedrijven en gemeentes 
die op het gebied van milieuvriendelijkheid en 
duurzaamheid graag een origineel signaal willen 
afgeven. Voor hen hebben wij smartflowerTM  
ontwikkeld. In 2011 werd het eerste prototype ge-
test. In 2013 werd smartflowerTM op de Intersolar 
Europe beurs aan het publiek gepresenteerd en 
enthousiast ontvangen. Sinds 2014 zijn klanten in 
heel Europa enthousiast over ons innovatieve 
mobiele fotovoltaïsche systeem. En vast en zeker 
bent u dat binnenkort ook. Welkom op de zonzijde. 



“Even though I like size, sometimes something 
small is very effective. And when it comes to 
photovoltaic solar there is nothing better than, 
for instance, the smartflowerTM. I mean what a 
brilliant idea, you put this in front of the house, 
you plug it in – no installation, nothing – just 
plugging it in and play.”

ARNOLD SCHWARZENEGGER
CHAIRMAN R20, GOVERNOR OF CAL IFORNIA, ACTOR
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Eenvoudig is efficiënter, is beter. De toe-
komstgerichte voordelen van smartflowerTM 
zijn door zijn intelligente smart features 
heel eenvoudig te begrijpen.

ZES KEER SMARTER
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DE MOOISTE  
MANIER  
OM ENERGIE OP 
TE WEKKEN

OSCAR WILDE

“Het middelmatige verleent de wereld  
haar bestendigheid, het buitengewone haar 
waarde.” 



FOTOVOLTA ÏSCHE TECHNOLOGIE IN HA AR MOOISTE VORM

40"% meer opbrengst dankzij de bijstelling langs 
twee assen. smartflowerTM volgt de zon door  
middel van een gps-gestuurde bijstelling, ook bij 
bewolking. Dankzij gps is de positie van de zon  
op elke locatie ter wereld op te vragen. Daardoor 
wordt ervoor gezorgd dat smartflowerTM steeds  
de grootste opbrengst levert die mogelijk is. 

smartflowerTM wordt als compleet systeem gele-
verd en op een door u gekozen plek vast in de on-
dergrond verankerd. Eén druk op de knop en het 
wonder begint: de behuizing gaat open en het rond 
18"m2 grote solaroppervlak ontvouwt zich en 
draait automatisch naar de zon toe. Zodra de zon 
ondergaat, vouwt smartflowerTM de vlakken van 
zijn module in een veiligheidspositie samen. Met 
één druk op de knop verdwijnt de installatie  
geheel in de robuuste behuizing. Het systeem is 
eenvoudig in werking te stellen en via het ge-
stuurde menu in het ingebouwde screen gemak-
kelijk te bedienen. 

Zo heeft de wereld fotovoltaïsche technologie 
nog nooit gezien. Met smartflowerTM hebben  
wij het eerste all-in-one plug & play-fotovolta-
ische systeem ter wereld ontwikkeld dat u  
behalve een buitengewoon, tijdloos design ook 
een intelligente high-end-techniek te bieden 
heeft, die u moeiteloos en eenvoudig kunt  
bedienen. Dankzij zijn bijzondere technische 
kenmerken – zijn smart features – werkt 
smartflowerTM zelfstandig en automatisch. Eén 
druk op de knop is genoeg. Meer hoeft u  
niet te doen.

SMART USE

SMART TRACKING



Door een innovatief zelfreinigingsmechanisme 
blijft smartflowerTM schoon. Hierdoor worden  
verliezen bij de stroomproductie geminimaliseerd 
en de efficiëntie gemaximaliseerd.

smartflowerTM bewaakt met behulp van een wind-
sensor permanent de windsnelheid en wordt 
vanaf een gedefinieerde windkracht automatisch 
in een veiligheidsstand geplaatst voordat het  
systeem beschadigd kan raken.  
Bij brand biedt smartflowerTM een belangrijk voor-
deel in vergelijking met installaties op het dak, 
want het systeem kan op elk moment van het 
stroomnet losgekoppeld worden en vormt daar-
door geen gevaar bij bluswerkzaamheden.

SMART CLEANING

SMART SAFET Y





GEWOON 
OPSTELLEN,  
GEWOON  
AANSLUITEN,  
GEWOON  
OVERTUIGEND

LEONARDO DA VINCI

“Eenvoud is de hoogste trap van  
volmaaktheid.”



Vergeet gewoon alles wat u over de ingewik-
kelde planning, configuratie en installatie van 
zonne-energiesystemen gelezen hebt. Want 
smartflowerTM komt als compleet systeem bij u 
thuis. Alles erin, alles eraan – fotovoltaïsche 
module, sturing, omvormer – en in een wip 
startklaar. Plaats het systeem waar u wilt. In 
maar één uur is smartflowerTM gemonteerd en 
bedrijfsklaar! Net zo vlug en eenvoudig kunt u 
smartflowerTM demonteren en op een andere 
plek weer opbouwen. Bijvoorbeeld als u ver-
huist. 

ZO GEWOON KOMT DE ZON OP



smartflowerTM is mobiel! En dat is een wezenlijk 
voordeel in vergelijking met traditionele systemen. 
Als u ergens anders gaat wonen neemt u uw  
eigen zonne-energiestation gewoon mee. Want 
de demontage is net zo eenvoudig als de opstel-
ling: gewoon de verankeringsschroeven losmaken 
en meenemen! Nog een voordeel van die mobi- 
liteit: smartflowerTM kan geleased worden.

SMART MOBIL IT Y
Met smartflowerTM bekent u kleur als trendsetter op 
het gebied van de zonne-energie. Of de klep  
van de behuizing en de bloembladen in de kleur 
groen, blauw, antraciet of zwart open bloeien,  
dat bepaalt uw persoonlijke stijl. 
Verdere opties: naar keuze grondschroevenfun- 
dament of betonfundament. Beschermingskuip 
voor de berging van smartflowerTM in de grond. 
Energiemanagement-systeem voor het opslaan 
van niet verbruikte energie. Verzekering en  
onderhoudscontract.

SMART OPTIONS
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Innovatief in vorm en functie. smartflowerTM  
is vanuit elk standpunt overtuigend tot in  
alle details. Onze smartflowerTM-partner bij u in 
de buurt adviseert u graag uitvoerig. U vindt 
deze onder: www.smartflower.com
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Er staan twee montagemogelijkheden ter beschik-
king: fixatie op de grond met zes grondschroeven 
of fixatie op een solide fundament. De plaats van 
de zes grondschroeven worden met behulp van 
een sjabloon bepaald waarna deze met een in-
draaihulpmachine in de grond verankerd worden. 
smartflowerTM wordt met de zes grondschroeven 
vastgeschroefd en moet vervolgens alleen nog

elektrisch worden aangesloten. Op vergelijkbare 
manier werkt het met een betonfundament  
dat volgens de statische eisen met de zes veran-
keringspunten wordt aangelegd. smartflowerTM 
wordt erop geplaatst, vastgeschroefd en aange-
sloten. Na maar één druk op de knop produceert 
smartflowerTM stroom.
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A FME T INGEN BEHUIZ ING

TECHNISCHE GEGE VENS

INSTALLATIE

6 bevestigingspunten

Montage op grondschroeven of betonfundament

TOEPASSING

Temperatuurbereik -20 °C bis +60 °C

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

3 x 1,5 mm² AWG 16 (tot 15 m);  
3 x 2,5 mm² AWG 14 (vanaf 15 m)

OPBRENGST SF-32

Nominaal vermogen 2,13 kWp

Opbrengst door bijstelling 
langs 2 assen

3,2 kWp

SYSTEEM

Moduletype glas/backsheet

Product garantie zonnepanelen 10 jaar

Output garantie zonnepanelen 25 jaar o.b.v. 80 %

Celtype monokristallijn

Omvormer éénfase,  
geïntegreerd

Omvormer-garantie 5 jaar

Gewicht   ca. 1.000 kg

Systeemgarantie 24 maanden

VOOR A ANZ ICHT – HOOGTEZ IJA ANZ ICHT – LENGTE

BOVENA ANZ ICHT – BREEDTE

Afmetingen in mm



VEIL IGHEIDSSTAND BIJ STERKE WIND

smartflower energy technology GmbH
Europastraße 1
7540 Güssing, Oostenrijk

Telefoon +43 (0) 1 361 5688
office@smartflower.com
www.smartflower.com

Stand: 01/2014
Zet- en drukfouten voorbehouden.

IMPRESSUM

VEIL IGHEIDSSTAND 1  
B I J W INDSNELHEID > 54 KM/H

VEIL IGHEIDSSTAND 2  
B I J W INDSNELHEID > 63 KM/H

Tijdens het gebruik controleert de windbewaker 
voortdurend de windsterkte. Vanaf een windsnel-
heid van 15"m/sec (54"km/h) gaat smartflowerTM 
automatisch in veiligheidsstand 1 staan om de 
winddruk op de modulen te verminderen.  
Parallel daaraan blijft de windbewaker alle veran-
deringen in de windkracht registreren. Als de 

windsnelheid afneemt keert de installatie in zijn 
normale trackingmodus terug. Als de windsnel-
heid groter is dan 17,55"m/sec (63"km/h), gaat 
smartflowerTM automatisch in veiligheidsstand 2 
staan. Bij opkomende storm of hagel is het  
raadzaam om smartflowerTM geheel in zijn behui-
zing op te bergen.


