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WELKOM
Maak kennis met OUXO

MAAK KENNIS MET OUXO 

Wij zijn OUXO. Wij nemen geen genoegen met 

minder omdat elke klant het beste verdient. We 

gaan voor een uitstekende service en leveren de 

hoogste kwaliteit. Daarnaast krijgt u bij ons de 

langste garanties. U wilt alleen hoogwaardige 

producten? Dan zit u bij ons goed. We nemen 

u al het werk uit handen en we stoppen niet 

voordat u tevreden bent. Op deze manier dragen 

we allemaal ons steentje bij aan een gezonde en 

duurzame toekomst. Helpt u ons ook mee?
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OUXO 
Kiest u ook voor zekerheid, kwaliteit en rendement?

OUXO werkt al jaren met uitsluitend de beste materialen en de 

allerbeste producten, wij nemen geen genoegen met minder. De 

klant staat bij ons op #1 en wij gaan samen met u voor een groene 

en duurzame toekomst, helpt u ons ook mee?
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Garanties van minimaal 20 jaar? 

Een zeer hoog rendement? 

Uitgebreide monitoring? 

Een zo veilig mogelijk systeem?

Kiest u voor OUXO dan zit u goed. Alles goed 

geregeld en duidelijk advies.

OUXO
SOLAR
OUXO installaties veranderen alles

SOLAR 

01
Nederlands #1 in
zonnepanelen



8 9

SOLAR 

01
Micro-omvormers, monito-
ring & garanties

MEER OPBRENGST

Traditionele omvormers presteren op

het niveau van het minst presterende

paneel. Met onze micro-omvormers heeft u 

hier geen last van. Elk zonnepaneel presteert

op 100%, zo haalt u het meeste uit uw

installatie!

LUXE MONITORING 

Via de easy-to-use interface beheert u

vanaf elke locatie uw complete installatie.

U heeft toegang via uw PC, laptop, tablet

of smartphone. Volg uw investering en

behoud een optimaal rendement.

VEILIGHEID 

Elk paneel krijgt een eigen omvormer, dit is 

veiliger om te installeren. Er gaat hierdoor 

geen gelijkstroom meer door uw woning. Wij 

houden toezicht op uw installatie zodat u kunt 

genieten van uw zonnepanelen.

THUISACCU

Tot 2020 kunt u volledig salderen. Na 2020 

gaat hier echter verandering in komen. Al onze 

installaties zijn hier alvast op voorbereid. Met 

onze thuisaccu systemen bent u volledig onaf-

hankelijk. Wilt u in de toekomst een thuisaccu 

aansluiten? Geen probleem! Bij OUXO denken 

we verder. 

BETROUWBAAR

Bij OUXO doet u een investering voor 25 jaar. Betrouwbaarheid is daa-

rom erg belangrijk. Al onze installaties worden geleverd met een 20 jarig 

Comfort & Safety Garantieplan. Defecte onderdelen worden kosteloos 

vervangen en we houden toezicht via de MyEnlighten software op uw 

installatie. Zo worden problemen direct opgemerkt en beheren wij uw 

installatie voor het hoogste rendement.

 Vermogensgarantie                  30 Jaar 25 Jaar 5 Jaar

 Rendement (Zuid)                     97,9% 90% 7,9%

 Productgarantie omvormer   20 Jaar 10 Jaar 10 Jaar

 Productgarantie panelen        30 Jaar 12 Jaar 18 Jaar

           OUXO Concurrent  Verschil
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KENNIS 

We hebben al meer dan 10 jaar 

ervaring in het plaatsen van zon-

nepanelen. Daarom vinden we, 

dat we inmiddels ook wel expert 

zijn op het gebied van adviseren. 

We hebben ook bewust een keuze 

gemaakt om slechts met een aan-

tal fabrikanten samen te werken. 

Zo kunnen we de kwaliteit voor 

de klant garanderen en leveren 

al onze installaties een zeer hoog 

rendement. 

The sun is the only safe 
nuclear reactor, situated 
as it is some ninety-three 
million miles away. 
– Stephanie Mills

VEILIGHEID IN CIJFERS 

Bij Enphase lopen er geen hoge gelijkstromen door de 

kabels over het dak en binnenshuis naar de omvormer. 

Het voltage kan in bepaalde gevallen oplopen tot 1000 

volt. Bij Enphase is het voltage van de panelen nooit 

hoger dan 36 Volt. Ook kunt u het hele systeem in één 

keer uitschakelen in de meterkast. Dit is van belang in 

het geval van brand. Brandweerlieden kunnen dan vei-

lig blussen. Bij een gewoon systeem kunnen de zon-

nepanelen niet uitgeschakeld worden en produceren 

de panelen tijdens het blussen gevaarlijke stromen. 

Hierdoor is dit systeem voor uw brandverzekering geen 

probleem.

The ultimate test of man’s conscience 
may be his willingness to sacrifice 
something today for future generations 
whose words of thanks will not be 
heard. 
– Gaylord Nelson

SOLAR

01
Veiligheid, service en be-
trouwbaar
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Via de easy-to-use interface beheert u vanaf elke 

locatie uw complete installatie. U heeft toegang 

via uw PC, laptop, tablet of smartphone. Volg uw 

investering en behaal een optimaal rendement. 

Bent u niet thuis? Wij houden toezicht op de 

zonnepanelen van al onze klanten om te zorgen 

dat de installaties optimaal blijven werken. Vraag 

naar ons Comfort & Safety garantieplan.

MONITORING

MaaK Kennis Met OUXO MOnitOrinG

MONITORING 

02
Uitgebreide monitoring, volg 
uw investering
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MONITORING

02
Enphase Enlighten en Apps

A true 
conservationist 
is a man who 
knows that the 
world is not 
given by his 
fathers, but 
borrowed from 
his children.
– John James 
Audubon

My ENLIGHTEN MONITORING 
APPS

Alle informatie die u nodig heeft voor installatie, monitoring 

en beheer, direct onder handbereik. Met de Enphase-software 

heeft u alles onder controle. Met MyEnlighten kunnen systee-

meigenaren hun eigen energieproductie volgen, de conditie 

van hun systeem monitoren en hun gegevens uitwisselen met 

familie of  vrienden - allemaal via één simpele, eenvoudig 

(ook mobiel) toegankelijke gebruikersinterface. Download de 

app in de App Store of de Google Play Store.

OUXO rendement  

Enphase systemen

Rendement enkele 

omvormer

97%

90%

Beheer uw eigen installatie en volg uw investering. Om een goed inzicht in 

de prestaties van uw panelen te krijgen is monitoring erg belangrijk. Gaat 

het niet volgens schema? Geef dit direct aan ons door en wij lossen het op!

20172016 2018 2019 2020 2021 2022

OPBRENGST
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DUIDELIJK EN OVER-
ZICHTELIJK

Direct de energieproductie zien met MyEnligh-

ten, van dag tot dag en vergelijken met bijvoor-

beeld historische weersinformatie.

Het systeem is zo ontworpen dat de impact op 

uw woning minimaal is. Er zijn geen extra aan-

passingen nodig en de apparatuur blijft uit het 

zicht. Bovendien bent u verzekerd van 20 jaar 

productgarantie. Door het 20 jarige Comfort & 

Safety Garantieplan bent u ook verzekerd van 

een optimale opbrengst.

DIRECT ZIEN WAT ZON-
NE ENERGIE U OPLE-
VERT

Via uw telefoon, computer of tablet kunt u op 

elk moment zien hoeveel energie uw systeem 

produceert. Bekijk in één oogopslag de pres-

taties van uw PV-systeem en bespaar op uw 

elektriciteitsrekening.

MONITORING

02
My Enlighten Platform
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LAADPAAL 

03
Revolutionaire laad tech-
nieken voor elk voertuig

revOlUtiOnaire laad teCHnieKen vOOr elK vOertUiG

LAADPAAL

MODERNE LAAD TECHNIEKEN

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Weinigen zal het 

ontgaan zijn dat de CO2-uitstoot toeneemt, terwijl aan de andere kant 

sprake is van ontbossing en het opraken van de fossiele brandstoffen. 

Met elkaar belasten we het milieu onevenredig zwaar. Tijd voor oplos-

singen. Om deze reden kiezen steeds meer consumenten en bedrijven 

voor het elektrisch rijden. Helaas is het opladen van de voertuigen 

nog tijdsintensief en onhandig. Daar komt nu verandering in met onze 

laadpaal oplossingen. Bent u klaar voor gemak en een kortere laadtijd?

When Henry Ford made cheap, reliable cars people 
said, ‚Nah, what‘s wrong with a horse?‘ That was a 
huge bet he made, and it worked.
- Elon Musk
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LAADPAAL

03
Gemak, snelheid en be-
trouwbaarheid

Bij groen rijden wordt vaak gedacht aan com-

plexe, kostbare oplossingen. Resultaat daarvan 

is dat men de oplossing naar achteren schuift. 

Niet verstandig, want de elektrisch rijden heeft 

vele voordelen. Om het elektrisch rijden zo 

makkelijk mogelijk te maken bieden wij u 

de juiste oplossingen voor het laden van 

uw voertuig.

GROEN RIJDEN KOSTBAAR? NIET BIJ OUXO

„Het opladen kan 

een struikelblok 

zijn om een 

elektrisch voertuig 

aan te schaffen. 

Onze oplossingen 

voorkomen dit 

probleem“

OUXO Nederland

Robuuste laad-
palen met RFID 
lezer zodat u uw 
eigen laadpas 
kunt gebrui-
ken. Beheer uw 
laadpalen op 
afstand en heb 
inzicht in het 
verbruik.
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LAADPAAL

03
Geschikt voor elk voertuig 
en elke situatie

STERK, ROBUUST EN KRACHTIG

Door het gebruik van een zeer sterk composietmateriaal zijn onze 

laadpalen robuust en geschikt voor toepassingen op zowel (semi) 

privaat terrein als in de openbare ruimte. Het compacte laadpunt kan 

worden gemonteerd aan de wand of op een zuil. 

The time is right for electric cars - in fact the time 
is critical. 
- Carlos Goshn
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THUISACCU

04
Wees voorbereid op de 
toekomst en ga off-grid

VEILIG EN BETROUWBAAR 

Onze intelligente systemen leveren hoge besparingen op uw energie-

rekening en hebben een maximale batterijlevensduur.

De opslag systemen van OUXO zijn makkelijk uit te breiden zodat u 

altijd genoeg opslag heeft en maximaal kunt besparen.

Help bij stabilisering van het net en haal het maximale uit uw zonne-

panelen.

Wees vOOrBereid OP de tOeKOMst

THUIS
ACCU
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THUISACCU

04
Ga volledig off-grid

VOLLEDIG OFF-GRID 

Tot 2020 kunt u volledig salderen. Na 2020 

gaat hier echter verandering in komen. Al 

onze installaties zijn hier alvast op voorbe-

reid. Met onze thuisaccu systemen bent u 

volledig onafhankelijk. Wilt u in de toekomst 

een thuisaccu aansluiten? Geen probleem! 

Bij OUXO denken we verder. Zo kiest u voor 

zekerheid en bent u voorbereid op de to-

ekomst. Kies voor een OUXO thuisaccu en ga 

ook off-grid.

„Het is tijd voor verandering. 

Fossiele brandstoffen behoren 

tot het verleden. Samen kunnen 

we zorgen voor een duurzame 

toekomst.“

OUXO Nederland
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THUISACCU

04
Ga volledig off-grid

MODERNE OPSLAG SySTEMEN

Maak kennis met de OUXO opslag systemen, modulaire, plug-

and-play thuisaccu systemen die volledig geïntegreerd zijn in 

het zonnepanelen management systeem. 

Met deze nieuwe thuisaccu‘s passen we de doordachte ar-

chitectuur die we al realiseerden voor onze solar systemen, 

nu ook toe op de opslag van energie. Een zonne-energieop-

lossing, klaar voor de toekomst.
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Oostersingeldwarstraat 13A

9713 GA Groningen

Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/ouxonl

+31 (0)85 30 35 328

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/ouxonl

info@ouxo.nl

www.ouxo.nl

Get in tOUCH!

Zit u nog met vragen? Wilt u meer informatie over 1 van onze producten? 

Neem dan contact met ons op en u krijgt snel antwoord op uw vraag. 

Ook voor het maken van een afspraak met 1 van onze adviseurs kunt u con-

tact met ons opnemen. Zo krijgt u snel en duidelijk een gedegen advies over 

de beste mogelijkheden voor uw situatie.

Wij zijn OUXO. Wij nemen geen genoegen met minder. U toch ook niet?

OUXO
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