SolaRoad
→ Solarsystemen

SolaRoad
SolaRoad is een modulair pakket
en kan op iedere plaats ter wereld
als standalone of als compleet
systeem worden geplaatst.
Voor een toepassing van een
standalone van ca. 40 m² zijn geen
extra voorzieningen en
aansluitingen nodig.
De standaard SolaRoad elementen
kunnen worden belast met een
dienstvoertuig van max. 12 ton.
40 m² SolaRoad levert ongeveer
4.000 kWh per jaar (Nederlandse
klimaatomstandigheden), genoeg
energie om een gemiddeld
huishouden een jaar van stroom te
voorzien.
SolaRoad is een innovatieve en
duurzame energieoplossing voor
een bedrijventerrein, een
binnentuin, een plein, een fietspad,
een tram- of treinperron, een Abri
of een voetpad.
De SolaRoad kan energie leveren
voor woningen, bedrijven,
straatverlichting, het verlichten
van een abri, verwarming, wifitoegangspunten of een oplaadpunt
voor e-bikes of mobiele telefoons.
De SolaRoad draagt bij aan een
duurzame toekomst
SolaRoad is geschikt voor
iedereen die wil bijdragen aan
CO2-reductie, de

klimaatdoelstellingen wil halen en
het belangrijk vindt om bij te
dragen aan een duurzame
toekomst. De SolaRoad Kit past
goed bij Smart City en Smart
Charging-doelen.
Standaard afmeting :
2800 x 3520mm
Andere maten op aanvraag
Opbrengst NL :
Ca. 136 kWh/m²
Voordelen:
•
Gebruik van bestaande
openbare ruimte.
•
Snelle installatie
•
Standalone of net
aansluiting
•
Geen horizon vervuiling
•
Groene energie
•
Reductie CO2
•
Beloopbaar/ berijdbaar

SolaRoad
SolaRoad voor groene
energie en een schone
toekomst

SolaRoad staat voor een versnelde
transitie naar een schonere Wereld. Bij
SolaRoad zetten we ons in om deze
transitie binnen één generatie te
verwezenlijken.
Dat doen we door de productie van
hernieuwbare energie onzichtbaar te
maken, naadloos geïntegreerd in de
wereld waarin we leven. Met SolaRoad
is het mogelijk energie te winnen uit
wegdekken, perrons, fiets- en
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Alleen samen kunnen we krachtig invulling

Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco
beschikken we over de professionele en innovatieve
slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstukken uit

+31 (0)30 2407007

de markt te beantwoorden.

Info@reanco.nl

Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en
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innovatieve productkennis.
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