
Zonne-installateurs op Texel zijn op zoek naar een  
zon-PV technologie die bestand is tegen de schadelijke 
invloeden van zout, de grote hoeveelheid neerslag,  
grote temperatuurverschillen en de zeewind op het  
eiland. Installatieburo IBS – Oele –Schoo B.V. vertrouwt  
op Enphase micro-omvormers die bestand zijn tegen  
deze ongunstige weers- en milieuomstandigheden.
Ondersteuning ontwikkeling lokale zonne-energie
Texel is een eiland in het noorden van Nederland en staat bekend om haar unieke, 
natuurlijke landschap. Het milieu is belangrijk voor de bewoners, die op zoek zijn 
naar een duurzame en bestendige manier om het eiland van elektriciteit te voorzien.

De vraag naar zonne-energie op Texel komt vanuit de wens om geen geld uit te 
geven aan geïmporteerde elektriciteit, door draagvlak vanuit de gemeenschap 
en een uitgebreide beleidsondersteuning. Maar zon-PV op het eiland kent ook 
uitdagingen met betrekking tot het ruwe zeeklimaat, dat gekenmerkt wordt door 
overvloedige neerslag afgewisseld met droge perioden en een hoge concentratie 
zout in de lucht. Deze extreme omstandigheden vragen een robuuste, duurzame 
en betrouwbare oplossing. 
   

Enphase — De beste keuze bij 
zware weersomstandigheden
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UITDAGING 
Vind goed presterende, kwalitatief 
hoogstaande PV zonnetechnologie, 
die werkt in een sterk wisselende 
omgeving en bij extreme 
weersomstandigheden.

  
OPLOSSING
Installeer Enphase micro-omvormers, 
ontwikkeld volgens de zwaarste 
technische normen en bestand tegen 
zware weersomstandigheden.  

 
RESULTAAT

   Betrouwbaar PV-systeem, die het 
zeeklimaat van het eiland met veel 
neerslag en een hoge concentratie 
zout, kan weerstaan.   

“Enphase  
micro-omvormers 
zijn zeer robuust en 
bestand tegen zware  
(weers-)omstandigheden. 
Enphase heeft alleen 
maar voordelen”

—  Menno Schuijl 
Directeur 
Installatieburo IBS - Oele - Schoo B.V.



Kom meer te weten over de voordelen van de Enphase-oplossing, ga naar    
www.enphase.com/nl.

IBS – Oele – Schoo biedt haar klanten 

milieuvoordelen die generaties lang meegaan. 

Via Enphase bieden zij hun klanten een 

betrouwbare en duurzame oplossing.

INSTALLATIEOVERZICHT

Klant  Menno Schuijl

Plaats  Texel, Noord-Holland, Nederland

Installateur  IBS – Oele – Schoo B.V.

Vermogen  6.12 kWp

Type micro-omvormer  Enphase M215

Type zonnepaneel  Bisol 255W

Over Enphase Energy
Enphase levert ‘s werelds meest geavanceerde  
micro-omvormertechnologie voor zonne-energiesystemen.  
Onze oplossing combineert innovaties op het gebied van  
vermogenselektronica, netwerken en monitoringsoftware om 
zonne-energiesystemen nog slimmer en efficiënter te maken.

Betrouwbare PV-technologie
IBS-Oele-Schoo, opgericht in 1978, is een installatiebedrijf 
gevestigd op Texel. Actief in duurzame energie en gespecialiseerd 
in zon-PV. Gedreven door innovatie en de wens om hun klanten 
te voorzien van de beste oplossing, is IBS in contact gekomen 
met Enphase.

“We zijn begonnen met string-omvormers, maar toen kwamen 
we in aanraking met Enphase micro-omvormers. Dit is nu het 
product dat wij aanraden,” vertelt Menno Schuijl, directeur  
van IBS. “Enphase micro-omvormers zijn beter bestand tegen  
onze (weers-)omstandigheden, zijn betrouwbaar en bieden 
goede prestaties. Alle systemen die wij recent hebben  
geïnstalleerd zijn van Enphase. Deze technologie heeft alleen 
maar voordelen.”

Ook al is IBS relatief nieuw in de PV sector, zij zijn duidelijk 
over welke technologie zij aanbieden aan hun klanten om hun 
investering te beschermen en de mogelijke schade door natte, 
stoffige, zoute en corrosieve omstandigheden te beperken.

Duurzaam ontwerp
Enphase micro-omvormers zijn kwalitatief hoogstaand,  
betrouwbaar, ontwikkeld volgens de hoogste technische  
normen en zijn bestand tegen zware weersomstandigheden.  
In tegenstelling tot traditionele omvormers is het ontwerp van 
Enphase micro-omvormers robuust en voldoen zij aan de strenge 
eisen van IP67. Een IP67 waardering verzekert dat het apparaat 
hermetisch is afgesloten voor weersinvloeden en dat het  
grondig is getest om er zeker van te zijn dat het werkt onder 
extreme temperaturen.

De heer Schuijl moedigt niet alleen zijn klanten aan om te kiezen 
voor Enphase, maar hijzelf heeft ook voor Enphase gekozen.  
Met hun nieuwe huis, elektrische verwarmingssysteem en hybride 
auto is Schuijl ervan overtuigd dat Enphase de meest duurzame PV 
technologie biedt, die in staat is om alle energie te produceren die 
hij nodig heeft. Hierdoor hoeft hij geen elektriciteit in te kopen en is 
hij gegarandeerd van de beste return on investment. 

“Wanneer ik met mijn klanten praat, wil ik dat zij begrijpen wat  
de waarde is die Enphase biedt. Investeren in een kwalitatief  
hoogstaande totaal oplossing betekent dat je investeert in iets dat 
lang meegaat,” zegt Menno.
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