


Zonnepanelen hadden in het verleden blauwe cellen, tegenwoordig zijn ze er enkel nog met zwarte cellen. De 

blauw cellen noemde we ‘Poly’ en de zwarte cellen ‘Mono’. De Mono cellen bestaan uit monokristallijn cellen welke 

uit één kristal bestaan. De oppervlakte hiervan is egaal zwart/donkerblauw en heeft geordende elektroden. Het 

voordeel van de monokristallijn zonnepanelen is naast het uiterlijk van het zonnepaneel dat men meer vermogen 

per m2 kan behalen dan met een Polykristallijn zonnepaneel. Mono panelen zijn er in twee versies: panelen met 

een witte backsheet en een zwarte backsheet. De panelen met de zwarte backsheet noemen we ‘Full Black’, deze 

worden vaak ingezet bij particulieren woningen aangezien het esthetisch als fraaier word beschouwd. Op 

zakelijke panden waar esthetiek geen rol maar het vermogen/m2 veel belangrijker is, worden dan nieuwere 

technieken in monokristallijn panelen gebruikt waardoor ze het vermogen per paneel omhoog stuwen. 



1. Verticaal geïntegreerd 

2. Investeren veel in onderzoek/ontwikkeling 

3. Geavanceerde robotische processen 

4. Fabriceren zonnepanelen voor 5 jaar of langer

1. Investeren weinig tot niet in onderzoek /ontwikkeling 

2. Gedeeltelijk robotisch maar ook afhankelijk van menselijke 

productielijnen 

3. Gewoonlijk tussen de 2-5 jaar in productie

1. Geen investering in onderzoek/ontwikkeling 

2. Geen productie van cellen, enkel assemblage 

3. Veelal menselijke productielijnen 

4. Gewoonlijk tussen de 1-2 jaar in productie



Een geautomatiseerde productie of een handmatige, in elke branche is het verschillend wat beter is. Bij een 

handmatige productie hoeft er een stuk minder geïnvesteerd te worden voor de fabriek. Met een

geautomatiseerde productie is het een grotere investering maar op langere termijn zijn de kosten lager, omdat 

machines eenmalig zijn en lang mee gaan in plaats van personeel dat maandelijks loon krijgt. En bij een goede 

geautomatiseerde productie hoeft dit geen effect te hebben op de panelen. Door te kiezen voor geautomatiseerde 

productie kunnen de prijzen omlaag van het eindproduct of meer worden geïnvesteerd in andere zaken om de 

kwaliteit te verbeteren. Zoals research & development of bijvoorbeeld betere service aan te bieden voor de 

klanten. 

Silicium komt veel voor op deze aarde, vooral in zand. Als een producent zelf de cellen produceert kan het ook de 

kwaliteit zelf waarborgen. De grootste cellen fabrikanten ter wereld zijn Jinko en Longi Solar. 

Doordat deze branche nog jong is heeft Bloomberg New Energy Finance bepaald dat 5 jaar al goed is. Als het 

gaat om productgaranties van 12 jaar of meer is het wel belangrijk dat het merk in ieder geval nog 12 jaar bestaat 

zodat je zeker bent dat je ergens terecht kunt voor de garantie.


