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Overweegt  u  de aanschaf  van een n ieuwe f ietsensta l l ing  b i j  uw 
bedr i j f,  school ,  overheidsgebouw of  voor  in  de openbare ru imte? 
Een f ietsensta l l ing  met  een dak van zonnepanelen is  een fraa ie  en 
duurzame oploss ing.  De InfraMarks  Solar  f ietsenstal l ing  levert  dubbel 
voordeel .  Naast  grat is  energ ie  beschikt  u  over  een mooie  overkapping.

terugleveren energie 
 

De fietsenstallingen kunnen 
doorgekoppeld worden. 

Afhankelijk van het aantal en 
het formaat kunt u kiezen om de 
stroom op te slaan voor bijvoor-

beeld het opladen van 
elektrische fietsen of om deze 
terug te leveren. U heeft daar-
naast de keuze uit twee typen 
zonnepanelen. Minder zonne-

celen in het glas betekent meer 
daglicht, maar minder rendement. 

Veel zonnecellen daarentegen 
betekent een hogere energie-

opbrengst, maar minder daglicht. 

Fietsenstalling van  
de toekomst  
 
InfraMarks solar fietsenstallingen
onderscheiden zich in het hoge 
rendement, het gebruik van hoogwaardige 
materialen en de lange levensduur. 
Het dak is voorzien van glaspanelen met 
geïntegreerde zonnecellen. 
Standaard is de fietsenstalling een open 
constructie maar de stalling kan tevens 
worden geleverd met een toegangsdeur 
en elk type fietsklemmen, geïntegreerde 
LED-verlichting en oplaadpunten voor elek-
trische fietsen, scooters en scootmobielen. 
Het frame van de solar fietsenstalling is een 
sterke stalen constructie dat als optie in elke 
RAL kleur kan worden geleverd. 



Afmetingen 
fietsenstalling

- Enkelzijdig: L480xB200xH220 cm  
- Dubbelzijdig: L480xB400xH220 cm

- Enkelzijdig: L480xB200xH220 cm
- Dubbelzijdig: L480xB400xH220 cm 

Materiaal Gegalvaniseerd staal  
(optie poedercoating in RAL-kleur)

Gegalvaniseerd staal  
(optie poedercoating in RAL-kleur)

Type zonnepaneel B60 (bifacial) M40 (mono facial)
Transparantie 12% lichtdoorlatend 40% lichtdoorlatend
Nominaal vermogen 310 wattpiek per paneel 200 wattpiek per paneel

Nominale stroom  9.27 A 9.21 A
Nominale voltage 33.5 V 21.7 V
Kortsluitstroom 9.72 A 9.64 A
Open circuit voltage 40.6 V 26.6 V
Totaalvermogen 
fietsenstalling
per 480 cm

- Enkelzijdig: 1240 Wp  
- Dubbelzijdig: 2480 Wp

- Enkelzijdig: 800 Wp 
- Dubbelzijdig: 1600 Wp

Verlichting LED (optioneel) LED (optioneel)
E-bike oplaadpunten Aantal op basis van uw wensen Aantal op basis van uw wensen

Certificering & 
Veiligheid

Wind standaard: 
I.S.414 Europese norm
Staal standaard: 
I.S.1225 Europese norm

Wind standaard: 
I.S.414 Europese norm
Staal standaard: 
I.S.1225 Europese norm

Fabrieksgarantie 5 jaar 5 jaar
Garantie 
zonnepanelen

20 jaar 20 jaar

Technische specificaties Solar fietsenstalling
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garantie 

Op de fietsenstalling geven wij 5 jaar garantie en op de zonne
panelen zelfs 20 jaar. De zonnepanelen zijn gemaakt van gehard 
glas wat zorgt voor een extreem lange levensduur van meer dan 
50 jaar (bewezen in verouderingstests). De glaspanelen weerstaan 
de hoogste druk. Zelfs na 100 extreme doorbuigingen van meer 
dan 55 mm, blijft het glas en de zonnecellen intact. Daarnaast zijn 
er geen microscheuren in de zonnecellen zichtbaar, wat inhoudt 
dat er geen prestatieverminderingen zijn van de zonnecellen. 

Hoeveel  l i cht  mag het  dak van zonnecelen door laten? 
Hoeveel  energ ie  wi l t  u  opwekken? Aan de hand van uw e igen wensen 
k iest  u  voor  12% of  40% transparant ie  van de zonnepanelen.


