
    

Product- en installatie training 
 
 
Beste genodigde, 
 
Onestone Solar BV en Solesta zonneboilers organiseren op donderdag 11 september 2014 (middag) 
een gezamenlijke product- en installatietraining voor installateurs met de volgende onderwerpen; 

 
 
     Product- en installatie training  

Doel van deze training is om u vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het product en de 
belangrijkste stappen van het installatieproces. We laten u kennis maken met alle onderdelen van het 
systeem en besteden extra aandacht aan het opstarten van het monitoring systeem. Met uw eigen 
TrinaSmart account kunt u alle installaties die u plaatst ook makkelijk zelf monitoren.  

 
Product training Tigo Energie Dual optimizers 

Omdat TrinaSmart ontwikkeld is in samenwerking met Tigo Energy is de installatie vergelijkbaar is aan 
TrinaSmart. We stippen daarom de belangrijkste overeenkomsten en verschillen aan tussen de losse 
(dual) optimizers en TrinaSmart.  

 
Product- en installatietraining  Solesta zonneboilers   
 
De Solesta zonneboiler is door zijn eenvoud en gemak  de meest efficiënte zonneboiler van Nederland. De 
duurzame eigenschappen van de Solesta zonneboilers zijn absoluut uniek en van grote meerwaarde voor 
uw milieubewuste klant. Daarom laten we u graag stap voor stap zien hoe de zonneboiler aangesloten 
wordt. Mocht u vervolgens graag wat uitgebreider kennis maken met de mogelijkheden van 
zonthermische installaties, dan helpen we u graag verder. 
 

Presentatie over de innovatieve toepassingen van zonneboilers 
 
Solesta heeft als missie om betaalbare, duurzame oplossingen te ontwikkelen. In onze visie kan deze 
zonneboiler meer dan alleen het tapwater verwarmen. Hoe? We geven u graag een kijkje in onze keuken 
waar we werken aan de innovatieve zonthermische toepassingen van de toekomst.  

 
Programma; 
12:30  Ontvangst deelnemers  
13:00  TrinaSmart & Tigo training door Onestone Solar  
14:45  Pauze 
15:00  Presentatie & innovatie door Solesta  
16:00  Einde 
 
Locatie:  Solesta, Kerkenbos 10115, 6546BJ, Nijmegen 
Datum:  11 september 2014-07-07 
Tijd:  van 12:30 tot 16:00 uur 

 
Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden via:  sales@onestonesolar.com  Gelieve uw bedrijfsnaam, uw contactgegevens en 
het aantal personen waarmee u komt, te vermelden! 
Voor meer informatie kunt u ons bereiken op: 024-8454025 (tijdens bouwvak alleen per mail a.u.b.) 
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