Maatskappy Agtergrond
Maatskappy Geskiedenis
Ons by Cassol het die behoefte vir 'n diens-georiënteerde
maatskappy in die sonkrag mark in 2010 geidentiﬁseer. Casper
Fouche, die stigter en alleen eienaar, is in die sonkrag bedryf vir
meer as 14 jaar. Ons het tans 5 aktiewe spanne om aan jou
sonkrag behoeftes te voorsien.
Ons geïnstalleerde stelsels genereer meer as 3 mega watt per
uur. Ons is Vlak 4 BEE, wat fokus op opleiding en ons is BEEVennote met Goodwill Electrical.
Ons spesialiseer in
Ons handhaaf 'n reputasie vir die verskafﬁng van sonkrag
doeltreffende oplossings in die behoefte en aanvraag na
elektrisiteit in die Eskom-krisis fase. Die Eskom-krisis
veroorsaak 'n jaarlikse styging in die prys van elektrisiteit.
Dit is ons verantwoordelikheid om die toekoms van die planeet
en ons geslagte te verseker. Die Nasionale energie verskaffer
kan nie tred hou met die groeiende vraag vir elektrisiteit nie en
steenkool word uitgeput met die tempo van verbruik tans.
Met kernkrag, wil niemand die reaktor op hul voorstoep hê nie.
Sonkrag is beide natuurlik en veilig vir jou en die omgewing.
Ons is in samewerking met J. Malan wat 'n gekwaliﬁseerde
Elektriese Ingeneur is, vir die ontwerp van 100kw en groter
stelsels.
Liefdadigheid organisasies ondersteun deur ons:
E.A.R.S (Ermelo Animal Rescue Services)
CMR Welfare Organization
Kinderhuise
Skole
Ouetehuise
Rustenburg Retrenched Miners Organisation
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Hoekom Sonkrag?
Die vraag "Hoekom Sonkrag?" raak amper oorbodig wanneer jy kyk na die feite. Noem twee
grondstowwe wat onuitputlik is: die son en sand. Dit is die twee belangrikste komponente wat gebruik
word om son energie te genereer.
Met dit in gedagte kom dit as geen verrassing dat elektrisiteit wat geproduseer word op die dakke gou
goedkoper as konvensionele elektrisiteit wat ons uit 'n muurprop gebruik gaan wees. Inderdaad,
sonkrag is die sleutel tot toekomstige ekonomiese groei en wanneer ons dink aan die impak wat dit kan
hê, is dit duidelik dat die ontwikkeling van sonkrag kan vergelyk word met ander moderne wonders van
die verlede soos die stoomenjin , die motor en die rekenaar.
Dit is die rede waarom jy sonkrag moet kies :
Ÿ Die belangrikste bron van krag, die son, sal voortgaan om te

skyn vir nog 4 miljard jaar en gaan voort om vrye energie te
verskaf.
Ÿ

Die hoeveelheid sonenergie wat die aarde bereik oorskry ons
daaglikse vereistes 10 000 tot 15 000 keer!

Ÿ

Genereerde sonkrag produseer nie CO2 nie,en maak dit dus
omgewingsvriendelik.

Ÿ

'n Sonkrag stelsel verleen onafhanklikheid, maak jou
selfversorgend en verlos jou van stygende kostes van energie.

Ÿ

Sonkrag is die enigste bron van energie wat plaaslik wêreldwyd
geproduseer kan word.

Ÿ

Energie vermorsing word geminimaliseer en kostes word
verminder aangesien lang afstande vervoer nie meer nodig is
nie.

Ÿ

Jy kan nie die son monopoliseer nie. Dit is onafhanklik van
korporasies en ondemokratiese regimes.

Ÿ Sonkrag is skadeloos, skoon, groen, hernubare energie.
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Strategie & Visie
Visiestelling
Cassol Sonkrag Spesialiste sien Suid-Afrika as 'n fantastiese land met die potensiaal om heeltemal self
volhoubaar in alle aspekte te wees. Ons glo dat hernubare energie 'n belangrike rol sal speel in die groei
en voortgesette ontwikkeling van die land, en ons sien uit daarna om ook 'n rol in die bedryf te speel.
Missiestelling
Ons doel is om 'n skoner, meer volhoubare toekoms te skep deur die verskafﬁng van die beste moontlike
inligting in die mees interaktiewe manier, sowel as top kwaliteit produkte en dienste met vriendelikheid
en doeltreffendheid. Cassol Solar Spesialiste streef daarna om die beste wat ons kan te wees en om ons
kliënte te voorsien met enigiets en alles wat hulle nodig het of wil hê. Ons is trots daarop om deel te wees
daarvan om Suid-Afrika 'n beter plek te maak, nou en in die toekoms.

Besigheids Doelwitte
Dit is die intensie van hierdie maatskappy om volhoubaarheid in ons gemeenskap te bevorder deur die
ontwerp en installering van hernubare energie stelsels. As ons beskawing oorgaan van onafhanklikheid
van die nasionale netwerk na volhoubare energiebronne, sal sonkrag 'n belangrike rol speel in die skep
van veilige, betroubare energie-onafhanklikheid. Ons begeerte is om jou te help om 'n beter toekoms te
skep vir jouself en vir toekomstige geslagte, deur son krag te kies.
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Produkte

Sonkrag Panele

Sonkrag Ligte

Sonkrag Geisers

Sonkrag Herlaai
Kontroleerder

Batterye

MPPT

Wind Turbines

Sonkrag Komponente

(Maximum Power Point Tracking)
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Sonkrag Inverter

Dienste
By Cassol Sonkrag Spesialiste bied ons wêreldklas energie-oplossings vir Solar beligting, Solar
Residensiële krag stelsels, Sonkrag boerdery, Sonkrag krag steun stelsels, Sonkrag besigheids
sisteme, Wind Turbines, Lae en Medium stroom spanning, gas installasies, Geisers & stowe en COC
Sertiﬁkate vir gas en elektriese installasies.
Ons het talle sonkrag installasies tot op datum voltooi.
Residensiële stelsels kan verdeel word in “off-grid” en “on-grid” stelsels.
“Off-grid”: Huishoudings verbruik gewoonlik die meeste energie in die vroeë aande en oggende - die tyd
van die dag wanneer die son nie optimale energie produseer nie. Berging van energie deur die gebruik
van batterye word dan benodig. Hierdie stelsels bied die verbruiker die kliënt die sekerheid van
voorsiening, maar nie noodwendig 'n baie koste-effektiewe oplossing nie. In hierdie geval gerief geniet
prioriteit.
“On-grid”: Huishoudings kan kies vir 'n on-grid stelsel waar die krag wat gedurende die dag genereer is
direk gevoed word in die huishouding se energie wat uit die grid verreken word. Indien die huishouding
nie al die krag wat op 'n gegewe tyd, die sogenaamde "oor-generasie" gebruik nie, sal die krag in die
netwerk ingevoer moet word, 'n aspek wat nog nie ten volle operasioneel op die Suid-Afrikaanse grid is
nie.
Handeldryf gaan oor geld maak. . Jou kantoor of winkelsentrum kon sy eie krag teen minder as die koste
van die grid genereer.Maak die risiko deur sekuriteit van aanvraag minder in koste. In die huidige mark
maak 'n kommersiële stelsel selde ﬁnansiële sin.
Die dakke van kommersiële geboue soos winkelsentrums en kantoorgeboue ontvang enorme bedrae
van sonenergie wat, indien dit nie gebruik word nie, ongelukkig vermors. Kommersiële geboue gebruik
oor die algemeen meer krag as wat kan genereer word deur sy dak met PV sonpanele te dek. Byna 90%
van al die geboue kan koste bespaar op elektrisiteit deur fotovoltaise sonpanele te installeer op hul
dakke.
Besigheidsindustrie is afhanklik van elektriese toevoer. Terwyl bedryf groot hoeveelhede krag verbruik
is die generasie deur PV bedags verreken om die totale verbruik van koste te verminder. Industriële
terreine het groot ongebruikte dak ruimte en is op terselfe tyd groot verbruikers van elektrisiteit.
Installering van 'n Sonkrag PV stelsel sal die koste van krag aangekoop van die grid afskaal.
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Portfolio
Fred Drisselman Projek Ermelo
Sisteem opstel:
Ÿ 95x 220W Panele
Ÿ 2x 10 KW Microcare
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Invertors
1x 5 KW Microcare Invertor
2x 80A Outback MPPT
3x 60A Outback MPPT
1x 60A Microcare MPPT
2x 1660AH Milliniem Solar
48V Battery Pakkette
2x 530AH Milliniem Solar
48V Battery Pakkette
Hierdie sisteem genereer
+/- 120KW per dag
Battery Cycle Typically
20%

Die stelsel voorsien krag
aan die volgende:
Ÿ 1x Hoof Huis - 4 Bed
Ÿ 2x Gaste Huise - 3 Bed & 2
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Bed
1x Werkers Huise - 3 Bed
1x Woonstel - 1 Bed
3x Boorgat Pompe
Elektriese omheining
2x Watersuiwerings
Sisteme

Portfolio
Shumba Valley Lodge Projek - Parys

Skurwekoppie Projek - Mahamba
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Madoda Vilikazi Projek - Ingogo

Kontak Besonderhede
Stigter en Alleeneienaar
Casper Fouche
Sel:
Faks:
Epos:
Webtuiste:
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(082) 378 5121
(086) 607 7885
casper@cassol.co.za
www.cassol.co.za

