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1.1 Subsidiemogelijkheden
Voor subsidie kunt u de site - http://www.agentschapnl.nl - raadple-
gen.

1.2 Vergunning, verzekeringen, onderhoud en controle

Bouwvergunning
Fotovoltaïsche zonnepanelen mogen in het algemeen zonder vergun-
ning geplaatst worden, met uitzondering van monumenten die in een
beschermd stads- of dorpsgezicht staan. Voor laatsgenoemde dient
men na te vragen of plaatsing toegestaan is. Dit kan bijvoorbeeld via
het omgevingsloket online – http://www.omgevingsloket.nl – en doe
daar de vergunningscheck.

Verzekeringen
Omdat voor een fotovoltaïsche installatie verhoudingsgewijs hoge
sommen worden geïnvesteerd, wordt een adequate verzekering aan-
bevolen.
In het bijzonder bij met geleend geld gefinancierde installaties dient de
verzekering ter bescherming tegen financieel nadeel.

Wettelijke aansprakelijkheid
Voor door bouw en werking van de installatie veroorzaakte schade aan
derden is de opdrachtgever respectievelijk exploitant aansprakelijk.
Dit risico kan door een WA-verzekering worden gedekt.
Opname in de particuliere aansprakelijkheidsverzekering is voordelig
(laat de verzekering de dekking bevestigen). Als stroomgenerator
geldt men officieel als kleine ondernemer en daarmee als privaat per-
soon. Ingebruiknameschade, dus schades die op naam van de ener-
gieleverancier ontstaan, zijn in de regel niet gedekt en kunnen worden
aangevuld door een aansprakelijkheidverzekering van de exploitant.
Wanneer installaties op daken van derden worden geplaatst, moet u
erop letten dat materiële schade aan huurobjecten en bijkomende
schade zijn ingesloten.

Montageverzekering
Tijdens de bouwfase zijn de verzekerde objecten verzekerd tegen
overmacht, montagefouten en diefstal. Daarbij vergoedt de verzeke-
ring de kosten voor reparatie en vervanging meestal onder relatief
hoog eigen risico. Deze verzekering is in de eerste plaats geschikt voor
doe-het-zelvers, aangezien de installateur hiervoor reeds een bedrijfs-
matige WA-verzekering heeft afgesloten.

Verzekering voor installatie en inkomstenderving
Schade aan de installatie (bijvoorbeeld door milieu-invloeden, diefstal,
vandalisme of bedieningsfouten) kan door een elektronicaverzekering
met dekking voor alle gevaren worden afgedekt.
De hoogte van de schadevergoeding hangt meestal van het jaargetijde
af en geldt na een zekere eigen-risicoperiode voor circa drie maan-
den.
Wanneer de fotovoltaïsche installatie in de bestaande brand- en
opstalverzekering wordt opgenomen, wordt de verzekering aanzienlijk
goedkoper als de exploitant van de installatie ook huiseigenaar is.
Dan moet de exploitant de verzekerde risico's en de omvang van de
verzekeringsdekking altijd schriftelijk laten bevestigen. Bovendien
moet de inhoud van de verzekeringsdocumenten duidelijk worden
gedefinieerd, omdat hier vaak het risico van schade door brand, direct
blikseminslag, storm vanaf windkracht 8, hagel en leidingwater worden
verzekerd.

Onderhoud en controle
Fotovoltaïsche installaties zijn vanwege het eenvoudige werkingsprin-
cipe en lang meegaande componenten vrijwel onderhoudsvrij.

Om storingen vroegtijdig vast te kunnen stellen en te kunnen begrij-
pen, adviseren wij minstens het maandelijkse rendement van de instal-
latie te registreren en het correct functioneren te bewaken. Vergelij-
kingen met eerdere jaren of installaties in de buurt helpen de correcte
werking van de installatie vast te stellen. Hiertoe kunt u de als acces-
soire leverbare toestellen voor datacommunicatie gebruiken.
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1.3 Fotovoltaïsche installatie

Zonnecel – zonnepaneel– zonnegenerator

A Solarcel
B Zonnepaneel (fotovoltaïsche zonnepaneel)
C Solargenerator (FV-generator)

Solarcel

Doorsnede van een zonnecel

A Negatieve elektrode
B Grenslaag
C n-gedoteerd silicium
D p-gedoteerd silicium
E Positieve elektrode

De zonnecel is de kleinste bouwsteen van een fotovoltaïsche instal-
latie. Een groot aantal zonnecellen worden samen tot zonnepaneel
geschakeld. Een gebruikelijke fotovoltaïsche installatie bestaat uit
meerdere zonnepanelen (fotovoltaïsche zonnepanelen), de zoge-
naamde zonnegenerator (FV-generator).
Het pure silicium wordt bij de fabricage van zonnecellen bewust met
borium verontreinigd (p-gedoteerd ≙ elektronengebrek). In de naar het
zonnelicht gekeerde zijde worden fosforatomen gebracht
(n-gedoteerd ≙ elektronenoverschot). Aan de grenslaag (pn-over-
gang) ontstaat een elektrisch veld dat zijn minpool in de
p-gedoteerde, zijn pluspool in de n-gedoteerde zone heeft. Elektronen
worden zo na het vrijkomen uit de siliciumatomen in de richting van de
p-dotering weggetrokken. De daardoor ontstane lege plek (gat) gaat
in tegenovergestelde richting. De pn-overgang zorgt daarmee voor
een elektrische spanning door elektronenoverschot aan de zonnezijde
en elektronengebrek aan de achterzijde.

Als aan de pool een verbruiker wordt aangesloten, stroomt er elektri-
citeit. De door de fotonen vrijgekomen elektronen gaan van de min-
naar de pluspool; men spreekt van een stroomvloei van plus naar
min.
In tegenstelling tot mechanische stroomopwekking (bijvoorbeeld door
een fietsdynamo) zitten er in een zonnecel geen mechanisch bewe-
gende delen, waardoor de levensduur ervan onbegrensd is.

Zonnepaneel

A Frame van geoxideerd aluminium
B IJzerarm dekglas
C Inbedding in EVA-folie

EVA: Ethyl-Vinyl-Acetaat
D Kristallijne siliciumcel
E Onderste EVA-folie
F Achterzijde EVA-folie

Een kristallijne fotovoltaïsche standaardzonnepaneel bestaat uit
meerdere solarcellen, die samen in serie zijn geschakeld. Bij de serie-
schakeling wordt het frontcontact van een cel (minpool) steeds aan de
achterzijdecontact van de volgende cel (pluspool) gesoldeerd. Dat
verhoogt de spanning in de zonnepaneel. Een parallelschakeling ver-
goot de stroomsterkte.
Meerdere reeksen worden samen met een glazen afdekplaat op de
voorzijde en een Tedlar®-folie op de achterzijde bij onderdruk in EVA-
folie ingelamineerd. De zonnepaneel is hiermee voor meer dan 20 jaar
beschermd tegen mechanische belastingen.
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In de aan de achterzijde gemonteerde verbindingsdoos worden de
dwarsverbinders van de afzonderlijke celreeksen samengebracht en
op de bypassdioden aangesloten. Iedere reeks wordt daarbij afge-
schermd door een bypassdiode, om bij schaduw op een afzonderlijke
cel schade door oververhitting (hot-spot) te vermijden. Daardoor wordt
bovendien ook de geringere capaciteit voor deze zonnepaneel
begrensd. De aansluiting van de zonnepaneel vindt plaats met behulp
van aansluitstekkers die beveiligd zijn tegen verkeerd aansluiten, die
de installatie veilig en eenvoudig maken. De meeste zonnepanelen
worden voor eenvoudigere installatie en afhankelijk van de stabiliteits-
eisen voorzien van een aluminiumframe, waardoor druk- en zuigbe-
lastingen tot 5400 Pa voor zonnepanelen mogelijk worden. Door de
veelvuldige mogelijkheden van de krachtinleiding bestaan bij de mon-
tage meer vrijheden en spanningsbreuken van het glas zijn vrijwel uit-
gesloten.

Degradatie
De door veroudering veroorzaakte verandering van de elektrische
parameters van een halfgeleider (hier het rendement) wordt als degra-
datie aangeduid.

In de fotovoltaïsche techniek ligt de beschouwingsperiode bij 25 jaar,
waarin het capaciteitsverlies van een moderne fotovoltaïsche stan-
daardzonnepaneel bij circa 10 tot 15% (≤0,5%/jaar) ligt.
Grotendeels verantwoordelijk voor deze teruggang zijn recombinatie-
effecten door de fotoreactie, waarbij het borium een positief geladen
gat verliest en verandert in een negatief geladen ion. Daardoor wordt
zuurstof aangetrokken, dat een verbinding met het borium en het sili-
cium aangaat.
Degradatie moet echter niet algemeen gelijk worden gesteld aan ver-
mogensverlies. Dat heeft meestal eenvoudiger oorzaken: verontrei-
nigde glasplaten, beschaduwde cellen door afzettingen en mosvor-
ming (met name in het framebereik), gedeeltelijke beschaduwing door
groeiende beplanting of "browning" (geel worden van het polymere
inbeddingsmateriaal).

Zonnestraling

Stroom van de zon
Ongeveer eenderde van de primaire energieproductie komt in Neder-
land ten goede aan de stroomvoorziening. Daarvan gaat circa twee-
derde bij het opwekken van de stroom in de energiecentrales en bij de
verdeling over het stroomnet verloren.
Bij het leveren van elektrische energie treedt meestal een hoge mili-
eubelasting op. Daarom loont het beslist stroom op te wekken via her-
nieuwbare energie, zoals zon, wind, waterkracht en biomassa en de
elektrische energie kort bij de verbruiker en decentraal te winnen.
Het opwekken van elektrische stroom direct uit zonne-energie is een
elegante en betrouwbare mogelijkheid.
Fotovoltaïsche installaties wekken overdag stroom op, dus precies
wanneer er grote behoefte aan stroom is. 
Om ongeveer de hoeveelheid stroom te produceren, die overeenkomt
met het gemiddelde jaarverbruik van een Nederlandse burger, is circa
10 m2 oppervlak aan zonnecellen nodig.

Algemene gegevens zonne-energie
Op het oppervlak van Nederland valt op jaarbasis een hoeveelheid
energie die ongeveer 80 keer groter is dan het totale energieverbruik.
Rond de helft daarvan bereikt het aardoppervlak als directe zonne-
straling, de andere helft als diffuus licht.
Ieder jaar valt in totaal ongeveer 950 tot 1100 kWh/m2 op een hori-
zontaal vlak. Fotovoltaïsche installaties zetten daarvan meer dan
10% om in elektrische energie, waarbij circa tweederde in de zomer
en eenderde in de winter wordt ”geoogst”. Onze zon is daarmee niet
alleen een onuitputtelijke, maar ook een milieuvriendelijke energie-
bron.
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Invloed van richting, steilheid en beschaduwing
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Optimale richting en opstellingshoek
In zuidelijke richting en met een opstellingshoek van 30 tot 35º ten
opzichte van de horizontale lijn levert de fotovoltaïsche generator
gemiddeld over het jaar de hoogste stroomopbrengst. Maar zelfs bij
duidelijke afwijkingen daarvan (zuidwest tot zuidoost, opstellingshoek
van 25 tot 55º) loont de installatie van een fotovoltaïsche installatie.
De grafiek toont het verlies aan rendement als de fotovoltaïsche gene-
rator niet optimaal kan worden aangebracht. Een geringere opstel-
lingshoek is gunstiger als de fotovoltaïsche generator niet naar het
zuiden kan worden gericht. Zo zorgt een fotovoltaïsche installatie met
een 30º opstellingshoek zelfs bij 45º zuidwestrichting nog voor bijna
95% van het optimale rendement. En zelfs bij oost- of westrichting kan
nog op 80% worden gerekend als de dakopstellingshoek tussen 25 en
40º ligt.
In de winter zou een grotere hoek weliswaar gunstiger zijn, maar twee-
derde van het rendement van de installatie wordt opgebracht in de zes
zomermaanden. Bij dakopstellingshoeken tussen 25 en 40º en afwij-
kingen van maximaal 45º uit zuidelijke richting is de lagere opbrengst
te verwaarlozen klein. Daartegenover moet een opstelhoek kleiner
dan 20º worden vermeden, omdat dan de vervuiling van de fotovol-
taïsche generator toeneemt.
Omdat fotovoltaïsche installaties relatief grote dakoppervlakken nodig
hebben, kan het generatoroppervlak over verschillende dakoppervlak-
ken worden verdeeld. Als deze oppervlakken een verschillende rich-
ting en opstellingshoek hebben, moet elke fotovoltaïsche generator
afzonderlijk met zijn eigen netvoedingapparaat (netomvormer) of een
zogenaamde multistring worden gebruikt om een optimale aanpassing
en daarmee rendement te krijgen.

Schaduw vermindert de energie-opbrengst
De fotovoltaïsche generator moet zo geplaatst en gedimensioneerd
worden dat de invloed van schaduwwerpende, naburige gebouwen,
bomen, stroomleidingen enzovoort gering blijft. Daarbij moet er reke-
ning mee worden gehouden dat aangrenzende percelen bebouwd
respectievelijk beplant kunnen worden.
Tussen het generatoroppervlak en schoorstenen of andere schaduw-
werpers op het dak moeten voldoend grote afstanden worden aange-
houden, om te vermijden dat de fotovoltaïsche installatie in de scha-
duw komt. Antennes en soortgelijke beweegbare obstakels moeten zo
mogelijk op de andere dakhelft worden aangebracht.

Hot-spot-effecten
Als alle cellen van de fotovoltaïsche zonnepaneel in serie worden
geschakeld en een cel komt in de schaduw te liggen, dan gedraagt
deze cel zich als een ohmse weerstand, dat wil zeggen als stroom-
verbruiker. Er ontstaat een zogenaamd ”hot-spot-effect”. Het gehele
veld kan slechts zoveel stroom leveren als door de beschaduwde cel
stroomt, die daarbij verwarmd wordt.
”Hot-spot-effecten” moeten beslist worden vermeden.
■ Ze verlagen het vermogen van de fotovoltaïsche installatie.
■ Ze beschadigen de beschaduwde cel door oververhitting.
Viessmann fotovoltaïsche zonnepanelen hebben bypassdioden. Als
een rij cellen in de schaduw komt te liggen, wordt de bypassdiode
geleidend en de stroom wordt langs de rij cellen geleid.
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A Solarcel
B Bypassdiode

Gebruik van de opgewekte stroom

Functie van de netomvormer
De fotovoltaïsche zonnepanelen leveren gelijkstroom. Voor levering
aan het net is echter wisselstroom nodig. Een van de hoofdopgaven
van de netomvormer is het omzetten van de gelijkstroom in netcon-
forme wisselstroom; onder een zo hoog mogelijk rendement.
Bovendien stelt de netomvormer het optimale werkingspunt van de
fotovoltaïsche installatie (MPP - maximum power point) steeds bij en
past deze zo aan het dynamische weers- en instralingsgedrag aan.
Nog een functie van de netomvormer is de netbeveiligings-functie.
Netbeveiliging staat voor een schakeling die een fotovoltaïsche instal-
latie bij stroomuitval of werkzaamheden aan het elektriciteitsnet veilig
afkoppelt van het net.
Als het openbare elektriciteitsnet (bijvoorbeeld door onderhoudswerk-
zaamheden) wordt uitgeschakeld, moet de netomvormer de fotovol-
taïsche installatie van het elektriciteitsnet afkoppelen. Anders komt er
stroom uit de fotovoltaïsche installatie in het elektriciteitsnet, met nave-
nant gevaar voor het onderhoudspersoneel. 

Bovendien mag de door de netomvormer toegevoerde stroom de in
de EN 60555 vastgelegde frequentie niet overschrijden. 
Een enkelfasige netbeveiliging is toegestaan tot aan een vermogen
van 4,6 kVA (maximale asymmetrische fasenbelasting). Voor grotere
fotovoltaïsche installaties moet het generatorvermogen met een drie-
fasige netbeveiliging over de fasen worden verdeeld.
De netomvormer moet aan de eisen van de wet op elektromagnetische
verdraagzaamheden van apparaten voldoen.
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Levering van de fotovoltaïsch gewonnen stroom aan het openbare net

A Fotovoltaïsche zonnepanelen
B Netomvormer
C Netleveringmeter

Op dit moment in worden in Nederland bijna uitsluitend netgekoppelde
fotovoltaïsche installaties geïnstalleerd. De fotovoltaïsch gewonnen
stroom kan voor eigen gebruik worden ingezet of aan het openbare
stroomnet worden geleverd. De voor het huishouden voor eigen
gebruik extra benodigde stroom wordt via een door loodjes vergren-
delde aansluitkast met hoofdzekeringen uit het openbare net betrok-
ken.
Achter de aansluitkast bevindt zich de meterkast waarin de referen-
tiestroomteller is ondergebracht. De levering van de fotovoltaïsch
opgewekte stroom gebeurt direct vóór de referentieteller. Voor de ver-
rekening van de geleverde stroom is een voedingsteller nodig, waar-
voor een vrije meterplaats aanwezig moet zijn.

Wanneer de fotovoltaïsch gewonnen stroom voor eigen gebruik moet
worden ingezet, is bovendien een solaire opbrengstmeter nodig.
De meters zijn in de regel eigendom van het energiebedrijf dat hiervoor
een huurtarief hanteert.
De aansluiting van de fotovoltaïsche installatie aan het elektriciteitsnet
mag alleen door een erkende elektricien gebeuren. Meestal regelt
deze ook de elektrische aansluitvoorwaarden met de plaatselijke ener-
gieleverancier.

Bliksembeveiliging
Bij blikseminslag moet verschil gemaakt worden tussen installaties ter
bescherming tegen directe en indirecte blikseminslag.

Externe bliksembeveiliging bij directe inslag.
Een bliksembeveiligingsinstallatie behoeft na de installatie van een
fotovoltaïsche installatie slechts in een paar uitzonderingsgevallen te
worden opgezet, bijvoorbeeld op bijzonder kwetsbare plaatsen.
Als een bliksembeveiligingsinstallatie voor het gebouw aanwezig is,
moeten de benodigde scheidingsafstanden van de opvanginrichting
volgens DIN EN 62305-3 worden aangehouden. Anders moet de
bevestigingsconstructie zo kort mogelijk door aardingsleidingen met
geschikte, elektrisch geleidende onderdelen worden verbonden, die
weer met een aardleiding moeten zijn verbonden. 
Bij gescheiden bevestigingsconstructie moet voor een aardleiding en
voldoende afstand tot de aanwezige dakstaanders voor de elektrici-
teitsvoorziening worden gezorgd. Omdat dakstaanders niet in de aar-
ding mogen worden betrokken, moet het aanraken van beide onder-
delen worden vermeden.

Bij gebouwen zonder bliksembeveiliging adviseren wij ook voor de
fotovoltaïsche installatie geen bliksembeveiliging aan te leggen,
omdat door tegen bliksem beveiligde fotovoltaïsche installaties scha-
delijke overspanningen kunnen worden geïnduceerd. Als de fotovol-
taïsche installatie, bijvoorbeeld bij platte daken, duidelijk boven het dak
uitsteekt, moet de inrichting van een bliksembeveiligingsinstallatie
door een expert worden gecontroleerd.

Interne bliksembeveiliging tegen overspanningen
Overspanningsafleiders in de netomvormer beschermen de fotovol-
taïsche zonnepaneel en de elektronica tegen schadelijke overspan-
ning. De doeltreffendheid van de overpanningsafleider wordt ver-
hoogd als de netomvormer zo dicht mogelijk bij de fotovoltaïsche
installatie wordt geïnstalleerd, eventueel ten koste van de toeganke-
lijkheid.
Bij de montage moeten luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen zoda-
nig worden aangebracht dat de koeling van de fotovoltaïsche zonne-
paneel niet wordt beïnvloed.
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2.1 Technische gegevens voor de fotovoltaïsche zonnepaneel
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De afbeelding toont als voorbeeld drie karakteristieken voor een foto-
voltaïsche zonnepaneel onder verschillende werkingsomstandighe-
den.
Op de plaats waar de karakteristiek de y-as (fotovoltaïsche genera-
torstroom) raakt, is de stroomsterkte het grootst en de spanning nul.
Deze maximale stroomsterkte wordt kortsluitstroom genoemd. Deze
is sterk van de instraling afhankelijk.
Op de plaats waar de karakteristiek de x-as (fotovoltaïsche genera-
torspanning) snijdt, is de spanning het hoogst, de stroomsterkte nul.
Dit punt wordt nullastspanning genoemd.
Het door de fotovoltaïsche zonnepaneel afgegeven vermogen is het
rekenkundig product uit de ogenblikkelijke stroom en de spanning.
Deze elektrische karakteristieke waarden liggen tijdens de werking
niet vast maar veranderen naargelang instralingssterkte en zonnecel-
temperatuur, te herkennen aan de zich veranderende karakteristiek.
De MPP-sturing in het netvoedingsapparaat zoekt voortdurend het
werkpunt op de karakteristiek waar de spanning en stroom hun opti-
male waarde bereiken, waar dus het vermogen het grootst is (MPP =
Maximum Power Point).

Spanning U in V

UMPP

IMPP

in
 m

A
St

ro
om

in
te

ns
ite

it

A Kortsluitstroom (ISC)
B I-U-karakteristiek

C Vermogen
D MPP
E Nullastspanning (UOC)

Op de beide werkingspunten ”nullastspanning” en ”kortsluitstroom” is
geen vermogen aanwezig.
Het elektrisch vermogen hangt (zoals beschreven) rechtstreeks af van
de instralingsintensiteit en daarom wordt in het laboratorium onder
genormeerde testomstandigheden (STC = Standard Test Conditions)
voor iedere fotovoltaïsche zonnepaneel het topvermogen in kWp (Kilo-
watt Peak) onder een zogenaamde flasher bepaald.

Genormeerde testomstandigheden (STC):
instraling = 1000 Wh/m2

Celtemperatuur = 25 °C
Atmosferisch massagetal AM = 1,5

Luchtmassa, die de invalshoek en de
weg van de zoninstraling beschrijft

Om meer stroom uit een fotovoltaïsche generator te winnen, worden
fotovoltaïsche zonnepanelen/strings vaak parallel geschakeld. Wan-
neer beide strings gelijk worden aangestraald, kunnen de stromen
worden opgeteld. Wanneer één string in de schaduw komt, treden aan
beide strings verschillende spanningen op, die dan tot een keerstroom
in de beschaduwde string kunnen leiden. De maximale keerstroom
van een fotovoltaïsche zonnepaneel geeft daarbij aan, hoeveel stroom
op deze manier door de fotovoltaïsche zonnepaneel kan stromen,
zonder deze te beschadigen. Bij veel netomvormers is er de moge-
lijkheid zekeringen in te bouwen, om schade door keerstromen te ver-
mijden.
Door de opwarming van een zonnecel respectievelijk van een fotovol-
taïsche zonnepaneel veranderen de elektrische eigenschappen
onmiddellijk en wordt het vermogen lager. Bij kristallijne fotovoltaïsche
zonnepanelen neemt het vermogen met circa 0,5% per Kelvin tempe-
ratuurstijging af (bij zonnepanelen met dunne laag met circa 0,2%).
Dat wil zeggen dat de fotovoltaïsche zonnepaneel bij een celtempe-
ratuur van 45 °C 10% minder nominaal vermogen heeft dan onder
STC. Deze temperaturen worden in de zomer regelmatig bereikt en
kunnen gedeeltelijk zelfs tot 70 °C oplopen. Bij fotovoltaïsche zonne-
panelen met slechte ventilatie aan de achterkant zijn de opbrengst-
verminderingen zelfs nog circa 5% hoger.
Raadpleeg voor meer technische gegevens bij de fotovoltaïsche zon-
nepanelen het overeenkomstig technisch blad.

2.2 Technische gegevens bij de netomvormer

Rendement
Netomvormer werken naargelang de zonne-intensiteit in verschillende
vermogensbereiken. Het opgeven van het maximale rendement alleen
is daarom voor de beoordeling van het vermogen niet voldoende.
Daarom werd het ”Europese rendement” gedefinieerd. Dit rendement
is gebaseerd op de Europese instralingsverdeling en biedt een ver-
gelijkingsbasis voor verschillende netomvormers.
Normale werkbereiken liggen tussen –20 en +80 °C. In het algemeen
moet de netomvormer beschermd tegen sterke opwarming worden
gemonteerd. Apparaten met convectiekoeling warmen sneller op dan
apparaten met ventilatorondersteuning (vaak reeds temperatuurgere-
geld).

Bij de montage moeten luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen zoda-
nig worden aangebracht dat de koeling niet wordt beïnvloed.
Trafoloze netomvormers zijn wezenlijk lichter gebouwd en ook
meestal goedkoper dan apparaten met trafo. Vanwege de ontbre-
kende galvanische scheiding van de wisselstroomzijde moet echter
een ”voor alle stroomtypen geschikte aardlekschakelaar” (FI) voor de
persoonlijke bescherming zijn aangebracht (DIN VDE 0126). De toe-
passing met dunnelaagzonnepanelen wordt door de fabrikant meestal
beperkt tot trafoapparaten.

Technische gegevens
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Rendement als functie van het uitgaand vermogen
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A maximaal rendement (circa 95%) bij 50% van het nominaal ver-
mogen

Het Europees gewogen rendement bedraagt 93,6%.

Vermogensregeling
Naargelang de weerssituatie verschuift het werkingspunt van het
maximale MPP vermogen.

Door permanent bijregelen zoekt de netomvormer steeds het MPP om
een zo hoog mogelijke energiebenutting te krijgen.

Elektrische aansluiting
Tot 4,6 kVA fotovoltaïsch generatorvermogen kan de aansluiting van
de netomvormer eenfasig plaatsvinden. Vanaf 4,6 kVA moet de aan-
sluiting over meerdere fasen worden verdeeld, om asymmetrische
fasenbelasting te vermijden.

De impedantiewaarde volgt uit de netimpedantie aan de huisaanslui-
ting plus alle weerstandswaarden van de andere leidingen en klem-
punten tot aan de netomvormer.

Aanwijzing voor de beveiliging
Als stroomcircuitbeveiliging (leidingsbeschermingselement) advise-
ren wij een 16 A smeltzekering NEOKIT van de firma Lindner of een
zekeringautomaat met D- of K-karakteristiek. Verbruikers mogen aan
dit circuit niet worden aangesloten.

De betreffende voorschriften, onder andere met betrekking tot de
selectiviteit moeten afhankelijk van de lokale omstandigheden worden
nageleefd. In de netleiding kan een extra aardlekschakelaar worden
ingebouwd.

Gebruik van netomvormers
De verschillende beschermklassen van de netomvormers richten zich
naar de plaats van installatie.
De vermelding van de beschermingsklasse IP helpt erbij, voor iedere
toepassingslocatie de juiste netomvormer te vinden. Het eerste getal
geeft de contact en verontreinigingsbescherming aan (0 = ”geen
bescherming” tot 6 = ”stofdicht”) en het tweede getal de bescherming
tegen water (0 = ”geen bescherming” tot 8 = ”bescherming bij perma-
nent onderdompelen”).
■ In gebouwen die niet onder definitie van brandgevaarlijke ruimtes of

vochtige ruimtes vallen, zijn netomvormers van beschermklasse
IP 21 voldoende.

■ Voor gebouwen als woningen of bijvertrekken kan een netomvormer
met een lagere beschermingsklasse dan IP 44 worden gebruikt.

■ Elektrische bedrijfsmiddelen die voor het normale gebruik worden
toegepast (bijvoorbeeld montage in boerenbedrijven) moeten min-
stens van de beschermingklasse IP 44 zijn.

Netomvormer mogen in de volgende bereiken niet worden gebruikt:
■ Plaatsen met een sterke stofontwikkeling, bijvoorbeeld hooiopslag
■ Plaatsen met licht ontvlambare stoffen
■ Plaatsen met een ammoniakhoudende omgeving, bijvoorbeeld stal-

len
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2.3 Keuze van netomvormer
Op basis van het gekozen aantal fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen
de benodigde netomvormers en het overeenkomstig aantal gelijk-
stroom-scheidingsschakelaars worden gekozen.
Bij het converterontwerp moet men ook op de maximaal toelaatbare
systeemspanning van de fotovoltaïsche zonnepaneel letten. Deze
geeft aan hoeveel fotovoltaïsche zonnepanelen in serie geschakeld
kunnen worden zonder het systeem te beschadigen.
Bij installaties met meerdere circuits moet erop worden gelet dat deze
altijd met hetzelfde aantal fotovoltaïsche zonnepanelen worden uitge-
voerd. Een uitzondering vormen multi-string-netomvormers.

Opmerking
Een belangrijke veiligheidsmaatregel tegen geïnduceerde overspan-
ningen is het correct leggen van de kabels. Plus- en minleidingen
moeten zo dicht mogelijk bij elkaar worden aangelegd zodat de opper-
vlakken die deze stroomcircuits vormen en daarmee de ingekoppelde
overspanning laag blijven.
Dit aspect wordt bij het aanleggen van leidingen vaak over het hoofd
gezien of verwaarloosd, want de consequente omzetting leidt meestal
tot langere leidingen en iets meer montage-inspanningen. Dit moet
echter ten gunste van een effectieve overspanningsbescheming wel
worden gerealiseerd.

Montagevoorwaarden

Bij de montage van de fotovoltaïsche zonnepaneel op schuine daken
wordt de verbinding met de spanten of nokgording gerealiseerd met
dakhaken. De montageplaat van de haak wordt bevestigd met mini-
maal twee houtschroeven (diameter minimaal 8 mm; aanbevolen
inschroefdiepte in het hout 70 mm). De beugel van de haak draagt de
bevestigingskracht over naar buiten. Op de dakhaken worden de dra-
gerprofielen bevestigd. De fotovoltaïsche zonnepanelen worden
daarop met klemmen vastgezet.
Afhankelijk van de dakbedekking kan het nodig zijn de dakpannen te
bewerken. Daarbij moet u erop letten dat de dakbedekking niet ontoe-
laatbaar wordt verzwakt.
Verkeerde montage leidt tot gebroken dakpannen, daklekkage of
andere schade.

Planning en ontwerp van de fotovoltaïsche installatie moet zijn afge-
stemd op de plaatselijke omstandigheden.
De effecten op het montagesysteem moeten worden bepaald conform
de desbetreffende technische reglementen van het bouwwezen. U
bent verplicht bij het ontwerp / de planning rekening te houden met de
invloed van belastingen conform DIN 1055 1-5 in combinatie met het
veiligheidsconcept conform DIN 1055-100.
Bij het plaatsen van een fotovoltaïsche installatie moeten de voor het
desbetreffende land geldende wetten en verordeningen in acht wor-
den genomen.

3.2 Sneeuwlast- en windlastzones
Fotovoltaïsch zonnepaneel- en montagesysteem moeten zo worden
gedimensioneerd dat ze mogelijke sneeuw- en windlasten kunnen uit-
houden. EN 1991, 3/2003 en 4/2005 maakt in heel Europa voor elk
land onderscheid tussen verschillende sneeuw- en windlastzones.

3.3 Installatiemogelijkheden

A Schuin dak, verticale installatie
B Schuin dak, horizontale installatie

C Plat dak, op staanders, horizontale installatie
D Vrijstaande montage, op staanders, horizontale installatie

Technische gegevens (vervolg)
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3.4 Bepaling van de oppervlaktebehoefte

Verticale montage

a Breedte
b lengte

l = n · a + (n – 1) · 25 mm*1

h = n · b + (n – 1) · 25 mm*2

n = aantal fotovoltaïsche zonnepanelen

Horizontale montage

a Breedte
b lengte

l = n · b + (n – 1) · 25 mm*2

h = n · a + (n – 1) · 25 mm*1

n = aantal fotovoltaïsche zonnepanelen

3.5 Algemene montage-instructies
■ Maximaal optredende belasting en afstand tot de dakrand voor

onderbouw volgens voorschriften.
■ Leef de bouwkundige eisen aan de brandbescherming voor fotovol-

taïsche installaties na.
■ Bij platte daken met dakstroken van kunststof de steunen enkel

plaatsen met tussenmateriaal (zoals beschermende matten).
■ Aansluitleidingen beschermen tegen aanvreten door vogels en

kleine dieren.

■ In de buurt van de fotovoltaïsche zonnepaneel een dakuitgang aan-
brengen om controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemak-
kelijken.

■ De aansluitleidingen moeten door een geschikte dakdoorvoer (ver-
luchtingsdakpan) geleid worden.

*1 Afstand tussen de fotovoltaïsche zonnepanelen.
*2 Minimumafstand tussen naast respectievelijk over elkaar aangebrachte fotovoltaïsche zonnepanelen (afhankelijk van de dakpannen).

Montagevoorwaarden (vervolg)

12 VIESMANN VITOVOLT

3

56
23

 0
91

 N
L



330

42
0

Daksteentype Ventilatiediameter cm2

Frankfurter pannen  32
Dubbele S  30
Taunus pannen  27
Harzer pannen  27
 

Montagesystemen

Viessmann biedt voor de bevestiging universele systemen aan, gedi-
mensioneerd voor het individueel samenstellen conform het gewenste
installatievermogen.
De montagesystemen zijn geschikt voor bijna alle dak- en dakbedek-
kingstypes.

Ook voor de montage op platte daken worden montagesets aange-
boden.

4.2 Montagesysteem schuine daken– opdakmontage

Dakhaken

Dakhaken Rapid2 +45
Bestelnummer 7457 972
Vooraf gemonteerd met KlickTop opzetstuk.

  
Dakhaken Rapid2 +Max
Bestelnummer 7457 973
Vooraf gemonteerd met KlickTop opzetstuk, voor hoge sneeuwlasten.

  
Dakhaken Rapid2 +45V
Bestelnummer 7497 889
Vooraf gemonteerd met KlickTop opzetstuk, voor verticale railmonta-
ge.

Montagevoorwaarden (vervolg)
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Dakhaken leien Prefa (zonder plaat)
Bestelnummer 7457 974

  
Dakhaken beverstaartsingles universeel
Bestelnummer 7457 975
Verstelbaar.

  
Beverstaartsingles bevestigingsset universeel
Bestelnummer 7497 890
Set bestaat uit dakhaken en beverstaart-vervangingsplaat verzinkt.

  
KlickTop opzetstuk
Bestelnummer 7164 821
Voor dakhaken leien en beverstaartsingles.

  
Golfplaat-bevestigingsset 10 x 200
Bestelnummer 7457 976
Stokschroef met EPDM-afdichting.
Flensmoeren en KlickTop opzetstuk.

  
Golfplaat-bevestigingsset 10 x 300
Bestelnummer 7457 977
Stokschroef met EPDM-afdichting.
Flensmoeren en KlickTop opzetstuk.

  
Houtschroef (50 stuks)
Bestelnummer 7457 992
Met schotelkop
VA8 x 120 mm.

  
Single Fix-V Solo paar set
Bestelnummer 7457 980

 

Montagesystemen (vervolg)

14 VIESMANN VITOVOLT

4

56
23

 0
91

 N
L

 



Middenklemmen

Middenklem Rapid2 +30-39 mm
Bestelnummer 7510 841
Vooraf gemonteerd inclusief schroef Torx M8.

  
Middenklem Rapid2 +40-50 mm
Bestelnummer 7510 842
Vooraf gemonteerd inclusief schroef Torx M8.

  
Aardingsmiddenklem Rapid2 +30-39 mm
Bestelnummer 7510 845
Vooraf gemonteerd inclusief schroef Torx M8.

  
Aardingsmiddenklem Rapid2 +40-50 mm
Bestelnummer 7510 846
Vooraf gemonteerd inclusief schroef Torx M8.

Montagesystemen (vervolg)
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Eindklemmen

Eindklem Rapid2 +35 mm
Bestelnummer 7510 846
Vooraf gemonteerd inclusief schroef Torx M8.

Eindklem Rapid2 +40 mm
Bestelnummer 7510 839
Vooraf gemonteerd inclusief schroef Torx M8.

Eindklem Rapid2 +50 mm
Bestelnummer 7510 844
Vooraf gemonteerd inclusief schroef Torx M8.

Overige accessoires

Zonnepaneeldraagprofiel
Bestelnummer Z011 245
40 x 40 x 4000 mm

  
Verbinder Solo05
Bestelnummer 7457 986
Vooraf gemonteerd voor zonnepaneeldraagprofiel Solo05.

  
Kunststof eindkap (20 stuks)
Bestelnummer 7457 986 
Voor zonnepaneeldraagprofiel Solo05.

  

Montagesystemen (vervolg)
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Bliksemafleiderklem (20 stuks)
Bestelnummer 7457 988
Vooraf gemonteerd, voor 8 en 10 mm diameter.

  
KlickTop kruisverbinder set M8
Bestelnummer 7457 987

Proclip-C kabelklem (25 stuks)
Bestelnummer 7457 989
Voor zonnepaneeldraagprofiel Solo05.

 

  
Vulplaat middenklem voor Rapid (Eco Quad)
Bestelnummer 7410 840
Voor verhoging van het steunvlak.

 

  
EPDM rubber vulling 3 mm
Bestelnummer 7410 838
Zelfklevend.
Rol met 10 m, 48 mm breed, bijvoorbeeld voor trapeziumvormige klem-
men.

  
Vulplaat 2 mm EcoS Rapid Standard (25 stuks)
Bestelnummer 7457 990

  
Vulplaat 2 mm VAMax Rapid Max (25 stuks)
Bestelnummer 7457 991

  
Bout met vierkante kop (100 stuks)
Bestelnummer 7457 993

  
Flensmoer met kartelvertanding (100 stuks)
Bestelnummer 7457 994

Montagesystemen (vervolg)
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4.3 Montagesystemen platte daken
Bij montage op platte daken worden de fotovoltaïsche zonnepanelen
horizontaal gemonteerd. Voor een tot zes fotovoltaïsche zonnepa-
nelen in één rij zijn verbindingsstutten nodig voor een stevige stand.

Naast vaste opstelhoekstukken zijn er ook verstelbare met 20 tot 40°
opstellingshoek.

722
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Montage op onderconstructie

A Onderconstructie
Afstand z Berekening zie pagina 19
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Montage met steunpunten

A Onderleggers
Afstand z Berekening zie pagina 19

Ballast volgens DIN 1055 bij een opstellingshoek van 35º
Als de fotovoltaïsche zonnepanelen worden geborgd tegen wegglij-
den, hoeft enkel rekening te worden gehouden met de statische ver-
zwaring tegen optillen.

  Beveiliging tegen glijden Beveiliging tegen lichten
Montagehoogte boven terrein m tot 8 8 tot 20 20 tot 100 tot 8 8 tot 20 20 tot 100
Contactgewichten per steun kg 267 439 613 108 183 261

Bepalen van de rijafstand tussen de fotovoltaïsche zonnepanelen
Bij zonsopgang en -ondergang (erg laag staande zon) kan een over-
schaduwing bij achter elkaar opgestelde fotovoltaïsche zonnepanelen
niet worden vermeden. Om het opbrengstverlies acceptabel te hou-
den, moeten conform VDI Richtlijn 6002-1 bepaalde rijafstanden
(afstand z) worden gerespecteerd. Op het tijdstip van de hoogste zon-
nestand op de kortste dag van het jaar (21-12) mag er op de achterste
rijen geen schaduw vallen.

Voor de berekening van de rijafstand moet de hoek van de zonnestand
 β ('s middags) op 21-12 erbij betrokken worden.
In Nederland ligt die hoek afhankelijk van de breedtegraad tussen
13,4° (Groningen) en 15,6° (Maastricht).

Montagesystemen (vervolg)

VITOVOLT VIESMANN 19

56
23

 0
91

 N
L

4

 



sin (180° – (α + β))z
h

=
sinβ

z

h h

βα α

z Rijafstand
h Hoogte
α Hellingshoek
β Hoek van de zon

Voorbeeld:
Amsterdam, ligt ongeveer op 52,3° noordelijke breedte. In het noor-
delijke halfrond wordt deze waarde van een vaste hoek van 66,5°
afgetrokken:
β = 66,5° − 52,3° = 14,2°
h = 992 mm (typeafhankelijk)
α = 35°
β = 14,2°

992 mm · sin (180°– 49,5°)

 h · sin (180°– (α+β))
sin β

z =  
sin 14,5°

z = 3.013 mm

z =  

Aansluitvoorbeelden en accessoires

5.1 Aansluitvoorbeelden

Voorbeeld voor een systeem met 1 circuit (fotovoltaïsche zonnepaneel
in serieschakeling)

A Fotovoltaïsche zonnepanelen
B Aansluitkabels
C Gelijkstroomscheidingschakelaar (indien nodig)
D Netomvormer

Voorbeeld voor een systeem met twee circuits (fotovoltaïsche zonne-
panelen in serieschakeling)

A Fotovoltaïsche zonnepaneel
B Aansluitleidingen
C Gelijkstroomscheidingschakelaar (indien nodig)
D Netomvormer

Montagesystemen (vervolg)
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5.2 Accessoires

@

A Verbindingsleiding van de fotovoltaïsche zonnepanelen onder-
ling
(kan bij grotere afstanden van de fotovoltaïsche zonnepanelen
worden verlengd met de verlengkabel 3 m lang, 4 mm2)

B Aansluitkabel / verlengkabel voor aansluiting van de fotovoltaï-
sche zonnepaneel met de netomvormer, 15 m lang, 4 mm2

C Gelijkstroom-scheidingsschakelaar (als deze niet in de netom-
vormer is geïntegreerd)

D Netomvormer
E Datakabel (alternatief: radioverbinding)
F Communicatie-interface voor opname in het datacommunicatie-

systeem

G Datalogger (met software)
Communicatiecentrale voor databeheer en -opslag

H Datakabel voor aansluiting op de PC
K PC (door de installateur te voorzien)
L Meter (door de installateur te voorzien)
M Huisaansluitkast
N Display voor weergave van de systeemgegevens in verschillende

grootten en uitvoeringen met individuele vormgevingsmogelijk-
heid

Appendix

6.1 Ontwerp en uitvoering
Bij het inrichten van een aan het elektriciteitsnet gekoppelde fotovol-
taïsche installatie vereenvoudigt een systematische procedure de
planning. Zorgvuldige voorbereiding spaart tijd bij montage en instal-
latie.

Stappen naar de fotovoltaïsche installatie
1. Informatie en advies
2. Ontwerp en dimensionering van de installatie
3. Controleren of er een bouwvergunning nodig is.

Meestal zijn er voor fotovoltaïsche installaties geen vergunningen
nodig als ze op schuine daken worden gemonteerd of in het dak-
oppervlak worden geïntegreerd. Plaatselijke voorschriften (bebou-
wingsplan) en monumentenbescherming kunnen hiervan afwijken.
Informeer hiernaar bij de betreffende instanties.

4. Offerte maken en naar financiering en subsidiemogelijkheden infor-
meren.

5. De fotovoltaïsche installatie monteren en op het elektriciteitsnet
aansluiten.

6. Inbedrijfstelling en instrueren van de gebruiker.
7. Werking- en rendementcontrole, bestuurlijke behandeling.
8. Aanmelding bij Certiq.

Aansluitvoorbeelden en accessoires (vervolg)
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Planningschecklist
Voor de planning en het aanbrengen van een aan het elektriciteitsnet
aangesloten fotovoltaïsche installatie moet antwoord op de volgende
vragen worden gegeven:

■ Waar moeten de fotovoltaïsche zonnepanelen worden gemonteerd?
(schuin dak, plat dak, gevel, vrije oppervlakken)?

■ Op welke ondergrond worden de fotovoltaïsche zonnepanelen
bevestigd (materiaal van de dakbedekking)?

■ Stel de opstellingshoek en richting van het vlak vast (opstellingshoek
in graden, afwijking van de zuidelijke richting)

■ Hoe groot moet de fotovoltaïsche installatie worden (beschikbaar
oppervlak, investeringsbudget)?

■ Kan de fotovoltaïsche zonnepaneel in de schaduw komen te liggen
(antenne, erker, schoorsteen, bomen, naburige gebouwen)?

■ Hoe kunnen de kabels in het gebouw gelegd worden (ongebruikte
schoorsteen, voorzieningskanaal, aanwezige lege elektrische bui-
zen, kabelkanaal aan de buitenwand van het gebouw bijvoorbeeld
langs een regenpijp)?

■ Waar moet de netomvormer worden geïnstalleerd (buitenshuis, zol-
der, kelder)?

■ Is (zijn) er vrije groepen beschikbaar in de meterkast?

Ontwerpvoorbeeld
De hier getoonde ontwerpstappen hoeven niet per se handmatig te worden verricht. Er is hier reeds een grote hoeveelheid ontwerpsoftware.
Daarnaast ondersteunt onze buitendienst u graag.

1. Bepaal het aantal te installeren fotovoltaïsche zonnepanelen op het beschikbare oppervlak (houd rekening met randafstanden):
Lengte l = 8 m
Hoogte h = 5 m
Breedte a = 0,81 m
Hoogte b = 1,62 m
Breedte bevestigingsklemmen = 0,025 m
Aantal fotovoltaïsche zonnepanelen in een serie l : (a + 0,025 m) = 8 m :(0,81 m + 0,025 m) = 9
Aantal rijen boven elkaar = h : (b + 0,025 m) = 5 m : (1,62 m + 0,025 m) = 3

2. Aantal fotovoltaïsche zonnepanelen en vermogen bepalen:
drie rijen met ieder negen fotovoltaïsche zonnepanelen = 27 fotovoltaïsche zonnepanelen.
Bij een nominaal vermogen van de fotovoltaïsche zonnepaneel van 165 Wp geeft dit een generatorvermogen van P = 4,45 kWp.

3. Spanning fotovoltaïsche zonnepanelen bepalen:
Genormeerde testomstandigheden (STC), zie pagina 9.

Gegevens (bij 25 °C):
UMPP = 33,80 V
IMPP = 4,88 A
UOC = 43,10 V
ISC = 5,32 A

Temperatuurcoëfficiënten van de cellen:
Tk (Pnom) = –0,47%/K
Tk (UOC) = –163 mV/K
Tk (ISC) = 5,3 mA/K

Berekening van de spanning bij –15 °C (STC – 40 K) en +70 °C (STC + 45 K). De waarden zijn afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
UOC (bij –15 °C) = 43,10 V + (–40 K × –0,163 V/K) = 48,81 V
UMPP (bij –15 °C) = 33,80 V + (–40 K × –0,163 V/K) = 40,32 V
UMPP (bij 70 °C) = 33,80 V + (45 K × –0,163 V/K) = 26,47 V

4. Keuze van netomvormer:
De vermogensdata van de fotovoltaïsche zonnepanelen hebben betrekking op STC-omstandigheden, die in de praktijk zelden optreden.
Daarom kan de netomvormer meestal circa 5 tot 10% kleiner (bij ongunstige uitlijningen zelfs nog kleiner) worden ontworpen. In ieder geval
moeten de maximale kengetallen voor spanning en stroom van de netomvormer worden nageleefd.
Pnom (netomvormer) = 0,90 × Pnom (fotovoltaïsche generator) = 0,90 × 4,45 kWp = 4,0 kWp

Pnom (netomvormer) = 0,95 × Pnom (fotovoltaïsche generator) = 0,95 × 4,45 kWp = 4,2 kWp

Het nominale vermogen van de netomvormer bedraagt 4 tot 4,2 kWp.
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5. De schakeling van de fotovoltaïsche zonnepanelen en controle van de spanningsgrenzen:

Netomvormergegevens:
PDCnom = 4,0 kWp

PFVmax = 4,2 kWp

UMPP FVonder = 230 V
UMPP FVboven = 500 V
UDCmax = 600 V
IDCmax = 18,3 A

Berekening van het aantal fotovoltaïsche zonnepanelen in serie:
n (fotovoltaïsche zonnepanelenmax) = UMPP FVboven / UMPP (bij –15 °C) = 500/40,32 = 12,4 ≙ 12
n (fotovoltaïsche zonnepanelenmin) = UMPP FVonder / UMPP (bij 70 °C) = 230/26,47 = 8,6 ≙ 9
n (fotovoltaïsche zonnepanelenmax) = UDCmax / UOC (bij –15 °C) = 600/48,81 = 12,3 ≙ 12

Om het MPP-spanningsvenster van de netomvormer wordt nageleefd, moeten minimaal 9 en maximaal 12 fotovoltaïsche zonnepanelen in
serie worden geschakeld. De maximale ingangsspanning staat ook 12 fotovoltaïsche zonnepanelen toe.

6. Controle en aanpassing van het aantal strings en fotovoltaïsche zonnepanelen aan de netomvormer:
Aantal strings = voorlopige aantal fotovoltaïsche zonnepanelen / aantal fotovoltaïsche zonnepanelen in serie = 27/12 = 2
UMPP (bij 70 °C) = 26,47 V × 12 fotovoltaïsche zonnepanelen = 318 V > UMPP FVonder = 230 V
UMPP (bij –10 °C) = 40,32 V × 12 fotovoltaïsche zonnepanelen = 484 V > UMPP FVboven = 500 V
UOC (bij –10 °C) = 48,81 V × 12 fotovoltaïsche zonnepanelen = 586 V > UDCmax = 600 V
IMPP (bij 25 °C) = 4,88 A × 2 strings = 9,76 A < IDCmax = 18,3 A
De geplande 27 fotovoltaïsche zonnepanelen zijn met de geselecteerde netomvormer met 2 strings niet bereikbaar. De ontwerper heeft tot
taak voor de klant de optimale oplossing te vinden. Om het dakoppervlak beter te benutten, kan bijvoorbeeld het type montage, het type
fotovoltaïsche zonnepaneel of het type netomvormer worden veranderd.

6.2 Verklarende woordenlijst
Amorfe zonnecel
Materiaalbesparend op glas of roestvaststalen folie opgedampte
dunne film voor de fotovoltaïsche zonnepaneel van niet-kristallijn
(amorf) materiaal, bijvoorbeeld silicium.

Diffuse straling
Ongericht licht van de zon dat door de wolken, deeltjes enzovoort
wordt verstrooid.

Directe straling
Gericht licht dat zonder aansturing direct op het aardoppervlak valt.

Elektron
In de natuurkunde wordt elektrische stroom verklaard door de bewe-
ging van het elektron. Het elektron is een atomair deeltje dat de elek-
trische lading draagt (modelvoorstelling).

Energie
De elektrische energie wordt in Wattuur (Wh) gemeten (1000 Wh =
1 kWh), niet te verwarren met het ogenblikkelijke vermogen Watt (W)
of het piekvermogen Watt Peak (Wp) respectievelijk kWp.

Energieretourtijd
Energetische ”terugverdientijd”, waarin de fotovoltaïsche installatie de
energie opwekt die voor de aanmaak daarvan nodig was.

Netbeveiliging
Veiligheidsschakeling voor netbewaking van het netvoedingsappa-
raat. "Netbeveiliging" betekent: Twee van elkaar onafhankelijke inrich-
tingen voor netbewaking met het toegewezen schakelorgaan in
serie.

Oogstfactor
Geeft aan met hoeveel meer energie een fotovoltaïsche installatie tij-
dens de werkingsduur ten opzichte van de benodigde productie-ener-
gie wint.

Vernieuwbare energie
Energiebronnen die geen eindige grondstoffen gebruiken maar
natuurlijke circuits benutten, worden als vernieuwbaar aangeduid
(zon, wind, waterkracht, bio-energie). Meestal worden ook getijden,
zeestromingen en aardwarmte daaronder geteld.

Aardlekschakelaar
Aardlekstroombescherming in de elektrische installatie, die dient voor
de bescherming van personen tegen elektrische ”schokken” bij het
aanraken van de netspanning.

Fotovoltaïsch (PV)
Vakbegrip voor het opwekken van elektrische energie uit zonnelicht.

”Tuinslang”-effect
In een fotovoltaïsche installatie worden vele zonnecellen in serie
geschakeld. Als een zonnecel of een deel van een fotovoltaïsche zon-
nepaneel wordt afgedekt (bijvoorbeeld schaduw), wordt het vloeien
van de stroom op deze plaats geremd, hetgeen als een knik in een
tuinslang werkt. Ook andere, technische gegevens van fotovoltaïsche
zonnepanelen leiden tot dit effect: de zwakste fotovoltaïsche zonne-
paneel bepaalt het maximale vermogen.

Generatoraansluitkast (GAK)
Aansluitkast waarin de leidingen van de fotovoltaïsche generator wor-
den samengenomen. Bovendien zijn beveiligingselementen voor de
strings en naar de bliksemoverspanningsbescherming ingebouwd,
vaak ook een schakelaar.

Globale straling
Energiehoeveelheid als som uit directe en diffuse instraling – heeft
normaal betrekking op 1 m2 horizontaal oppervlak.

Halfgeleider
Materiaal dat in fysisch pure toestand niet-geleidend is en bij gerichte
verontreiniging geleidend kan worden gemaakt.
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Hot-spot-effect
Vernietiging van een zonnecel door hitte-ontwikkeling bij gedeeltelijke
overschaduwing van een fotovoltaïsche zonnepaneel – wordt door
bypassdioden verhinderd.

Isolatieweerstand
In elektrische installaties kunnen fouten in de isolatie tussen een span-
ningvoerend installatiedeel en aarde optreden (bijvoorbeeld door
vocht of kortsluitingen). Bij geaarde elektrische installaties ontstaat
door een dergelijke fout een elektrische stroom in de aardverbinding,
zodat de isolatie in de aardverbinding kan worden bewaakt en daar-
mee de fout onmiddellijk kan worden verholpen (bijvoorbeeld door een
stroommeting).
Moeilijker is de bewaking in ongeaarde apparaten of installaties,
waarin de aardverbinding pas door de aansluiting op een geaarde
installatie (bijvoorbeeld bijschakeling op het openbare net) of door
contact van een installatieonderdeel ontstaat. Een isolatiefout leidt hier
eerst tot het ontbreken van de stroom. Wanneer de installatie echter
op een ander punt aangeraakt wordt aangeraakt, is door de dubbele
verbinding met de aarde een stroomkring gesloten. Hierin kunnen
gevaarlijke lichaamsstromen vloeien. Een soortgelijk probleem treedt
op, wanneer de installatie wordt verbonden met een geaard systeem:
hier vloeit een stroom via beide systemen en kan deze beschadigen.
Om dergelijke fouten te vermijden, is het zinvol regelmatig de isola-
tieweerstand van de installatie te meten, opdat bij waarden lager dan
een onderste grenswaarde geschikte maatregelen kunnen worden
genomen.

Conventionele energiebronnen
Fossiele energiedragers zoals steenkool, minerale olie, aardgas en
uranium.

Kortsluitingstroom
Hoogte van de stroomsterkte als plus- en minpool van een fotovoltaï-
sche generator worden verbonden (kortgesloten).

Nullastspanning
Hoogte van de spanning tussen plus- en minpool van een stroombron
(bijvoorbeeld fotovoltaïsche zonnepaneel) als er geen verbruiker is
aangesloten, ook wel open-klemspanning genoemd.

Vermogen
Tijdelijk vermogen van een elektrische verbruiker of stroomgenerator
(elektrische centrale, fotovoltaïsch systeem), gemeten in Watt (W),
niet te verwarren met de elektrische energie (Wh). De term Watt Peak
(Wp) geeft het piekvermogen van een fotovoltaïsche generator (cel,
fotovoltaïsche zonnepaneel) onder STC aan.

Monokristallijne zonnecellen
Bij monokristallijne zonnecellen zit het materiaal (silicium) op atomair
niveau in een absoluut regelmatig kristal.

MPP – Maximum Power-Point
Van instraling en temperatuur afhankelijke punt van de karakteristiek
waarin de fotovoltaïsche generator het maximumvermogen opwekt.

Net
(”openbaar elektriciteitsnet”, internationaal elektriciteitsnet)
In het elektriciteitsnet zijn alle krachtcentrales en verbruikers met
elkaar verbonden (netwerk).

Netaansluitpunt
Het aansluitpunt van het netvoedingstoestel aan de elektrische instal-
latie van het huis respectievelijk het openbare net.

Netvoedingsinstallatie
In tegenstelling tot de eilandinstallatie is dit systeem aan het elektrici-
teitsnet aangesloten en heeft geen opslagbatterijen nodig.

Netvoedingsapparaat (NEG)
Netomvormer met netsynchronisatie en netbewaking die in de foto-
voltaïsche zonnepaneel opgewekte gelijkstroom van een aan aan het
elektriciteitsnet gekoppelde fotovoltaïsche installatie in wisselstroom
omzet en aan het net levert.

Netkoppeling
De verbinding van decentrale stroomopwekkers zoals bijvoorbeeld
fotovoltaïsche installaties met het openbare stroomvoorzieningsnet.

Fotovoltaïsche zonnepaneel
Afzonderlijk element van de fotovoltaïsche generator. In de fotovoltaï-
sche zonnepaneel zitten veel zonnecellen elektrisch verbonden en
bestand tegen weersinvloeden ingekapseld.

pn-overgang
Als men een halfgeleider verontreinigt met vreemde atomen, dan
wordt het oorspronkelijk niet-geleidende materiaal of positief (elektro-
nengebrek) of negatief (elektronenoverschot) geleidend. Als twee van
dergelijke lagen direct naast elkaar liggen, noemt men de grenslaag
pn-overgang. Aan deze grenslaag vormt zich binnen het materiaal een
elektrisch veld.

Polykristallijne zonnecellen
Het materiaal vormt bij de fabricage vele afzonderlijke kristallen, te
herkennen aan de ijsbloemenstructuur aan het oppervlak.

Keerstroom
Om meer stroom uit een fotovoltaïsche generator te winnen, worden
fotovoltaïsche zonnepanelen/strings vaak parallel geschakeld. Wan-
neer beide strings gelijk worden aangestraald, kunnen de stromen
worden opgeteld. Wanneer één string in de schaduw komt, treden aan
beide strings verschillende spanningen op, die tot een keerstroom in
de beschaduwde string kunnen leiden. De maximale keerstroom van
een fotovoltaïsche zonnepaneel geeft daarbij aan, hoeveel stroom op
deze manier door de fotovoltaïsche zonnepaneel kan vloeien, zonder
deze te beschadigen. Bij veel netomvormers is er de mogelijkheid
zekeringen in te bouwen, om schade door keerstromen te vermijden.

Solargenerator (FV-generator)
Som van alle fotovoltaïsche zonnepanelen van een fotovoltaïsche
installatie.

Solarcel
Afzonderlijk element voor het winnen van fotovoltaïsch geproduceerde
stroom dat zonlicht op grond van een puur natuurkundige procedure
direct zonder mechanische of chemische processen en zonder mate-
riaalverbruik omzet in elektrische stroom, met theoretisch onbe-
grensde levensduur (grootte ongeveer 10 x 10 tot 15 x 15 cm).

Zonnecollector
Onderdeel voor het winnen van warmte uit zonlicht (thermische zonne-
energie).

Zonne-uren
Speciale weerregistratietoestellen leggen de zonne-uren vast – uit het
aantal zonne-uren kan niet direct de ingestraalde energie worden
vastgesteld – de exacte waarde daarvoor is de globale straling.

STC (Standard Test Conditions)
Genormeerde testvoorwaarden waaronder de elektrische karakteris-
tieke gegevens van een fotovoltaïsche zonnepaneel worden gemeten
om de producten van verschillende fabrikanten te vergelijken.

Deellastbereik
Een fotovoltaïsche installatie wekt slechts zelden piekvermogen op
(kWp), maar in de regel minder, naargelang de tijdelijke helderheid. De
fotovoltaïsche installatie en de onderdelen ervan (netvoedingstoestel)
werken daarbij in deellastbereik omdat ze slechts een deel van het
maximumvermogen opwekken.
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Netomvormer
Zet gelijkstroom (bijvoorbeeld fotovoltaïsch gewonnen stroom) om in
voor het huishouden gebruikelijke wisselstroom (zie netvoedingstoe-
stel).

Wisselstroom
Stroom die steeds zijn richting verandert; gebruikelijke huishoud-
stroom wisselt zijn richting 100 maal per seconde (50 Hz) en heeft een
nominale spanning van 230 V.

Wp (Watt peak) en kWp (Kilowatt peak)
Zie vermogen en energie.
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Viessmann Nederland B.V.
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel. : 010-458 44 44
Fax : 010-458 70 72
e-mail : info-nl@viessmann.com
www.viessmann.com  
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