
Warmwater collectorsystemen



Warmwater collectorsystemen.
Warmwater collectorsystemen zijn vloeistof gevulde installaties waar vloeistof door de buizen in
de collector stroomt. Om de buizen in de collector, zitten absorbers die snel zonlicht absorberen
waardoor deze warm worden. Deze warmte wordt overgedragen op de vloeistof die in de leidin-
gen aanwezig is. Een pomp zal deze vloeistof uit de collector pompen en transporteren naar
een voorraad buffer in de vorm van een boiler. In deze boiler zit een wisselaar in de vorm van
een spiraal waar het collectorwater doorheen stroomt. In de boiler zelf zit leidingwater bv voor
de warmwatervoorziening. Als de temperatuur in de collector hoger is dan die van de boiler mag
er warmte uit de collector gehaald worden voor opwarming van de boiler. Eventueel kan er in de
boiler nog een spiraal aanwezig zijn om eventueel warmte uit deze boiler te onttrekken voor
extra opwarming van de cv installatie.

Het opgesteld collector veld en de boiler grootte moeten in balans zijn. Teveel m2 collector
oppervlak heeft tot gevolg dat de boiler te snel op temperatuur raakt en dit is een onnodige
investering. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat bij een boiler inhoud van 100 liter maxi-
maal 3 m2 collector hoort. Bij een inhoud van 400 liter hoort 8 m2 collector en bij 500 liter hoort
11 m2. Enige tollerantie om deze waardes is geen probleem.

Tevens is van belang dat de positie van de collectoren juist is. De ideale stand is 45° en gericht
op Zuid-Oost. De schuinte in combinatie met de richting heeft de maximale opbrengst. De
afwijking in de schuinte heeft minder nadelige invloed. De richting van de collectoren is belang-
rijk. Het plaatsen van collectoren op het Noorden en Westen heeft geen zin en is zonde van de
investering. De positie op Oost heeft als nadeel dat de ochtendzon, met relatief weinig kracht,
de collectoren verwarmt, en de ligging op het Zuiden alleen de krachtige middagzon als voor-
deel heeft. Een opstelling met een met de zon meedraaiend veld is het meest ideaal
maar qua investering niet haalbaar. Als vuist- regel geldt ook hier een schuinte tussen
de 15° en 90° en ligging tussen Oost en Zuid heeft voldoende opbrengst.

De opgestelde buffer/boiler, welke zoals hier ge-
noemd, moet in verhouding staan met het collector-
veld. Verder is het zinvol te bepalen of de boiler qua
formaat geplaatst kan worden. Denk hierbij niet
alleen aan de afmeting maar ook aan het gewicht.
Een gevulde 500 liter boiler weegt al snel 600 kg.
Hoe groter de inhoud hoe meer gratis geprodu-
ceerde warmte opgeslagen kan worden. Bij een
opstelling met een kleine boiler inhoud van bv 100
liter kan minder opgeslagen worden dan bij een
boiler van 500 liter. De investering van een 500 liter
opstelling is daarentegen ook hoger. Echter de
huidige subidieregeling (duurzame warmte productie
van senter novem tot eind 2009) vergoed een groot
deel van deze meerinvestering waardoor het aan-
trekkelijker is om een groot systeem te plaatsen.

Bij het opstellen van een Solarboiler waarin warmwater wordt gemaakt dient er rekening gehou-
den te worden met het type cv-ketel met warmwatervoorziening. Het meest eenvoudige is om
de warmwatervoorziening van de Solarboiler in serie te plaatsen met de warmwatervoorziening
van de cv-ketel. Het koppelen van deze twee systemen heeft als voordeel dat wanneer er met
name in de winterperiode onvoldoende zonlicht is om de Solarboiler op temperatuur te krijgen
de warmwatervoorziening van de cv-ketel bij zal schakelen en eventueel zal bijverwarmen.



Dit geeft dus aan dat een warmwater-installatie dat alleen op een Solarboiler is aangesloten
geen 100% warmwater garantie biedt.

Afhankelijk van het type cv-ketel dient er een voorziening geplaatst te worden waardoor de cv-
ketel herkent dat er warmwater getapt wordt. De cv-ketel zal namelijk warmwater uit de
Solarboiler aangeleverd krijgen waardoor de electronica van de cv-ketel denkt dat dit een afkoe-
ling is en geen tapping met als gevolg dat er na verloop van tijd een te lage warmwater-
temperatuur is. Na het plaatsen van deze “NZ” (naverwarmer zonneboiler) voorziening wordt de
cv-ketel paraat gezet om eventueel bij te springen. Verder dient er in de uitgaande warm-
waterleiding van de cv-ketel een thermostatisch mengventiel geplaatst te worden. Dit om te
voorkomen dat er, wanneer de Solarboiler op bv 85° C levert, een te hoge temperatuur naar de
warmwater tappunten stroomt wat tot een zeer onveilige situaties kan leiden. Daarmee kan
worden aangegeven dat deze opstelling in nagenoeg alle gevallen gecombineerd kan worden in
een bestaande opstelling.

De terugverdientijd van een Solarsysteem is rëeel te stellen op 7 jaar. Afhankelijk van de inves-
tering en de toegekende subsidie (afhankelijk van de Gj opbrengst) is dan pas te bepalen wat
de werkelijke terugverdientijd is.

Voorbeeld opstelling Solarsysteem warmwater en cv ondersteuning (500D + 11,4m2).
De investering is • 5500,00 (excl montage uren) -/- subsidie van  • 3438,00 = • 2062,00.

Besparing is op jaarbasis (bij 2500m3) 750 m3 gas a • 0,65 = • 487,50
Terugverdientijd = • 2062,00 : • 487,50 = 4,3 jaar.

Opstelling Solar systeem met cv ketel naverwarming tapwater



In de gevallen waar ook gebruikt gemaakt kan worden van de warmte van de Solarboiler voor
het opwarmen van het cv-water bestaat er de boilervariant met een tweede spiraal.
Deze spiraal wordt in serie aangesloten met de cv-retour die naar de ketel gaat. Indien de tem-
peratuur in de Solarboiler hoger is als de cv-retour mag de driewegklep schakelen zodat het
water uit de boiler onttrokken wordt. Hiervoor wordt de tweede temperatuur regeling gebruikt.

Opstelling Solar systeem met cv ketel naverwarming tapwater en cv ondersteuning

Subsidieregeling overheid

Duurzame warmte voor bestaande woningen

Plaatst u in uw woning een zonneboiler, warmtepomp of een micro-warmtekrachtketel? Dan kunt

u gebruik maken van de subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen. De

subsidie is alleen van toepassing op bestaande woningen die vóór 1 januari 2008 zijn opgeleverd.

De regeling biedt subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en micro-warmte-kracht-koppeling.

Particulieren en investeerders in woningen kunnen subsidie aanvragen.

Het budget van de regeling is 66 miljoen euro voor de periode van 2008-2011. Doel is om tot en

met 2011 in circa 70.000 bestaande woningen de installatie van zonneboilers, warmtepompen en

micro-wkk te stimuleren.

Voor vragen over de subsidieregeling Duurzame Warmte bestaande woningen kunt u bellen met de

helpdesk: (038) 455 33 22. De Helpdesk is bereikbaar op iedere werkdag van 08.00 - 12.00 uur.

Mailen kan ook: duurzamewarmte@senternovem.nl. Alle beschikbare informatie over de regeling

staat ook op de site www.senternovem.nl/duurzamewarmte.



Zonnestroom collectorsystemen



Zonnestroom collectorsystemen.
Zonnestroom collectorsystemen werken zonder een medium. Fotovoltaïsche energie, ook wel
zonnestroom of zonne-energie genoemd, is een techniek waarbij zonlicht wordt omgezet in
elektriciteit. Stroom van zonlicht. Geen andere vorm van energie is zo schoon, zo milieu-
vriendelijk en zo veelzijdig in het gebruik.

De, aan het netgekoppelde, opstelling is een perfect op elkaar afgestemde combinatie van op
dak geplaatste zonnepanelen, een binnenshuis geplaatste omvormer en een aansluiting in de
meterkast door middel van een eigen installatie-automaat.

Een zonnestroomcel werkt doordat er positieve
moleculen ontstaan door zonlicht. Deze positieve
moleculen stromen als het ware naar een zijde van
de cel. Door de cellen in serie te plaatsen wordt de
spanning na de volgende cel hoger. Als door een
lamp of in een collectorsysteem een omvormer de
spanning wordt verbruikt stromen aan de andere zijde
de negatieve moleculen weer terug. Zolang er een

verschil is tussen de moleculen zal er
stroom blijven lopen.

Hoe meer collectoren in serie geplaatst worden hoe hogere
opbrengst te realiseren is.

De positie van de opstelling van de collectoren is van groot be-
lang. De ideale stand is 45° en gericht op Oost-Zuid. De schuinte
in combinatie met de richting heeft de maximale opbrengst. De
afwijking in de schuinte heeft minder nadelige invloed. De richting
van de collectoren is belangrijk. Het plaatsen van collectoren op
het Noorden en Westen heeft geen zin en is zonde van de inves-
tering. De positie op Oost heeft als nadeel dat de ochtendzon, met
relatief weinig kracht, de collectoren verwarmt, en de ligging op
het Zuiden alleen de krachtige middagzon als voordeel heeft. Een
opstelling met een met de zon meedraaiend veld is het meest
ideaal maar qua investering niet haalbaar. Als vuistregel geldt ook
hier een schuinte tussen de 15° en 90° en ligging tussen Oost en
Zuid heeft voldoende opbrengst.

De hoeveelheid collectoren is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden en de wens van de
hoeveelheid op te wekken energie. Handig is in ieder geval voor de woonhuissector om de
jaaropbrengst onder de 3500 kWh te houden anders wordt de installatie door de netbeheerder
aangemerkt als een productie-eenheid met als gevolg dat er transportkosten in rekening wordt
gebracht. Te weinig collectoren is geen probleem, het heeft alleen onvoldoende opbrengst. De
hoeveelheid collectoren, om enigszins wat opbrengst te hebben, zijn minimaal tien stuks.

collector



De zonnestroomcollectoren (Sharp NU180) zijn voorzien van 48 in serie geplaatste
monokristallijnen silicium solar cellen en leveren een piekvermogen van 180 Wp. De
opvolgende collectoren worden uiteindelijk in serie geplaatst waardoor minimaal 480 solar
cellen voor electriciteit gaan zorgen.

De Collectoren produceren een gelijkspanning. Vanuit de collectoren komen
uiteindelijk twee dikke draden die op de omvormer worden aangesloten. De
taak van de omvormer is om de glijkspanning om te zetten naar een
wisselspanning met dezelfde 50Hz frequentie en een spanning van 230 Volt.
De grote van de omvormer is afhankelijk van de hoeveelheid geplaatste
collectoren. Bij een opstelling van 10 collectoren zal de omvormer  een
maximaal vermogen leveren van 1575 Watt en 7 A.

Vanuit de omvormer wordt de aansluiting in de meterkast gemaakt waar het als een 2e
leverancier de spanning aanlevert. Bij een hogere eigen stroomproductie dan er in het huis
nodig is wordt de stroom, na overeenstemming met de netbeheerder, teruggeleverd aan het
net.
Op de omvormer is af te lezen wat de actuele productie van de collectoren is hetgeen een goed
beeld geeft bij een wisselend weertype. Zodra er voldoende licht aanwezig is schakelt de
omvormer zelfstandig in en vormt de spanning om.

Voor de subsidietoekenning is het noodzakelijk dat er een opbrengstmeter geplaatst wordt.
Verder moet de huidige meter geschikt zijn voor teruglevering. Als er geen subsidie geldt is een
opbrengstmeter niet nodig.
De investering in zonnepanelen in Nederland zonder subsidies is nog relatief kostbaar.
Desondanks beschikt men zelf over een eigen energiecentrale. Na jaren gratis energie van de
zon wordt de investering vanzelf terugverdiend. Met de stijgende energieprijzen in ogenschouw
kan het zeer aantrekkelijk zijn om uw eigen zonne-energie centrale te bezitten. Levensduur van
het systeem is tenslotte 25 jaar.

Voorbeeld opstelling Zonnestroomsysteem (10 x coll. = 1800Wp/0,85 = 1530Wp, verbruik
5000 kWh). De investering is • 8500,00 (excl montage uren). Het subsidie-basisbedrag
voor 2009 is • 0,526. Hier gaat het tarief af van het energiebedrijf van • 0,273 (2009). De

subsidiebijdrage wordt dan • 0,526 - • 0,273 = • 0,253 per opgewekte kWh. Hierdoor
ontstaat een jaarsubsidie van 1530Wp x • 0,253 = • 387,10 + besparing 1530Wp x • 0,273

= • 417,70. Totaal = • 387,10 + • 417,70 = • 804,80.
Terugverdientijd = • 8500,00 : • 804,80 = 10,5 jaar.



Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

De SDE regeling voor 2009 is aan te vragen vanaf 6 april t/m 30 oktober. Totale beschikbare

subsidie voor 2009 is 88 miljoen euro. Als de subsidie op wordt de toekenning stopgezet, dus op =

op. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd wordt u daarmee ‘groene stroomproducent’. Elke maand

ontvangt u dan een vergoeding voor de stroom die u opwekt.

U kunt aanvragen indienen voor de categorieën:

•Zon PV > 0,6 kWp - < 15 kWp, met basisbedrag van • 0,526 / kWh geproduceerde elektriciteit

•Zon PV > 15 kWP - < 100 kWP, met basisbedrag van • 0,459 / kWh geproduceerde elektriciteit

Voor vragen over de subsidieregeling Duurzame Warmte bestaande woningen kunt u bellen met de

helpdesk: (038) 455 33 22. De Helpdesk is bereikbaar op iedere werkdag van 08.00 - 12.00 uur.

Mailen kan ook: duurzamewarmte@senternovem.nl. Alle beschikbare informatie over de regeling

staat ook op de site www.senternovem.nl/duurzamewarmte.


