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Kiest u voor DaXX zonnepanelen dan kiest u dus voor:

Kwaliteit!
•	 Zonnepanelen	met	de	hoogste	energieopbrengst!
•	 	Bij	keuze	voor	mono	panelen	krijgt	u	volledig	zwarte	zonnepanelen	en		

montagemateriaal	die	minder	opvallen	op	uw	dak!
•	 Een	zeer	stille	Samilpower	omvormer
•	 Gepatenteerde	montage	materialen
•	 	DaXX	montagematerialen	worden	maatschappelijk	verantwoord		

geproduceerd
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Service!
•	 Snelle	levering	door	heel	Nederland
•	 Mogelijkheid	tot	monitoring	vanaf	uw	mobiele	telefoon,	Pc,	laptop	of	tablet
•	 Het	eenvoudig	aflezen	van	uw	energieopbrengst	en	CO2	besparing
•	 24/7	aftersales	bij	calamiteiten

Kostenbesparing!
•	 Tot	40%	voordeel	op	de	montage	materialen	
•	 Hogere	energieopbrengst	dus	kortere	terugverdientijd
•	 Snelle	montage	dus	minder	uren
•	 Hoog	rendement	omvormers
•	 Maatschappelijk	verantwoord	investeren!
•	 U	levert	en	gebruikt	groene	energie	
•	 Uw	CO2	uitstoot	vermindert	drastisch

Garantie!
•	 25	jaar	garantie	op	de	opbrengst	van	de	PV-panelen!
•	 Standaard	10	jaar	garantie	op	de	omvormer	met	mogelijkheid	tot	25	jaar	garantie!
•	 Uitgebreid	getest
•	 Eigen	aftersales	24/7	beschikbaar.

“Alle DAXX panelen zijn verzekerd, dus gegarandeerde  

opbrengst en vervanging panelen. Gegarandeerd volgens 

PowerGuard verzekering.”
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Samilpower omvormer… maximale 

Omvormer
Een	omvormer	is	een	elektronisch	apparaat	dat	de	van	een	bepaalde	
invoerspanning	naar	een	andere	spanning	kan	omvormen.	Een	
omvormer	kan	een	gelijkspanning	(DC)	naar	een	wisselspanning	(AC)	
omvormen.	Met	een	efficiency	van	98%	behoren	de	Samilpower	om-
vormers	tot	de	top	van	de	Nederlandse	markt.	

Toonaangevende technologie
•		Meerdere	MPPT-ingangen	die	zorgen	voor	groot		

spanningsbereik

•		Zonder	transformator,	waardoor	de	grootte	en	het		

gewicht	minimaal	zijn

•	Compact	ontwerp

Flexibiliteit
•	Voor	gebruik	binnen	en	buiten	(IP65)

•		“Plug	and	play”-aansluiting	voor	eenvoudige	installatie	en	

onderhoud

•	Interface	in	verschillende	talen

•		Eenvoudige	configuratie	voor	de	normen	van	het		

lokale	elektriciteitsnet	

Robuustheid
•		Automatische	bescherming	tegen	over-/onderspanning,		

over-/onderbelasting,	kortsluiting,	voorzien	van		

eilandbeveiliging,	enz.

•	10	jaar	standaardgarantie,	uit	te	breiden		tot	maximaal	25	jaar

Certificaten
•		Voldoet	aan	NEW	CEI	0-21	(Italië)	,VDE	AR-N4105	(Duitsland),	

S4777,	G83/G59,	C10/C11,	enz.		

(Norm	voor	elektriciteitsnet	van	20	landen)
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Bremond montagematerialen…  
maatschappelijk verantwoord geproduceerd!

Sociale werkvoorziening Reestmond te Meppel
Mensen	met	een	lichamelijke,	psychische	of	verstandelijke	handicap	kunnen	vaak	moeilijk	een	baan	vinden.	Ze	zijn	minder	
productief	dan	andere	werknemers	of	kunnen	niet	goed	meekomen	in	het	werk.	De	Rijksoverheid	wil	deze	mensen	helpen	
om	toch	(gedeeltelijk)	te	werken	en	in	hun	eigen	onderhoud	te	voorzien.		Onder	toezicht	blijken	deze	mensen	uitstekend	te	
kunnen	functioneren.

Een kans om te werken
In	Nederland	zijn	er	bijna	100.000	mensen	werkzaam	in	de	sociale	werkvoorziening.	Zij	werken	onder	begeleiding	van	een	
coach	bij	een	bedrijf,	vaak	met	aangepaste	taken	of	een	aangepaste	werkplek.	Of	zij	zijn	werkzaam	voor	speciale	bedrijven	
voor	sociale	werkvoorziening	(de	zogenaamde	SW-bedrijven	of	sociale	werkplaatsen).	De	sociale	werkvoorziening	zorgt		
ervoor	dat	mensen	ondanks	hun	handicap	kunnen	werken.	Ze	krijgen	zo	de	kans	om	zelf	hun	geld	te	verdienen	en	zich		
verder	te	ontwikkelen.	Het	uiteindelijke	doel	daarbij	is	dat	de	arbeidsgehandicapte	op	den	duur	zelfstandig	kan	werken	en	
een	bij	de	persoon	passend	inkomen	verdient.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen / Duurzaam ondernemen
Duurzaam	ondernemen	is	een	vorm	van	Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen	(MVO).	De	drie	P’s	van	People,	Planet	en	
Profit	vormen	de	paraplu	van	Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen.	Naast	‘milieuvriendelijk’	en	‘onderhoudsvrij’,		
die	de	elementen	Planet	en	Profit	invullen,	maakt	het	element	People	bij		Reestmond		een	zeer	belangrijk	onderdeel	uit	van	
haar	bedrijfsvoering.	Voorbeelden	hiervan	zijn	het	voeren	van	een	zeer	effectief	diversiteitbeleid,	het	creëren	van	een	veilige	
en	plezierige	werkomgeving	voor	haar	medewerkers	,	maar	ook	de	ontwikkelde	opleidingen	binnen	de	metaal	afdeling.

Concurrentie
De	concurrentie	in	aanbestedingstrajecten	zullen	veelal	de	grotere	ondernemingen	zijn.	
Belangrijk	concurrentievoordeel	dat	Bremond	heeft,	is	de	bundeling	van	diverse		partijen,	zoals		de	expertise	van	DaXX	op	
het	gebied	van	zonnepanelen	en	de	expertise	van	Reestmond		op	het	gebied	metaal	en	van	het	bemiddelen	van	mensen	
naar	arbeid,	waar	duurzaamheid	en	MVO	een	steeds	grotere	rol	speelt	bij	de	potentiele	opdrachtgevers.	

Voorbeelden van montagematerialen die geproduceerd worden bij Bremond
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Zonnepanelen geschikt?
Uw pand/woning geschikt voor DAXX zonnepanelen?

Is jouw huis geschikt voor zonnepanelen? Het montage -,installatiebedrijf zal onderstaande punten 
onderzoeken Zo krijg je een zonnepanelen offerte op maat.

1. Zonnepanelen voor elk huis?   
Zonnepanelen	zijn		interessant	voor	vele	soorten	woningen,	of	je	nu	een	tussenwoning,	hoekwoning,	2-onder-1	kap,	
of	vrijstaand	huis	hebt.		Niet	geschikt	zijn	de	zonnepanelen	voor	boerderijen	met	een	rieten	kap.	Wel	moet	je	eigenaar	
zijn	van	het	huis.	Als	je	huurder	bent,	moet	je	over	zonnepanelen	overleggen	met	de	huiseigenaar.
Voor	het	plaatsen	van	zonnepanelen	is	géén	vergunning	nodig.	Behalve	voor	monumenten	en	beschermde	stads-		
of	dorpsgezichten.	Twijfel	je,	doe	dan	navraag	bij	je	gemeente.

2. Zonnepanelen voor plat dak en schuin dak 
Zonnepanelen	kunnen	op	elk	dak	worden	geplaatst,	zowel	op	een	plat	dak	als	een	schuin		
dak	met	dakpannen,	leisteen	of	golfplaten.	
Zonnepanelen	kunnen	ook	op	de	gevel	worden	geplaatst,	of	als	zonneluifel.		
De	opbrengst	is	dan	wel	lager.	Daarom	zie	je	deze	minder	vaak	dan	zonnepanelen	op	het	dak.

3. Richting van dak en dakhelling bepaalt opbrengst 
Zonnepanelen	kun	je	het	beste	naar	de	zon	richten.	In	onderstaande	tabel	kun	je	zien	hoeveel	effect	het	heeft	.		
Zorg	dat	je	altijd	in	het	groene	gebied	zit

4. Aantal zonne-uren in Nederland 
Uit	nevenstaande	tabel	komt	ook	duidelijk	naar	voren	dat	de		
opbrengsten		verschillend	zijn,	in	de	verschillende	maanden
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Zonnepanelen  geschikt?
Uw pand/woning geschikt voor DAXX zonnepanelen?

5. Zonnepanelen: hoeveel ruimte op het dak     
Een	zonnepaneel	heeft	een	oppervlakte	van	ca	1,7	m2.	Reken	bij	een	plat	dak	op	3	m2	per	zonnepaneel.		
Zonnepanelen	staan	op	een	plat	dak	schuin	rechtop.	Daar	is	extra	ruimte	nodig	om	te	voorkomen	dat	de		
zonnepanelen	schaduw	op	elkaar	werpen...	Het	montagebedrijf	bekijkt	de	beschikbare	ruimte	en	laat	dat		
meewegen	in	de	keuze	voor	het	beste	soort	zonnepaneel.	

6. Schaduw op zonnepanelen?                  

Schaduw op zonnepanelen kun je krijgen van:
•	huizen,	gebouwen,	schoorsteen	 •	dakkapellen,	vlaggen,	antennes
•	bomen,	overhangende	takken	 •	dakrand	of	naastgelegen	zonnepanelen
•	vuil	of	bladeren

Het	montage-	installatiebedrijf	kijkt	naar	de	omgeving	van	je	huis,		
wijst	op	eventuele	schaduw	en	bepaalt	de	beste	plaats	voor	installatie	van		
zonnepanelen	op	je	dak.	Wij	adviseren	eens	per	jaar	met	schoon	water	de		
panelen	te	reinigen.

7. Beste rendement zonnepanelen        
Het	beste	rendement	kun	je	halen	met	panelen	geplaatst	door	ervaren	monteurs	–	installateurs.	Zorg	er	ook	voor	dat	
je	geen	schaduw	plekken	gebruikt.	Het	rendement	op	zonnepanelen	is	vele	malen	hoger	dan	de	rente	op	je	spaar-
rekening.

8. Zonnepanelen plaatsen: de meterkast
Het	plaatsen	van	zonnepanelen	heeft	soms	gevolgen	voor	je	meterkast.	De	zonnepanelen	voegen		
vermogen	toe	aan	je	elektriciteitsnetwerk.	In	de	meterkast	wordt	een	extra	‘groep’	geïnstalleerd.		
Dit	is	vastgelegd	in	wettelijke	richtlijnen.

9. Welke meter voor zonnepanelen? Salderen??
De	plaatsing	van	zonnepanelen	moet	altijd	gemeld	worden	bij	de	netbeheerder	en	de	energie	leverancier.		
Het	voorschot	moet	worden	aangepast	en	de	meter	vervangen	voor	een	slimme	meter.	Er	wordt	dan	bijgehouden		
1/	het	verbruik	en	2/	de	terug	levering.	Aan	het	eind	van	elk	kalenderjaar	wordt	1en	2	gesaldeerd.

10. Zonnepanelen: hoeveel wil je terugleveren? 
Het	volledige	verbruik	terug	leveren	of	daarvan	een	gedeelte.	Komt	het	nu	niet	uit	om	de	volledige	installatie		
nu	te	betalen	dan	kan	er	ook	gekozen	worden	voor	levering	in	twee	keer.
Er	komen	wel	verschillende	omvormers	te	hangen	.	Elke	omvormer	is	geschikt	voor	het	aantal	panelen	wat		
op	dat	moment	geplaatst	word.

Dit voorbeeld geeft weer hoe  
het niet moet
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Controle ruimte

Test opstelling

Rij 1 Daxx zonnepanelen 265w mono all black (als beste getest)
Rij 2 zonnepanelen gallium 260w
Rij 3 panelen 240 Wp Poly
Rij 4  4 links onder lens panelen 195w  
Rij 5  2 combipanelen electrisch en warm water  
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de eenvoudige oplossing
Plugwise is een draadloos energiemanagementsysteem 
waarmee u inzicht krijgt in uw energieverbruik. Door gebruik 
te maken van micrometers op stopcontactniveau kunt u van 
elk gewenst apparaat het energieverbruik meten. Op dezelfde 
manier kun u de opbrengst van uw zonnepanelen meten. 
Doordat Plugwise de meetgegevens direct opslaat, krijgt u 
ook inzicht in historische data. U kunt bijvoorbeeld zien in 
welke periode u de meeste energie heeft geproduceerd. 

werking van het systeem
Zonnepanelen hebben een zogeheten omvormer (ofwel: 
inverter) nodig. Een omvormer zorgt ervoor dat de 
gelijkstroom van de zonnepanelen wordt omgezet naar 
wisselstroom.  Dit is de stroom die uit een stopcontact komt 
en waarmee u uw huishoudelijke elektrische apparaten kunt 
gebruiken. Om het uitlezen van de opgewekte stroom via 
deze omvormer gemakkelijk uit te lezen, biedt Plugwise een 
eenvoudige oplossing:

• In het stopcontact plaatst u een ‘Circle’: dit is een Plug 
die het energieverbruik op stopcontactniveau meet. 
Vervolgens kunt u de omvormer aansluiten op de Circle. 

• Plugwise leest door middel van een Plug de opbrengsten 
van uw zonnepanelen uit en verzendt dit via de Stick naar 
Source op uw computer. 

• U kunt in plaats van de Circle ook een ‘Stealth Wieland’ 
gebruiken. Dit apparaat heeft dezelfde functie als de 
Circle, maar is geschikt voor een Wieland-aansluiting.  

• Om meetdata te bekijken gebruikt u het 
softwareprogramma Source en de Stick: een usb-stick die u 
alleen in uw computer hoeft te steken. De Circle(s) kunnen 
dan via het draadloze ‘ZigBee-netwerk’ communiceren 
met de Stick. De Stick voorziet Source vervolgens van de 
meetgegevens van elke Circle. Naast uw zonnepanelen 
kunt u bijvoorbeeld ook uw koffiezetapparaat inpluggen. 
In Source ziet u dan zowel meetgegevens van de 
zonnepanelen als van het koffiezetapparaat.

• Selecteer en vergelijk periodes waarvan u de productie en 
het verbruik van uw zonnepanelen wilt zien. Met behulp 
van de grafieken ziet u precies op welke momenten uw 
zonnepanelen de meeste energie opwekken. 

Uw eigen energie produceren en deze energie ook zelf verbruiken: de vraag naar zonnepanelen neemt toe, en daarmee 

ook de vraag naar manieren om de eigen energieproductie te meten. Het gebruik van zonnepanelen wordt namelijk 

pas echt interessant, als u weet hoeveel energie dit oplevert, hoeveel energie u hiervan verbruikt en misschien wel 

overhoudt. Plugwise geeft inzicht in, en controle over uw zonnepanelen.

Energieproductie meten

De Circle meet de geproduceerde energie en communiceert deze waarde via 
het efficiente Plugwise ZigBee-netwerk naar de software.

DAXX is...

Panelen Omvormers

Monitoring

Montagematerialen
+

+
+

+

 

High module con-

up to 15.27 %

PV-Cycle, carbon 
footprint and RoHS

Resistant against 
ammonia and salt 
mist

extreme snow loads 
of 5400 Pascal 

During the manufacturing process of this solar module rigorous 
quality control meets the highest international standards: 
ISO 9001, 14001 and 18001.
Being approved by international testing institutions like TÜV Süd, 
TÜV Rheinland, UL and BABT this module comes with 25 year out- 
put and a 10 year material and workmanship warranty.

PV CYCLE
ASSOCIATION

APPROVED PRODUCT 

MCS 

ZXP6-60 series are DAXX’s powerful polycrystalline 
  solar panels with only 60 cells. Versatile and adaptable, with a 
 power output from 240 Wp, it is perfect for residential 
rooftop systems. 

Poly crystalline Solar Module
240Watt
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Output

Years
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0 %

Output guarantee:
10 years: 90 %
25 years: 80 %

25 years power output guarantee insured by the PowerGuard insurance

Without potential 
induced degrada-
tion (PID-free)

Insured output 
warranty of 25 
years

all modules from DAXX are equipped 
with the new PowerGuard insurance. 
This means you can rely on an insured out-
put of 90 % for 10 years and 80 % for 25 years.
More security cannot be achieved by any
other insurance!   

The carbon emission of 
this solar module is 

246 kg CO2 equivalent. 
This result was 

calculated in 07.2012.
SGS Report No.: PCF SZ12122
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Poly Paneel  240 WpMono Paneel  265 Wp

Onze panelen

Onze Mono panelen Onze Poly panelen

Wij	hebben	gekozen	voor	zonnepanelen	van	de	hoogste	kwaliteit.	De	aangeboden	panelen	hebben	een	zeer	hoge		
efficiency,	die	uitsluitend	een	positieve	tolerantie	genereren.	Dit	wil	zeggen	dat	het	rendement	per	paneel	niet	minder	kan	
zijn	dan	de	opgegeven	opbrengst.	Dit	is	belangrijk	omdat	de	panelen	aan	elkaar	zijn	gekoppeld	en	een	minder		
functionerend	paneel	daarom	voor	een	rendementsverlaging	van	het	gehele	systeem	zorgt.	Onze	panelen	voldoen	aan	alle	
internationaal	geldende	normen	en	zijn	door	het	Duitse	Keuringsinstituut	TUV	uitgebreid	getest.

Omdat	we	gekozen	hebben	voor		volledig	zwarte		
panelen,	is	de	opstelling	beduidend	minder	opvallend.	
Ook	de	montage	materialen	die	hier	bij	horen	kunnen	
volledig	zwart	worden	uitgevoerd.

Dit	paneel	heeft	een	blauwe	gloed	en		
alu-kleurige	randen.
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Mono staafproductie
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Poly staafproductie
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Paneel productie
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Mono Paneel  265 Wp
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Art. nr. 1805 / 265wp mono all black

1kwh=3.6*10^6	J	
Assumed	the	irradiation	of	this	area	is	4kwh/m2/day,	the	average	
efficient	(Thermal	part)	of	the	PVT	is	70%,	the	output	of	the	energy	
is	2.8kwh/m2/day	ie.	10	MJ/m2/day,	therefore,	one	PVT	panel	with	
size	1650mm*992mm,	the	output	energy	is	16.4MJ/m2/day.

De	1805	/	265wp	is	één	van	de	meest	compacte	zonnepanelen	van	DAXX.			
Veelzijdig	en	aanpasbaar	met	een	stroomopbrengst	van	265	Wp,	is	deze		
perfect	voor	zowel	montage	op	de	grond	als	voor	commerciële	daksystemen.

Tijdens	het	productieproces	van	deze	zonnemodule	voldoet	een	grondige	
kwaliteitscontrole	aan	de	hoogste,	internationale	normen:	ISO	9001,		
14001	en	18001

Deze	module	is	goedgekeurd	door	internationale	testinstellingen	zoals	TÜV	
Süd,	TÜV	Rheinland	en	BABT	en	wordt	geleverd	met	een	garantie	van	25	jaar	
op	80%	opbrengst	en	van	10	jaar	fabrieksgarantie.

RoHS (Vermindering van gevaarlijke stoffen): 
Net	zoals	alle	andere	panelen	van	DAXX	voldoet	dit	aan	alle		
beperkingen	met	betrekking	tot	het	gebruik	van	lood,	kwik,		
cadmium,	zeswaardig	chroom,	PBB	of	PBDE.	Daardoor	kunt	u		

zeker	zijn	van	één	ding:	we	vervullen	onze	groene	missie	op	zeer		
verantwoordelijke	wijze.

25 jaar stroomopbrengstgarantie verzekerd door de  
PowerGuard-verzekering
Als	één	van	de	eerste	fabrikanten	wereldwijd	hebben	alle	modules	van		

DAXX	de	nieuwe	PowerGuard-
verzekering.	Dat	betekent	dat	u	kunt	
vertrouwen	op	een	verzekerde		
opbrengst	van	90%	gedurende	10	
jaar	en	van	80%	gedurende	25	jaar.	
Meer	zekerheid	kan	geen	enkele	
verzekering	bieden!

De voordelen van dit paneel:

		•		Hoge	efficiency	tot	16,14%

		•			Uiterst	geautomatiseerd	en	verticaal	

geïntegreerd	fabricageproces

		•		Opbrengstgarantie	van	25	jaar

		•		Referenties	in	heel	Europa

265 watt (zwart)
Monokristalijn zonnemodule

ZXM5-265 W is one of Daxx's most compact 

Daxx

Daxx

solar panels. Versatile and adaptable, with power 
output ranging up to 265 Wp, it is perfect  
for  both groundmounted and commercial  
rootops stems.
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Opbrengstgarantie:
10 jaar: 90%
25 jaar: 80%

ZXM5 (BK) -96/265 W

Version Code: ZXM5-275.1201.E

265
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1kwh=3.6*10^6	J	
Assumed	the	irradiation	of	this	area	is	4kwh/m2/day,	the	average	
efficient	(Thermal	part)	of	the	PVT	is	70%,	the	output	of	the	energy	
is	2.8kwh/m2/day	ie.	10	MJ/m2/day,	therefore,	one	PVT	panel	with	
size	1650mm*992mm,	the	output	energy	is	16.4MJ/m2/day.

Afmetingen fv-module 1805 -96/265W

Elektrische gegevens 1805 -96/265W

Mechanische gegevens

Informatie over de garantie

Temperatuurclassificaties

Bedrijfsomstandigheden

I-V Curves fv- module  1805 -96/265 W

Piekvermogen stroom Pmax (WP) 265

Stroomopbrengst tolerantie Pmax (%) 0~ +3

Maximum opbrengstspanning Vmax (V) 49.40

Maximum stroomvermogen Impp (V) 5.36

Nullastspanning Voc (V) 60.10

Kortsluitstroom Isc (A) 5.73

Module-efficiency nm (%) 15.55

Waarden onder Standaard testcondities STC (luchtmassa AM 1,5, stralingsintensiteit 1000 W/m2, celtemperatuur 25 °C)

I-V Curves of PV module Dimensions of PV module ZXM5         -96  265W/ ZXM5         -96  265 W/(BK) (BK)

ZXM5(BK)-96-265/MS

Zonnecellen mono 125 × 125 mm (o 165)

Celrichting 96 (8 × 12)

Afmetingen module 1574 × 1081 × 45 mm

Gewicht 22 kg

Glas zeer transparant, laag ijzergehalte,

 voorgespannen glas 3,2 mm

Frame geanodiseerde aluminiumlegering.

Aansluitdoos IP 65

Kabels/connector diameter 4 mm2, lengte 900 mm,

Aantal diodes 4

10 jaar garantie op vakmanschap

10 jaar garantie, 90% stroomopbrengst

25 jaar garantie, 80% stroomopbrengst

Nominale bedrijfstemperatuur cel (NOCT) 45 °C (±2 °C)

Temperatuurcoëfficiënt van Pmpp - 0,42%/ °C

Temperatuurcoëfficiënt van Voc - 0,29%/ °C

Temperatuurcoëfficiënt van Isc 0,04%/ °C

Maximum systeemspanning 1000 V DC (TÜV)

Bedrijfstemperatuur van -40 °C tot +85 °C

Maximum zekeringen in serie 10 A

Statische belastingstest voor- en achterzijde (bijv. wind) 2400 Pa

Statische belastingstest voorzijde (bijv. sneeuw) 5400 Pa

I-V Curves of PV module Dimensions of PV module ZXM5         -96  265W/ ZXM5         -96  265 W/(BK) (BK)

ZXM5(BK)-96-265/MS

Art. nr. 1805 / 265wp mono all black
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Poly Paneel  240 Wp
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The carbon emission of 
this solar module is 

246 kg CO2 equivalent. 
This result was 

calculated in 07.2012.
SGS Report No.: PCF SZ12122
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Art. nr. 1802 Polykristallijn zonnemodule 240Watt

PV CYCLE
ASSOCIATION

APPROVED PRODUCT 
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The carbon emission of 
this solar module is 

246 kg CO2 equivalent. 
This result was 

calculated in 07.2012.
SGS Report No.: PCF SZ12122

De	serie	1802	/	240wp	poly	is	de	krachtige,	polykristallijne		
zonnepanelen	van	DAXX,	met	slechts	60	cellen.	Veelzijdig	en	aanpasbaar	
met	een	stroomopbrengst	die	varieert	van	220	Wp	tot	250	Wp,	is	deze	
perfect	voor	daksystemen	voor	woonhuizen.

Tijdens	het	productieproces	van	deze	zonnemodule	voldoet	een		
grondige	kwaliteitscontrole	aan	de	hoogste,	internationale	normen:
ISO	9001,	14001	en	18001.
Deze	module	is	goedgekeurd	door	internationale	testinstellingen	zoals	
TÜV	Süd,	TÜV	Rheinland,	UL	en	BABT	en	wordt	geleverd	met	een	garantie	
van	25	jaar	op	opbrengst	en	van	10	jaar	op	materiaal	en	vakmanschap.

Als	één	van	de	eerste	fabrikanten	ter	wereld	hebben	alle	

modules	van	DAXX	de	nieuwe	PowerGuard-verzekering.		

Dat	betekent	dat	u	kunt	vertrouwen	op	een	verzekerde		

opbrengst	van	90%	gedurende	10	jaar	en	van	80%		

gedurende	25	jaar.	Meer	zekerheid	kan	geen	enkele		

verzekering	bieden!

25 jaar stroomopbrengstgarantie verzekerd door de PowerGuard-verzekering

Hoge	modulaire	conversie-
efficiency	tot	zelfs	15,27%.

Groen	certificaat:	fv-cyclus,	
koolstofvoetafdruk	en		
vermindering	van	gevaarlijke	
stoffen	(RoHS)

Bestand	tegen		
ammoniak	en	zoutmist.

Opbrengstgarantie		
van	25	jaar.

Zonder	potentieel		
geïnduceerde		
degradatie	(PID-vrij)

Gecertificeerd	wegens		
bestendigheid	tegen		
extreme	sneeuwbelastingen	
van	5400	pascal

Opbrengstgarantie 
10 jaar: 90% 
25 jaar: 80%
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Dimensions of PV module I-V Curves of PV module

Electrical  Data

max (%)

mpp(V)

Maximum Power Current  I Mpp (A)

Open Circuit Voltage Voc (V)

Short Circuit Current l sc (A)

Mechanical Data
Solar Cells  Poly 156 × 156 mm

Cells Orientation 60 (6 × 10)

Module Dimension 1650 × 992 × 45 mm / 40mm  

Weight  19.5 kg 

Glass   High transperancy, Low lron,
   Tempered glass 3.2 mm

Frame  Anodized aluminium alloy.

Junction Box IP 65

Cables/Connetor Dianmeter 4 mm2, Length 900 mm,

Number of Diodes 6

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)       45 °C (±2 °C)

mpp       -0.42 %/K

oc
-0.33 %/K

sc 0.06 %/K

Working Conditions
Maximum System Voltage 1000 V DC (TÜV)

Operating Temperature From -40°C to +85 °C

Maximum Series Fuse 15 A

Max Load (snow / wind) 5400 Pa / 2400 Pa

Ammonia - / salt mist resistance    IEC 62716, 61701

Warranties Information Packaging Information
10 years workmanship warranty

10 years warranty, 90% power output

          

Module per box             26 / 28 pcs (45 / 40 mm)

Module per 40‘ HQ container       
CAUTION:READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT

Power Output Tolerance  P

Maximum Power Volatage V

Temperature Ratings

  

  

  

25 years warranty, 80% power output

Voltage (V)

1.000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

400 W/m2

200 W/m2

728 / 784 pcs (45 / 40 mm)
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(%)

942±1(45×35)
952±1(40×30)

MC4 or MC4 compatible.

Measurement tolevance  STC : ±3 % Pmax ,±10 % (Vmpp, Impp, Voc, Isc ). Values at Standard Test Conditions STC (Air Mass AM 1.5, Irradiance 1000W/㎡  Cell Temperature 25  )

Module Efficiency 
Cell Efficiency (%)

DAXX
 Bewezen de meeste 

opbrengst per  

paneel!

Afmetingen fv-module I-V curves van fv-moduleDimensions of PV module I-V Curves of PV module

Electrical  Data

max (%)

mpp(V)

Maximum Power Current  I Mpp (A)

Open Circuit Voltage Voc (V)

Short Circuit Current l sc (A)

Mechanical Data
Solar Cells  Poly 156 × 156 mm

Cells Orientation 60 (6 × 10)

Module Dimension 1650 × 992 × 45 mm / 40mm  

Weight  19.5 kg 

Glass   High transperancy, Low lron,
   Tempered glass 3.2 mm

Frame  Anodized aluminium alloy.

Junction Box IP 65

Cables/Connetor Dianmeter 4 mm2, Length 900 mm,

Number of Diodes 6

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)       45 °C (±2 °C)

mpp       -0.42 %/K

oc
-0.33 %/K

sc 0.06 %/K

Working Conditions
Maximum System Voltage 1000 V DC (TÜV)

Operating Temperature From -40°C to +85 °C

Maximum Series Fuse 15 A

Max Load (snow / wind) 5400 Pa / 2400 Pa

Ammonia - / salt mist resistance    IEC 62716, 61701

Warranties Information Packaging Information
10 years workmanship warranty

10 years warranty, 90% power output

          

Module per box             26 / 28 pcs (45 / 40 mm)

Module per 40‘ HQ container       
CAUTION:READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT

Power Output Tolerance  P

Maximum Power Volatage V

Temperature Ratings

  

  

  

25 years warranty, 80% power output

Voltage (V)

1.000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

400 W/m2

200 W/m2

728 / 784 pcs (45 / 40 mm)
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P   rewoP lanimoN max (WP)

(%)

942±1(45×35)
952±1(40×30)

MC4 or MC4 compatible.

Measurement tolevance  STC : ±3 % Pmax ,±10 % (Vmpp, Impp, Voc, Isc ). Values at Standard Test Conditions STC (Air Mass AM 1.5, Irradiance 1000W/㎡  Cell Temperature 25  )

Module Efficiency 
Cell Efficiency (%)

Elektrische gegevens 1802-60-240/P
Piekvermogen stroom Pmax (WP) 240

Stroomopbrengst tolerantie Pmax (%) 0~ +3

Maximum opbrengstspanning Vmax (V) 29.75

Maximum stroomvermogen Impp (V) 8.07

Nullastspanning Voc (V) 37.55

Kortsluitstroom Isc (A) 8.47

Module-efficiency nm (%) 14.66

Celefficiency (%) 15.13

Metingtolerantie STC: ±3% Pmax , ±10% (Vmpp, Impp, Voc, Isc).  

Waarden bij Standaard test condities STC (luchtmassa AM 1,5,  

stralingsintensiteit 1000 W/m• celtemperatuur 25 °C) 

Mechanische gegevens

Informatie over de garantie

Temperatuurclassificaties

Bedrijfsomstandigheden

Informatie over de verpakking
Zonnecellen Poly156 × 165 mm

Celrichting 60(6 × 10)

Afmetingen module 1650 × 992 × 45 mm /40 mm

Gewicht 19,5 kg

Glas zeer transparant, laag ijzergehalte,

 voorgespannen glas 3,2 mm

Frame geanodiseerde aluminiumlegering.

Aansluitdoos IP 65

Kabels/connector diameter 4 mm2, lengte 900 mm,

 MC4 of MC4-compatibel

Aantal diodes 6

10 jaar garantie op vakmanschap

10 jaar garantie, 90% stroomopbrengst

25 jaar garantie, 80% stroomopbrengst

Nominale bedrijfstemperatuur cel (NOCT) 45 °C (±2 °C)

Temperatuurcoëfficiënt van Pmpp - 0,42%/ °C

Temperatuurcoëfficiënt van Voc - 0,33%/ °C

Temperatuurcoëfficiënt van Isc 0,06%/ °C

Maximum systeemspanning 1000 V DC (TÜV)

Bedrijfstemperatuur van -40 °C tot +85 °C

Maximum zekeringen in serie 15 A

Max. belasting (sneeuw/wind) 5400 Pa/2400 Pa

Ammoniak-/zoutmistbestendigheid   IEC 62716, 61701

Modules per doos 26/28 stks. (45/40 mm)

Modules per 40” HQ-container 728/784 stks. (45/40 mm)

Art. nr. 1802 Polykristallijn zonnemodule 240Watt
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Art. Nr. 1807 - 250W All black
PV combipaneel

1kwh=3.6*10^6	J	
Assumed	the	irradiation	of	this	area	is	4kwh/m2/day,	the	average	
efficient	(Thermal	part)	of	the	PVT	is	70%,	the	output	of	the	energy	
is	2.8kwh/m2/day	ie.	10	MJ/m2/day,	therefore,	one	PVT	panel	with	
size	1650mm*992mm,	the	output	energy	is	16.4MJ/m2/day.

Waterkoelsysteem Isolatieafdekking

Elektrische gegevens 1807-60/250W

Mechanische gegevens

Piekvermogen stroom Pmax (WP) 250

Stroomopbrengst tolerantie Pmax (%) ±3%

Maximum opbrengstspanning Vmax (V) 30.5

Maximum stroomvermogen Impp (V) 8.2

Nullastspanning Voc (V) 38.2

Kortsluitstroom Isc (A) 8.71

Module-efficiency nm (%) 15.27

Waarden onder Standaard testcondities STC (luchtmassa AM 1,5, stralingsintensiteit 1000 W/m2, celtemperatuur 25 °C)

Zonnecellen mono 156 × 156mm

Celrichting 60 (6 × 10)

Afmetingen module 1650 × 992 × 47 mm

Gewicht 27 kg

Glas zeer transparant, laag ijzergehalte,

 voorgespannen glas 3,2 mm

Frame geanodiseerde aluminiumlegering.

Aansluitdoos IP 65

Kabels/connector diameter 4 mm2, lengte 900 mm, MC4

Aantal diodes 6

Temperatuurclassificaties

Piekstroom watt Pth                                                  300W

Dynamische druk Pr 0,15 bar (1,2 l/min)

Absorptieoppervlakte gebied A 1,55 m2

Vloeistofgewicht 1,5 kg 

Maximum bedrijfsdruk Pt 6 Bar

Aanbevolen debiet VF 0,9 l/min

Maximum watertemperatuur T 55 °C

Verlies lokale weerstand M 0,64

Koelcomponenten koperbuis + aluminium plaat
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Art. Nr. 1807 - 250W All black
PV combipaneel

Nominal	Power(W)	 250
Power	output	tolerance	(%)	 ±3%	
Maximum	Power	Voltage(Vmpp)	 30.5V
Maximum	Power	Current(Impp)	 8.2A	
Open	Circuit	Voltage	(V)	 38.2V
Short	Circuit	Current	(A)	 8.71A
Module	Efficiencyη	(%)	 15.27
Nominal	Operating	Cell	Temperature(NOCT)	 45(±2°C	)
Temperature	Coefficient	of	Pmpp	 -0.42%/K
Temperature	Coefficient	of	Voc	 -0.33%/K
Temperature	Coefficient	of	Isc	 0.06%/K
Maximum	System	Voltage	 1000V
Maximum	Series	Fuses	 15A

PV combipaneel eigenschappen

1.	Glass
2.	EVA
3.	Cell	matrix
4.	EVA
5.	Backsheet
6.	Heater	exchanger
7.	Insulation

Values	at	Standard	Test	Condition(AM1.5,Irradiance

1000W/m2,	Cell	Temperature	25°C	)

Specifications	 Mounting	in	Series	 Mounting	in	Parallel
Optical	performance	 0.553																										 0.528
Dimensions	 1650*992*47mm	 1650*992*47mm	
Weight	 27Kg	 27Kg	
Attrition	coefficient	of	thermal	conduction	 17W/(m2	°C)	 11.3W/(m2	°C)

Convection	coefficient	of	thermal	conduction	 0W/(m2	°C)	 0.09W/(m2	°C)

Reduction	opticalefficiency	of	50°angle	incidence	 0.89	 0.92
Maximum	operating	Temperature	 85°C	 	85°C

The	stagnationtemperature	 65.3°C	 65.3°C

Test	Pressure	Bar	 20	 20
Operating	Pressure	Bar	 10	 10
Flow	rate	 0.9	l/min	 0.9	l/min
Antifreeze	Liquid	content	 1.3	l	 1.2	l
Heat	Exchanger		 Copper	Strip															 Copper	Strip	
Internal	Piping	 Copper	 Copper	
Internal	Piping	diameter	 8mm	 8mm
Cover	Glass	 Low	Iron	Tempered	Glass,3.2mm		 Low	Iron	TemperedGlass,3.2mm
Housing	 Aluminum	 Aluminum
Read	Side	 Stainless	steel	 Stainless	steel

Notes:	Please	fill	antifreeze	liquidinto	the	copper	strip.

PVT Thermal Characteristics
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Art. Nr. 1807 - 250W All black
PV combipaneel

Installation Method

Mounting in Parallel Mounting in Series

Maximum Electrical Performance                                 Maximum Water Temperature

Mechanical Characteristics

Parallel	installation	to	ensure	maximum	cooling	of	the	
module.	The	PV	thermal	system	increases	about	10%-15%	
electrical	output.	The	connection	is	benefit	to	electrical	
performance.

Length	 1650mm	 Front	cover	 3.2mm	tempered	glass
Width	 992mm	 Frame	 Anodized	aluminum	alloy	(All	black)
Thickness	 47mm	 Junction	 IP65
Weight	 27kg	 Cable	 φ4mm2,900mm
Solar	Cell	 Mono	156*156mm	 Connector	 MC4	compatible
Number	of	Cell	 60	(6*10)	 Diodes	 6

Series	installation	to	ensure	maximum	water	temperature.	
The	water	temperature	can	be	reach	to	50	degree	in		
summer	and	30	degree	in	winter.	This	connection	provides	
quantity	hot	water.
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· Up to 800 litres of hot water can be produced per 24 hours · Fully TUV, CE, IEC, MCS, UL approved

· Great product for meeting the code for sustainable homes · 10 year product warranty on module

PV Power-Thermal Hot Water System 

PV Power-Thermal Hot Water Systems (PV-T Systems) supplied by Daxx come with a heat pump and air source
hot water tank. The pump combines with the PV-T module to creat three renewable technologies in one. The three
combined technologies work in harmony, actually making each other operate more efficiently. As a general rule, PV
modules work more efficiently in cooler temperatures. It is because of that the dual technologies of a PV-T module
cmobine to creat a much more efficient panel: the flow of water at the back of the module acts in cooling down the
PV cells, thus increasing panel performance. Futher more, the addtion of a heat pump and air source tank allows a
much higher generation of hot water.
Daxx also offers hot water heat pumps which can be installed independently of a PV-T system, acting as a single
renewable technology. These have the added benefit of cooling your house during the summer months.

ZXP6-60/220-250W
PV-Thermal SERIES

Daxx 
PV-combipaneel

1kwh=3.6*10^6	J	
Assumed	the	irradiation	of	this	area	is	4kwh/m2/day,	the	average	
efficient	(Thermal	part)	of	the	PVT	is	70%,	the	output	of	the	energy	
is	2.8kwh/m2/day	ie.	10	MJ/m2/day,	therefore,	one	PVT	panel	with	
size	1650mm*992mm,	the	output	energy	is	16.4MJ/m2/day.

Art. Nr. 1807 - 250W All black
PV combipaneel

PV-thermisch: de unieke combinatie van PV en heetwatersysteem in 1 paneel!
PV-T	panelen	van	DAXX		kunnen	worden	ingezet	op	verschillende	manieren.	1	ding	is	zeker:	de	opbrengst	van	elektrische	energie	is	

gegarandeerd	hoog	door	de	afkoeling	van	het	paneel	door	het	thermische	deel.	De	meest	voor	de	hand	liggende	toepassing	voor	het	

thermische	deel	is	het	zonneboilersysteem.	Warm	tapwater	wordt	verwarmt	door	een	indirecte	wisselaar	in	de	zonneboiler	waarna	deze	

bijvoorbeeld	de	CV	ketel	als	“hotfil”	voedt	voor	het	tapwater	en	u	dus	altijd	verzekerd	bent	van	het	hoogste	comfort	met	de	maximale	

opbrengst	uit	de	panelen	(wanneer	er	te	weinig	energie	uit	de	zon	beschikbaar	is	springt	de	CV	ketel	bij).

Verder	kun	je	natuurlijk	technisch	veel	interessante	toepassingen	creëren	met	dit	unieke	DAXX	paneel	wat	overigens	niet	opvalt	tussen	

zijn	soortgenoot	PV	Mono	All	Black	250	Wp	welke	er	exact	hetzelfde	uitziet	en	daarom	prima	gecombineerd	kan	worden	op	een	dakvlak!		

Een	combinatievat	zoals	hieronder	is	weergegeven	in	de	tekening	maakt	het	mogelijk	om	de	opgeslagen	zonne	energie	ook	te		

gebruiken	voor	“lage	temperatuur	verwarming”	oftewel	vloer/wandverwarming,	verder	is	het	mogelijk	te	combineren	met	bijvoorbeeld	

een	warmtepompinstallatie	en	bronregeneratie.
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246 kg CO2 equivalent. 
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Mono All black 250 WP (Art. Nr. 1817)
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The carbon emission of 
this solar module is 

246 kg CO2 equivalent. 
This result was 

calculated in 07.2012.
SGS Report No.: PCF SZ12122

De	serie	1817	/	60-250wp	mono	is	de	krachtige,	monokristallijne		
zonnepanelen	van	DAXX,	met	slechts	60	cellen.	Veelzijdig	en	aanpasbaar	
met	een	stroomopbrengst	van250	Wp,	is	deze	perfect	voor	daksystemen	
voor	woonhuizen.

Tijdens	het	productieproces	van	deze	zonnemodule	voldoet	een		
grondige	kwaliteitscontrole	aan	de	hoogste,	internationale	normen:
ISO	9001,	14001	en	18001.
Deze	module	is	goedgekeurd	door	internationale	testinstellingen	zoals	
TÜV	Süd,	TÜV	Rheinland,	UL	en	BABT	en	wordt	geleverd	met	een	garantie	
van	25	jaar	op	opbrengst	en	van	10	jaar	op	materiaal	en	vakmanschap.

Als	één	van	de	eerste	fabrikanten	ter	wereld	hebben	alle	

modules	van	DAXX	de	nieuwe	PowerGuard-verzekering.		

Dat	betekent	dat	u	kunt	vertrouwen	op	een	verzekerde		

opbrengst	van	90%	gedurende	10	jaar	en	van	80%		

gedurende	25	jaar.	Meer	zekerheid	kan	geen	enkele		

verzekering	bieden!

25 jaar stroomopbrengstgarantie verzekerd door de PowerGuard-verzekering

Hoge	modulaire	conversie-
efficiency	tot	zelfs	15,27%.

Groen	certificaat:	fv-cyclus,	
koolstofvoetafdruk	en		
vermindering	van	gevaarlijke	
stoffen	(RoHS)

Bestand	tegen		
ammoniak	en	zoutmist.

Opbrengstgarantie		
van	25	jaar.

Zonder	potentieel		
geïnduceerde		
degradatie	(PID-vrij)

Gecertificeerd	wegens		
bestendigheid	tegen		
extreme	sneeuwbelastingen	
van	5400	pascal

Opbrengstgarantie 
10 jaar: 90% 
25 jaar: 80%
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Afmetingen PV-module I-V curves van PV-module

Elektrische gegevens 1817-60-250/M
Piekvermogen stroom Pmax (WP) 250

Stroomopbrengst tolerantie Pmax (%) 0~ +3

Maximum opbrengstspanning Vmax (V) 30.50

Maximum stroomvermogen Impp (V) 8.20

Nullastspanning Voc (V) 38.20

Kortsluitstroom Isc (A) 8.71

Module-efficiency nm (%) 15.27

Celefficiency (%) 17.87

Metingtolerantie STC: ±3% Pmax , ±10% (Vmpp, Impp, Voc, Isc).  

Waarden bij Standaard test condities STC (luchtmassa AM 1,5,  

stralingsintensiteit 1000 W/m• celtemperatuur 25 °C) 

Mechanische gegevens Informatie over de garantie

Temperatuurclassificaties

Bedrijfsomstandigheden

Zonnecellen Mono156 × 156 mm

Celrichting 60(6 × 10)

Afmetingen module 1650 × 992 × 40 mm

Gewicht 19,5 kg

Glas zeer transparant, laag ijzergehalte,

 voorgespannen glas 3,2 mm

Frame geanodiseerde aluminiumlegering.

Aansluitdoos IP 65

Kabels/connector diameter 4 mm2, lengte 900 mm,

 MC4-compatibel

Aantal diodes 6

10 jaar garantie op vakmanschap

10 jaar garantie, 90% stroomopbrengst

25 jaar garantie, 80% stroomopbrengst

Nominale bedrijfstemperatuur cel (NOCT) 45 °C (±2 °C)

Temperatuurcoëfficiënt van Pmpp - 0,42%/ °C

Temperatuurcoëfficiënt van Voc - 0,29%/ °C

Temperatuurcoëfficiënt van Isc 0,04%/ °C

Maximum systeemspanning 1000 V DC (TÜV)

Bedrijfstemperatuur van -40 °C tot +85 °C

Maximum zekeringen in serie 15 A

Max. belasting (sneeuw/wind) 5400 Pa/2400 Pa

Ammoniak-/zoutmistbestendigheid   IEC 62716, 61701

Mono All black 250 WP (Art. Nr. 1817)
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Panelen garantie 

PowerGuard	Speciality	Insurance	Service	is	een	vooraanstaand	Managing	General	Agent	die		
internationaal	een	breed	scala	aan	eigendoms-	en	aansprakelijkheidsverzekeringen	ontwerpt,		
beoordeelt	en	aanbiedt	aan	onderscheidende	klanten	binnen	het	veld	van	duurzame	energie.		
Hierbij	verklaren	wij	dat	we	aan	Daxx	garantie	bieden	voor	claims	tegen	modules	die	zijn		
geproduceerd	en	geregistreerd	door	Daxx	en	dochterondernemingen	met	een	garantie	van	tien	jaar	
op	het	materiaal	en	vakmanschap,	een	garantie	van	tien	jaar	voor	90%		
vermogen	en	een	aanvullende	garantie	van	vijftien	jaar	voor	80%	vermogen,	voor	de	panelen	die	
binnen	de	garantie	vallen.	Deze	garantieverzekering	is	niet	opzegbaar,	loopt	door	in	geval	van	insol-
ventie	of	faillissement,	verleent	rechten	aan	derden	op	de	verzekering	in	geval	van	faillissement,	die	
gelden	voor	de	gedekte	Daxx	Solar	modules	die	tussen	7	november	2012	en	7	november	2013	zijn	
geleverd.		

Neem	voor	specifieke	informatie	over	de	algemene	voorwaarden	van	deze	Garantieverzekering		
contact	op	met	Daxx.	

Hoogachtend,	
	
Mike	McMullen,	Managing	Principal,	
PowerGuard	Specialty	Insurance	Services	

19000	MacArthur	Blvd.,	Ste	575	Irvine,	CA	92612-1447,		
Verenigde	Staten	Tel:	877-556-0090	Fax:	949-809-2391
Vergunning	#0H30199

7 november 2012

Panelen garantie
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Inleiding 
De	productgarantie	van	Daxx	Solar	is	verzekerd	bij	inter-
nationaal	marktleidende	assuradeurs	in	Noord-Amerika	
en	Bermuda	met	een	A.M.	Best-score	van	“A”	VIII	of	hoger.	
De	polisperiode	is	één	jaar,	ingaand	op	7	november	2012	
en	eindigend	op	7	november	2013,	en	dekt	25	jaar	
productgarantie.	
De	dekking	is	gebaseerd	op	de	gebruikelijke	kwaliteits-	en	
prestatiegaranties	van	Daxx.	
Deze	onherroepbare	verzekeringspolis	dekt	claims	vanaf	
de	ingangsdatum	tot	25	jaar	daarna	over	producten	
geleverd	in	het	polisjaar.	
Dat	houdt	in	dat	als	Daxx	op	enig	moment	daarna	
ophoudt	te	bestaan,	de	verzekeraars	evengoed	onze	
eindgebruikers	vergoeden	voor	claims	aangaande	onze	
productkwaliteit	en/of	prestatiegaranties.	

Hoofdpunten dekking 
-	25	jaar	dekking	
-	Onmiddellijke	dekking	(geen	wachtperiode)	
-	Wereldwijde	dekking	
-	Niet	opzegbaar	
-		Hulp	bij	voldoen	aan	eisen	banken	en	kredietverstrek-
kers	

-	Derdenrechten	in	geval	van	faillissement

Garantiedekking

1.	A.M.	Best-scores	zijn	beoordelingen	van	het	Ameri-
kaanse	bedrijf	A.M.	Best	van	de	financiële	status	van	een	
verzekeraar	en	de	mate	waarin	hij	kan	voldoen	aan	zijn	
verplichtingen	aan	polishouders.	A.M.	Best	is	internatio-
naal	specialist	op	het	gebied	van	beoordelingen	van	en	
informatie	over	verzekeraars	en	bestaat	al	ruim	100	jaar.

Dekking verzekering 
De	verzekeringsmaatschappij	vergoedt	geclaimde	kosten	
die	Daxx	heeft	gemaakt:	
-		voor	reparatie,	vervanging	of	schadeloosstelling	t.b.v.	
klanten	van	Daxx	bij	schade	aan	onder	de	dekking	val-
lende	zonnemodulen	als	gevolg	van	een	productgebrek.

-		voor	reparatie,	vervanging	of	schadeloosstelling	t.b.v.	
klanten	van	Daxx	van	onbeschadigde	onder	de	dekking	
vallende	zonnemodulen	als	gevolg	van	een	seriegebrek.

-		voor	bedragen	die	Daxx	contractueel	verplicht	is	te	
betalen	als	gevolg	van	producten	die	niet	het	gegaran-
deerde	niveau	van	energie	produceren.

	
Dit	komt	overeen	met	de	voorwaarden	van	de	garantie	
of	beperkte	garantie	die	in	de	polisperiode	door	Daxx	is	
uitgegeven.
Deze	dekking	kan	nooit	hoger	zijn	dan	de	dagwaarde	van	
de	gedekte	producten.

Derdenrechten in geval van faillissement

Bankruptcy
Your	bankruptcy	or	insolvency	or	the	bankruptcy	or	
insolvency	of	any	entitycomprising	you	shell	not	relieve	
us	of	our	obligations	under	this	policy,	and,	in	the	event	of	
your	bankruptcy	or	insolvency,	your	customers	shall	have	
the	same	rights	under	this	policy	that	you	have.*	
	
*	Letterlijk	citaat	uit	de	polisvoorwaarden	van	PowerGuard	
van	2011	zoals	overgekocht	door	Daxx.

Werkwijze claims

Uitgesloten van de verzekering 
Alle	gevolgschade	of	incidentele	schade,	al	dan	niet	als	
gevolg	van	acties	van	Daxx	of	haar	partners,	werknemers	
of	schadereparateurs	of	hun	partners	of	werknemers.	

Alle	schade	als	gevolg	van	acties	die	specifiek	uitgesloten	
zijn	van	een	leveringsovereenkomst	of	productgarantie	
op	gedekte	zonnemodulen.	

Alle	schade	als	gevolg	van	onderbroken	dienstverlen-
ing	voor	gedekte	zonnemodulen,	bijvoorbeeld	het	niet	
voorhanden	zijn	van	vervangende	onderdelen,	diensten	
of	onderhoudsapparatuur.	

Alle	schade	of	gemaakte	kosten	als	gevolg	van	opzet,	
onrechtmatig	of	verkeerd	gebruik	of	nalatigheid.	Andere	
uitsluitingen	zijn	te	vinden	in	de	verzekeringsvoor-
waarden.	

Definities 
Gedekte	onderdelen	van	zonnemoduleninstallaties:	
-  Gedekt:	fotovoltaïsche	cellen,	panelen	en	modules	die	
verkocht	zijn	onder	de	verkoopvoorwaarden	
die	van	kracht	zijn	tijdens	de	polisperiode	en	waarvan	
Daxx	serienummers	heeft	ingediend	bij	de	verzekeraar.	

-  Niet gedekt:	fundamenten,	ophanging	of	ondersteun-
ing,	kast,	behuizing,	kanalen	of	leidingen;		
voertuigen	of	apparaten	op	voertuigen;	kabels,	lijnen	en	
snoeren	(hoog	en	laag	voltage)		
en	ander	materiaal	dat	elektriciteit	van	de	gedekte	
zonnemodulen	naar	locaties	buiten	de	gedekte	
zonnemodulen	leiden.

Garantievoorwaarden:	de	voorwaarden	die	Daxx	aan	
een	contracthouder	heeft	geleverd	gedurende	de	polis-
periode	en	die	wij	schriftelijk	geaccepteerd	hebben.	In	
geen	geval	mag	de	dekking	in	deze	polis	verder	strekken	
dan	uw	garantievoorwaarden.	

Gemaakte kosten: de	kosten	gemaakt	door	Daxx	bij	het	
voldoen	aan	de	verplichtingen	van	de	garantie.	Daaronder	
vallen	geen	kosten	die	Daxx	maakt	om	gebreken	op	het	
gebied	van	productontwerp,	materiaal	of	vakmanschap	
te	herstellen.	

Productgebrek:	een	product	of	deel	van	een	product	
dat	kapot	gaat;	niet	meer	functioneert;	in	enig	materieel	
opzicht	niet	overeenkomt	met	de	technische	specificaties;	
in	enig	materieel	opzicht	niet	is	geproduceerd	in	overeen-
komst	met	onze	technische	specificaties;	of	niet	vrij	van	
gebreken	is	op	het	gebied	van	materiaal	of	vakmanschap.	

Seriegebrek:	schade	aan	een	product	of	deel	van	een	
product	als	gevolg	van	ontwerp,	assemblage,	materiaal,	
techniek	of	productie	waarbij	de	door	het	fabrikant	
gegarandeerde	kwaliteitsniveau	tijdens	de	dekkingspe-
riode	van	de	garantie	in	meer	dan	20%	van	de	gedekte	
zonnemodules	van	hetzelfde	merk	en	model	niet	wordt	
gehaald.	

Verplichtingen in geval van schade 
In	geval	van	schade	die	tot	een	claim	kan	leiden	zullen	wij:	
-		Zo	snel	als	haalbaar	de	verzekeringsmaatschappij	verwit-
tigen	via	telefoon,	fax	of	e-mail	en	de	claim	schriftelijk	
bevestigen	na	de	gemaakte	kosten	of	opgelopen	schade.

	-		Alle	haalbare	stappen	nemen	om	de	verzekerde	
producten	te	beschermen	tegen	(verdere)	schade	en	de	
opgelopen	schade	te	minimaliseren.	

-		Een	schriftelijk	rapport	indienen	bij	de	verzekeraar	
waarin	de	schade	of	gemaakte	kosten,	de	oorzaak	en	de	
maatregelen	die	we	aanbevelen	om	het		
probleem	weg	te	nemen	beschreven	staan.

	
-		Daxx,	of	enige	partij	die	daartoe	is	gemachtigd,	is	
verplicht	om	al	de	noodzakelijke	reparaties	te	overzien,	
met	de	voorwaarde	dat	Daxx	er	zorg	voor	draagt	dat	
reparaties	correct,	verantwoordelijk	en	kosteneffectief	
worden	uitgevoerd.

Panelen garantie
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Weergave montage  plat dak

Ballast	rubber	100x100x10mm

PDA	1	Driehoeksteun	ALU	35°

Eindklem	met	wyber	zwart Hoeklijn	ALU	35*35*2mm
Hoeklijn	ALU	50*50*2mmNr.	3695

Nr.	3500

Nr.	3531
Nr.	3540/3550

SDA	7	Moduleklem	met	wyber	zwart
Nr.	3521
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Montage materialen plat dak

 Artikelnr. Omschrijving Verpakking Barcode

3500
3501
3502
3503
3504
3505

3520
3521

3530
3531
3532
3533

3540
3550

3620
3621

3695

PDA	1	Driehoeksteun	ALU	35°
PDA	2	Driehoeksteun	ALU	25°
PDA	3	Driehoeksteun	ALU	15°
PDA	1	Driehoeksteun	ALU	30°
PDA	2	Driehoeksteun	ALU	20°
PDA	3	Driehoeksteun	ALU	10°

Module	klem+bout	alu
Module	klem+bout	zwart

Eindklem	met	bout		alu	 45mm
Eindklem	met	bout	zwart	 45mm
Eindklem	met	bout	alu	 40mm
Eindklem	met	bout	zwart	 40mm

Hoeklijn	ALU	35*35*2mm
Hoeklijn	ALU	50*50*2mm

Koppelstuk	rail	ALU	35*35*2mm
Koppelstuk	rail	ALU	50*50*2mm

Ballast	rubber	100x100x10mm

40
40
40
40
40
40

200
200

70
70
70
70

50x6mtr
50x6mtr

150
125

90

8718591770012
8718591770023
8718591770036
8718591770265
8718591770272
8718591770289

8718591770043
8718591770470

8718591770050
8718591770487
8718591770494
8718591770500

8718591770067
8718591770074

8718591770128
8718591770135

8718591770609
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Weergave montage  golfplatendak

Stokschroef	M10*200mm
Nr.	3560

SDA	5	Rail	zwart	2mtr Eindklem	met	wyber	zwart Eindklem	Vierkant	zwart	50*50mm

SDA	7	Moduleklem	met	wyber	zwart

Nr.	3601 Nr.	3661 Nr.	3669

Nr.	3641
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 Artikelnr. Omschrijving Verpakking Barcode

3560

3570
3571

3600
3601

3640
3641

3660
3661
3662
3663

3668
3669

Stokschroef	M10*200mm

Koppelstuk	rail	ALU
Koppelstuk	rail	zwart

SDA	5	Rail	ALU	 2mtr
SDA	5	Rail	zwart		 2mtr

SDA	7	Moduleklem	met	wyber	alu
SDA	7	Moduleklem	met	wyber	zwart

Eindklem	met	wyber	alu	 45mm
Eindklem	met	wyber	zwart	 45mm
Eindklem	met	wyber	alu		 40mm
Eindklem	met	wyber	zwart	 40mm

Eindklem	Vierkant	alu	 50*50mm
Eindklem	Vierkant	zwart	 50*50mm

Kruisverbinding	golfplatendak

65

140
140

20*2mtr
20*2mtr

100
100

60
60
60
60

50
50

8718591770081

8718591770098

8718591770111
8718591770524

8718591770142
8718591770531

8718591770159
8718591770548
8718591770555
8718591770562

8718591770579
8718591770586

Montage materialen golfplatendak
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Weergave montage  pannendak

SDA	5	Rail	zwart	2mtr

SDA	3	Dakhaak		zwart

Eindklem	met	wyber	zwart Eindklem	Vierkant	zwart	50*50mm

SDA	7	Moduleklem	met	wyber	zwart

Nr.	3601

Nr.	3581

Nr.	3661 Nr.	3669

Nr.	3641
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 Artikelnr. Omschrijving Verpakking Barcode

3580
3581

3570
3571

3600
3601

3640
3641

3660
3661
3662
3663

3668
3669

	SDA	3	Dakhaak		ALU
	SDA	3	Dakhaak		zwart

Koppelstuk	rail	ALU
Koppelstuk	rail	zwart

SDA	5	Rail	ALU		 2mtr
SDA	5	Rail	zwart		 2mtr

SDA	7	Moduleklem	met	wyber	alu
SDA	7	Moduleklem	met	wyber	zwart

Eindklem	met	wyber	alu	 45mm
Eindklem	met	wyber	zwart	 45mm
Eindklem	met	wyber	alu		 40mm
Eindklem	met	wyber	zwart	 40mm

Eindklem	Vierkant	alu	 50*50mm
Eindklem	Vierkant	zwart	 50*50mm

50
50

140
140

20*2mtr
20*2mtr

100
100

60
60
60
60

50
50

8718591770104
8718591770517

8718591770098

8718591770111
8718591770524

8718591770142
8718591770531

8718591770159
8718591770548
8718591770555
8718591770562

8718591770579
8718591770586

Montage materialen pannendak
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 Artikelnr. Omschrijving Verpakking Barcode

3700
3701

3710
3711

3720
3721

451009011

451009010

3749

MC4	connector	standaard
MC4	connector	standaard

MC4	connector	Y	vorm
MC4	connector	Y	vorm

Kabel	4mm2	rood
Kabel	4mm2	zwart

zwarte	kap	voor	13mm

Montage	hulpset

Toolset	connectoren

500st
500st

250st
250st

500mtr
500mtr

500st

200	sets

1

8718591770180
8718591770197

8718591770227
8718591770234

8718591770241
8718591770258

8718591770593

8718591770388

8718591770616

Overige materialen
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 Artikelnr. Omschrijving Diameter Gewicht Lengte Kop Barcode

3680
3681
3682
3683
3684
3685

76,1	mm
76,1	mm
76,1	mm
76,1	mm
76,1	mm
76,1	mm

16
12,5
10
7

5,3
4,2

2100mm
1600mm
1300mm
1300mm
1000mm
800mm

160mm
160mm
160mm
120mm
120mm
120mm

Schroeffundament
Schroeffundament
Schroeffundament
Schroeffundament
Schroeffundament
Schroeffundament

8718591772016
8718591772023
8718591772030
8718591772047
8718591772054
8718591772061

Specials

 Artikelnr. Omschrijving Verpakking Barcode

Plat	dak	steun

Tussensteun

Triflex

Gegalvaniseerde	koker	6	meter	
(80mm	x	40mm	x	3mm)

Opbouwbeugel	voor	indak	
systeem
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AC/DC schakelaars

DC Schakelaar Artikelnr. Omschrijving

SI16-PEL64R-2

SI16-PEL64R-4

SI25-PEL64R-2

SI25-PEL64R-4

SI32-PEL64R-2

SI32-PEL64R-4

-		Dichte		DC	Switch	(IP65),	180x98x107mm,	16A	800	VDC	
2	Pole	(enkele	String),	Grijze	body	met	zwart	knop

-		Dichte	DC	Switch	(IP65),	180x98x107mm,	16A	800	VDC	4	
Pole	(Dubbele	String),	Grijze	body	met	zwart	knop

-		Dichte	DC	Switch	(IP65),	180x98x107mm,	25A	600	VDC	2	
Pole	(enkele	String),	Grijze	body	met	zwart	knop

-		Dichte	DC	Switch	(IP65),	180x98x107mm,	25A	600	VDC	4	
Pole	(dubbele	String),	Grijze	body	met	zwart	knop

-		Dichte	DC	Switch	(IP65),	180x98x107mm,	32A	600	VDC	2	
Pole	(enkele	String),	Grijze	body	met	zwart	knop

-		Dichte	DC	Switch	(IP65),	180x98x107mm,	32A	1000	VDC	
4	Pole	(dubbele	String),	Grijze	body	met	zwart	knop
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AC/DC schakelaars

AC Schakelaar Artikelnr. Omschrijving

PE69-3020

PE69-3025

PE69-3032

PE69-3040

PE69-3063

PE69-3080

-		schakelaar	3	Pole,	20A	Enclosed,	IP65,Rood	/	Geel,	
130x98x77mm

-		schakelaar	3	Pole,	25A	Enclosed,	IP65,	Rood	/	Geel,	
130x98x77mm

-		schakelaar3	Pole,	32A	Enclosed,	IP65,	Rood	/	Geel,	
130x98x77mm

-		schakelaar	3	Pole,	40A	Enclosed,	IP65,	Rood	/	Geel,	
130x98x77mm

-		schakelaar	3	Pole,	63A	Enclosed,	IP65,	Rood	/	Geel,	
200x120x86mm

-		schakelaar	3	Pole,	80A	Enclosed,	IP65,	Rood	/	Geel,	
200x120x86mm
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Montage weiland opstelling

staal graven afvoer

bestelling

opdracht

bouwplaats

transport

beton staal graven afvoer

verkeer

pauze

tijdsplan
in gevaar

lossen

dagen

personeels- en
machinekosten

uitharden tot
gereed voor montage

terugkomen voor
eindmontage

BETON-
FUNDAMENT

SCHROEF-
FUNDAMENT

terreinomgeving

begroeiing

inzaaien

egaliseren

bestrating

herstellen

GEREED

GEREED

aanvragen

  

KSF

bestelling

opdracht

bouwplaats

transport

 

 

 

Moderne
fundamentbouw
in alle bodemsoorten
bespaart tijd & geld 

weerafhankelijk

weeronafhankelijk

kosten- en tijdbesparend
statisch getest
niet graven en betonneren
hoge stabiliteit
milieuvriendelijk
lange levensduur

Waa rom nog graven 

of  betonne ren?

offer te beton

aa nvragen

SCHEMA  MON TAGETIJD

afvalverwerkingskostenobjectplaatsing

herbruik
fundament mogelijk

weer

KSF
indraaien montage

(in zware puingrond voorboren met spiraalboor)
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Montage weiland opstelling
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Samilpower omvormer… maximale efficiency!

Omvormer
Een	omvormer	is	een	elektronisch	apparaat	dat	de	van	een	bepaalde	invoerspanning	
naar	een	andere	spanning	kan	omvormen.	Een	omvormer	kan	een	gelijkspanning	
(DC)	naar	een	wisselspanning	(AC)	omvormen.	Met	een	efficiency	van	98%	behoren	
de	Samilpower	omvormers	tot	de	top	van	de	Nederlandse	markt.	
Deze	fluisterstille	omvormers	bieden	u:	

Toonaangevende technologie
•		Meerdere	MPPT-ingangen	die	zorgen	voor	groot		
spanningsbereik

•		Zonder	transformator,	waardoor	de	grootte	en	het		
gewicht	minimaal	zijn

•	Compact	ontwerp

Flexibiliteit
•	Voor	gebruik	binnen	en	buiten	(IP65)
•		“Plug	and	play”-aansluiting	voor	eenvoudige	installatie	en	
onderhoud

•	Interface	in	verschillende	talen
•		Eenvoudige	configuratie	voor	de	normen	van	het		
lokale	elektriciteitsnet	

Robuustheid
•		Automatische	bescherming	tegen	over-/onderspanning,		
over-/onderbelasting,	kortsluiting,	voorzien	van		
eilandbeveiliging,	enz.

•	10	jaar	standaardgarantie,	uit	te	breiden		tot	maximaal	25	jaar

Certificaten
•		Voldoet	aan	NEW	CEI	0-21	(Italië)	,VDE	AR-N4105	(Duitsland),	
S4777,	G83/G59,	C10/C11,	enz.		
(Norm	voor	elektriciteitsnet	van	20	landen)
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DAXXZONNEPANELEN

DE BESTE ZONNEPANELEN
VAN NEDERLAND

  SolarRiver 1100TL/SolarRiver 1600TL   SolarRiver 1700TL/SolarRiver 2300TL/SolarRiver 3000TL

  SolarRiver 3300TL/SolarRiver 4400TL/SolarRiver 5200TL

Gewicht

Verlies aan wisselstroom in de kabel
voor de SolarRiver 3300TL

Gewicht
[kg]

Model

11,4

SolarRiver
1100TL

11,4

SolarRiver
1600TL

17,1

SolarRiver
1700TL

17,5

SolarRiver
2300TL

17,9

SolarRiver
3000TL

18,9

SolarRiver
3300TL

19,2

SolarRiver
4400TL

19,4

SolarRiver
5200TL

Afmetingen
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Tel: +86(0)510 8359 3131   Fax: +86(0)510 8181 9678   E-mail: info@samilpower.com   www.samilpower.com 

SolarLake 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

PV-omvormers voor 
aansluiting op elektriciteitsnets

Ideaal voor
commercieel

project

(drie fasen)

Toonaangevende technologie
• Invoerspanning gelijkstroom tot 1000 V

• Dubbele MPPT-ingangen zorgen voor groot spanningsbereik

• Zonder transformator, waardoor de grootte en het gewicht minimaal zijn

• Maximale efficiëntie 98%

Flexibiliteit
• Voor gebruik binnen en buiten (IP65)

• “Plug and play”-aansluiting voor eenvoudige installatie en onderhoud

• Interface in verschillende talen

• Eenvoudige configuratie voor de normen van het lokale elektriciteitsnet

Robuust
• Automatische bescherming tegen over-/onderspanning, over-/onderbelasting, kortsluiting, 

   voorzien van eilandbeveiliging, enz.

• 5 jaar standaardgarantie, uitbreidbaar tot maximaal 25 jaar

Certificaten
• Voldoet aan NEW CEI 0-21 (Italië) ,VDE AR-N4105 (Duitsland), S4777, G83/G59, C10/C11, enz. 

   (Norm voor elektriciteitsnet van 20 landen)
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Gegevensblad

Omvormermodel

Invoer

Aantal MPPT’s

Max. invoerstroom [A]

Spanning starttoevoer [V]  

Bereik bedrijfsspanning [V]

Max. vermogen gelijkstroom [W]

Max. spanning gelijkstroom [V]

Reeksen per MPPT

Gelijkstroomschakelaar

Bereik MPP-spanning 
(volledige belasting) [V]

Efficiëntie

Max. efficiëntie

Euro-efficiëntie

MPPT-efficiëntie

Uitvoer

Nominaal vermogen 
wisselstroom [VA]

Max. vermogen wisselstroom [W]

Max. wisselstroom [A]

Nominale spanning 
wisselstroom/bereik [V]

Vermogensfactor (cos φ)

Nominale frequentie 
wisselstroom/bereik [Hz]

Totale harmonische vervorming 
(bij nominaal vermogen)

Communicatie (standaard)

Gewicht [kg/pond]

Garantie (5/10/15/20/25 jaar)

Certificaten

Invoerbescherming (IP)

Koeling

Bereik bedrijfstemperatuur 
[°C/°F]

Display

99,90%

520*716*230/20,4*28,2*9,1

  3 / N / PE,230 / 400

 0,9 lagging ~ 0,9 leading  

50/47~52

<3%

Standaard/optioneel/opt./opt./opt.

CE, TUV,BDEW，VDE 0126-1-1,RD 1663,G59,DK5940,EN50178,EN61000-3-2,
EN6100-6-1/2/3/4，IEC-62109，VDE AR-N-4105，CEI 0-21，AS4777

IP65

﹣20~+60/-4~140

3,5 inch LCD

Algemene gegevens

Afmetingen B*H*D [mm/inch]

RS485/RS232/Ethernet

Optioneel

SolarLake 10000TL

2

A: 16 / B:16

250

200~950

10400

1000

2

320~800

97,90%

97,40%

10000

16

Optioneel

SolarLake 12000TL

2

A: 16 / B:16

250

200~950

12500

1000

2

380~800

97,90%

97,40%

12000

19,2

Optioneel

SolarLake 15000TL

2

A:20 / B:20

250

200~950

15600

1000

2

380~800

98,00%

97,60%

15000

24

50/110

Ventilator

Optioneel

SolarLake 17000TL

2

A:20 / B:20

250

200~950

17700

1000

2

430~800

98,00%

97,60%

17000

10000 12000 15000 17000

25

Te
ch

ni
sc

he
 g

eg
ev

en
s



DAXXZONNEPANELEN

DE BESTE ZONNEPANELEN
VAN NEDERLAND

DAXX
 Bewezen de meeste 

opbrengst per  

paneel!

www.samilpower.com

Tel: +86(0)510 8359 3131   Fax: +86(0)510 8181 9678   E-mail: info@samilpower.com   www.samilpower.com 

Dubbele
MPPT

PV-omvormers voor 
aansluiting op elektriciteitsnet
SolarRiver 3400TL-D / 4500TL-D / 5200TL-D
Toonaangevende technologie

• Dubbele MPPT voor onafhankelijke of parallelle invoermodus automatische detectie

• Groot MPP-spanningsbereik

• Geen ventilator: voor hogere betrouwbaarheid en minder geluid

• Ingebouwde gelijkstroomschakelaar (optioneel)

Flexibiliteit

• Gelijkstroomstekker die zonder gereedschap kan worden gemonteerd en onderhouden

• Communicatie via RS485, GPRS, WiFi en Ethernet voor flexibelere configuratie en bewaking

• Voor gebruik binnen en buiten (IP65)

• 3,5 inch TFT LCD-display en interface in verschillende talen

• Het instellen van de norm voor bescherming van het elektriciteitsnet is handiger en veiliger door 

   gebruik van een wachtwoord

Robuust

• Bescherming tegen diefstal

• 5 jaar standaardgarantie, uitbreidbaar tot maximaal 25 jaar

Certificaten

• Voldoet aan NEW CEI 0-21 (Italië) ,VDE AR-N4105 (Duitsland), AS4777, G83/G59, C10/C11, enz. 

   (Norm voor elektriciteitsnet van 20 landen)
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Gegevensblad

Omvormermodel

Invoer

Aantal MPPT’s

Max. invoerstroom [A]

Spanning starttoevoer [V]

Bereik bedrijfsspanning [V]

Max. vermogen gelijkstroom 
[W]

Max. spanning gelijkstroom [V]

Reeksen per MPPT

Gelijkstroomschakelaar

Bereik MPP-spanning 
(volledige belasting) [V]

Efficiëntie

Max. efficiëntie

Euro-efficiëntie

MPPT-efficiëntie

Uitvoer

Nominaal vermogen 
wisselstroom [VA]

Max. vermogen wisselstroom 
[W]

Max. wisselstroom [A]

Nominale spanning 
wisselstroom/bereik [V]

Vermogensfactor (cos φ)

Nominale frequentie 
wisselstroom/bereik [Hz]

Totale harmonische vervorming 
(bij nominaal vermogen)

Communicatie

Gewicht [kg/pond]

Garantie (5/10/15/20/25 jaar)

Certificaten

Invoerbescherming (IP)

Koeling

Bereik bedrijfstemperatuur 
[°C/°F]

Display

99,90%

520 * 380* 175/20.1*15.0*6.9

  230 / 180~270

0,8 nalopend ~ 0,8 voorlopend

50 / 47~52

<3%

Standaard/optioneel/opt./opt./opt.

CE, TUV, BDEW, VDE 0126-1-1, RD 1663, G59, DK5940, EN50178, EN61000-3-2, EN6100-6-1/2/3/4，
IEC-62109, VDE AR-N-4105, CEI 0-21, AS4777

IP65

-20~+60/-4~140

3,5 inch TFT LCD

Algemene gegevens

Afmetingen (B*H*D) [mm/inch]

 Ethernet (standaard)；RS485/GPRS/WiFi (optioneel)

Optioneel

SolarRiver 3400TL-D

2

10.5/10.5

150

100-550

3400

550

1

160~500

97,40%

96,50%

3000

3200

16

23/51

Optioneel

SolarRiver 4500TL-D

2

13.5/13.5

150

100-550

4500

550

1

165~500

97,60%

97,10%

4000

4300

22

25/55

Convectie

Optioneel

SolarRiver 5200TL-D

2

15/15

150

100-550

5200

550

1

175~500

97,60%

97,10%

4600

5000

24

25/55
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Toonaangevende technologie
• Groot MPP-spanningsbereik
• Compact ontwerp
• Zonder transformator, waardoor de grootte en het gewicht minimaal zijn
• MPPT-efficiëntie: 99,9%

Flexibiliteit
• Voor gebruik binnen en buiten (IP65)
• “Plug and play”-aansluiting voor eenvoudige installatie en onderhoud
...Interface in verschillende talen
• Eenvoudige configuratie voor de normen van het lokale elektriciteitsnet

Robuust
• Automatische bescherming tegen over-/onderspanning, over-/onderbelasting, kortsluiting, voorzien 
   van eilandbeveiliging, enz.
• 5 jaar standaardgarantie, uitbreidbaar tot maximaal 25 jaar

Certificaten
• Voldoet aan NEW CEI 0-21 (Italië), VDE AR-N4105 (Duitsland), AS4777, G83/G59, C10/C11, enz. 
   (Norm voor elektriciteitsnet van 20 landen)

PV-omvormers voor aansluiting 
op elektriciteitsnet

www.samilpower.com

Tel: +86(0)510 8359 3131   Fax: +86(0)510 8181 9678   E-mail: info@samilpower.com   www.samilpower.com 

(één fase)

SolarRiver 1100TL / 1600TL / 2300TL(SR2K2TLA1)                   / 3300TL(SR3K3TLA1)

 / 4400TL(SR4K4TLA1) / 5200TL(SR5KTLA1)
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Gegevensblad

Omvormermodel

Invoer

Aantal MPPT’s  1

Max. invoerstroom [A]

Spanning starttoevoer [V]  

Bereik bedrijfsspanning [V]

Max. vermogen gelijkstroom [W]

Max. spanning gelijkstroom [V]

Reeksen per MPPT 1

Bereik MPP-spanning 
(volledige belasting) [V]

Efficiëntie

Max. efficiëntie

Euro-efficiëntie

MPPT-efficiëntie

Uitvoer

Nominaal vermogen wisselstroom 
[VA]

Max. vermogen wisselstroom [W]

Max. wisselstroom [A]

Nominale spanning 
wisselstroom/bereik [V]

Vermogensfactor (cos φ)

Nominale frequentie 
wisselstroom/bereik [Hz]

Totale harmonische vervorming 
(bij nominaal vermogen)

Communicatie (standaard)

Gewicht [kg/pond]

Garantie (5/10/15/20/25 jaar)

Certificaten

Invoerbescherming (IP)

Koeling

Bereik bedrijfstemperatuur 
[°C/°F]

Display

99,9%

230 / 180~270

1

50 / 47~52

<3%

Standaard/optioneel/opt./opt./opt.

CE, TUV,AS4777,VDE 0126-1-1,RD 1663,G59,DK5940,EN50178,EN61000-3-2,
EN6100-6-1/2/3/4,IEC-62109,CEI 0-21

IP65

 ﹣20~+60/-4~140

LCD-display met achtergrondverlichting, 16 x 2 tekens

Algemene gegevens

Afmetingen (B*H*D) [mm/inch]

SolarRiver 2300TL
(SR2K2TLA1)

1

11

150

100-550

2300

550

1

200~500

96,8%

96,2%

2000

2200

11

RS485/RS232

17,5/38,6

Convectie

332*450*161
/13,1*17,7*6,3

SolarRiver
1100TL

8.8

120

100-500

1100

500

120~425

96,6%

95,5%

1000

1000

5,5

RS232

15/33

Convectie

285*385*145
/11,2*15,2*5,7

SolarRiver
1600TL

1

9.7

150

100-500

1600

500

1

160~425

96,8%

96,0%

1500

1500

8,3

RS232

15/33

Convectie

285*385*145
/11,2*15,2*5,7

SolarRiver 3300TL
(SR3K3TLA1)

1

17.5

150

100-550

3480

550

2

200~500

97,4%

96,5%

3000

3300

16

RS485/RS232

18,9/41,7

Convectie

329**433*180
/13,0*17,0*7,1

SolarRiver 4400TL
(SR4K4TLA1)

1

21

150

100-550

4580

550

2

200~500

97,6%

97,1%

4000

4400

22

RS485/RS232

19,2/42,3

Ventilator

329**433*180
/13,0*17,0*7,1

SolarRiver 5200TL
(SR5KTLA1)

1

26

150

100-550

5200

550

2

200~500

97,6%

96,8%

4600

5000

24

RS485/RS232

19,4/42,8

Ventilator

329**433*180
/13,0*17,0*7,1
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Standaardgarantie:
De	standaard	garantieperiode	voor	de	serie	omvormers		
SolarRiver	is	120	maanden	(10	jaar)	vanaf	de	installatiedatum	en	niet	
langer	dan	126	maanden	(10,5	jaar)	vanaf	de		
verzenddatum	van	Samil	Power	Co,	Ltd.
De	standaard	garantieperiode	voor	de	hulpproducten,		
SolarPower	Manager,	SolarEnvironment	Monitor	en		
SolarArray	Combiner	is	24	maanden	(2	jaar)	vanaf	de	installatieda-
tum	en	niet	langer	dan	30	maanden	(2,5	jaar)	vanaf	de		
verzenddatum	vanaf	Samil	Power	Co,	Ltd.

Verlenging garantieperiode
Voor	omvormers	(serie	SolarRiver)	heeft	de	koper	de		
mogelijkheid	Samil	Power	te	verzoeken	om	een	garantieverlenging	
van	max.	12	maanden	na	de	installatiedatum,	of	24	maanden	vanaf	
de	verzenddatum	(welke	datum	het	eerste	is)	door	het	verstrekken	
van	het	serienummer	van	de	unit.	Samil	Power	kan	elk	ontvangen	
verzoek	afwijzen	dat	niet	aan	de	datumeis	voldoet.	Een	verlengde	
garantie	kan	worden	gekocht	voor	10,	15,	20	of	25	jaar.	Zie	het	
Bestelformulier	voor	garantieverlenging	voor	meer	informatie.
	
Voor	systeemtoebehoren	heeft	de	koper	de	mogelijkheid	Samil	Pow-
er	te	verzoeken	om	een	garantieverlenging	van	max.	6	maanden	na	
de	installatiedatum,	of	12	maanden	vanaf	de	verzenddatum	(welke	
datum	het	eerste	is)	door	het	verstrekken	van	het	serienummer	van	
de	unit.	Samil	Power	kan	elk	ontvangen	verzoek	afwijzen	dat	niet	
aan	de	datumeis	voldoet.	Een	verlengde	garantie	kan	worden	ge-
kocht	voor	5	of	10	jaar.	Zie	het	Bestelformulier	voor	garantieverleng-
ing	voor	meer	informatie.

Wanneer	de	aankoop	van	de	garantieverlenging	is	verwerkt,	stuurt	
Samil	Power	een	certificaat	voor	garantieverlenging	naar	de	klant	ter	
bevestiging	van	de	verlengde		
garantieperiode.

Procedure garantieaanspraken:
Meld	defecte	apparaten	met	een	korte	omschrijving	van	de	fout	
voor	registratie	aan	onze	servicehotline	en	stuur	uw	garantiekaart	
per	fax/e-mail	naar	onze	serviceafdeling	voor	het	verwerken	van	de	
garantieaanspraak.	U	kunt	ook	contact	opnemen	met	uw	betref-
fende	dealer	of	installateur,	als	uw	unit	defect	is	of	een	storing	heeft.

	

Voor het indienen van een claim onder de garantievoorwaarden van 
Samil Power dient u ons de volgende informatie en  
documentatie met betrekking tot de defecte omvormer te geven:

•		Productmodelnr.	(bijv.	SolarRiver	3300TL)	en	serienummer		
(bijv.	S3310C4005).

•		Kopie	van	de	factuur	en	het	garantiecertificaat	voor	de	omvormer.
•		Kopie	van	het	installatierapport	en	de	installatiedatum.
•		Foutmelding	op	het	LCD-scherm	(indien	aanwezig)	en	extra		
informatie	over	de	storing/fout.

•		Gedetailleerde	informatie	over	het	volledige	systeem		
(modules,	circuits,	enz.)

•		Documentatie	van	eerdere	claims/correspondentie		
(indien	van	toepassing).

Als een apparaat een storing heeft, terwijl het onder de  
fabrieksgarantie van Samil Power valt, zal het:
•		worden	gerepareerd	door	Samil	Power;	
of
•		worden	gerepareerd	op	locatie;	
of
•		worden	vervangen	door	een	vervangingsapparaat	van		
gelijkwaardige	waarde	volgens	het	model	en	de	leeftijd.

In	het	laatste	geval	zal	het	resterende	deel	van	het	recht	op	garantie	
overgaan	op	het	vervangingsapparaat.	In	dit	geval	ontvangt	u	dan	
geen	nieuw	certificaat,	omdat	deze	vervanging	door	Samil	Power	zal	
worden	geregistreerd.

Samil Power omvormer garantie
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Als	de	unit	na	de	controle	dient	te	worden	vervangen,	stuurt	Samil	
Power	onmiddellijk	een	vervangingsunit.	De	defecte	omvormer	di-
ent	te	worden	teruggezonden	naar	het	dichtstbijzijnde	kantoor	van	
Samil	Power	door	deze,	indien	mogelijk,	in	zijn	originele	verpakking	
of	een	vergelijkbare	verpakking	te	verpakken.

Uitsluiting garantieaanspraken:
Teneinde	een	betere	service	aan	eindgebruikers	van	Samil	Power	
te	bieden	worden	alle	bevoegde	dealers	of	distributeurs	van	Samil	
Power	verzocht	op	de	garantieaanspraak	van	eindgebruikers	te	
reageren.	Samil	Power	vervangt	gedurende	de	garantieperiode	alle	
producten	of	onderdelen	die	aantoonbaar	in	ontwerp	of	fabricaat	
defect	zijn.	Een	defect	dat	door	de	volgende	omstandigheden	werd	
veroorzaakt,	wordt	niet	gedekt	door	de	garantie	van	de	fabrikant	(de	
dealers	of	distributeurs	zijn	verantwoordelijk	en	bevoegd	verklaard	
door	Samil	Power	voor	het	volgende	onderzoek):

•		“Garantiekaart”	wordt	niet	naar	de	distributeur/dealer	of	Samil	
Power	geretourneerd;

•		het	product	is	veranderd,	ontwerp	is	gewijzigd	of	onderdelen	zijn	
vervangen	wat	niet	door	Samil	Power	is	goedgekeurd;

•		wijzigingen	of	pogingen	tot	reparatie	en	het	wissen	van	serienum-
mers	of	zegels	door	andere	technici	dan	van	Samil	Power;

•		verkeerde	installatie	of	inbedrijfstelling;
•		het	niet	naleven	van	de	veiligheidvoorschriften		
(VDE-normen,	enz.);

•		het	product	is	verkeerd	opgeslagen	en	is	tijdens	de	opslag	door	de	
dealer	of	eindgebruiker	beschadigd;

•		transportschade	(met	inbegrip	van	krassen	op	de	lak	door		
bewegingen	binnenin	het	pakket	tijdens	verzending).		
Er	dient	rechtstreeks	een	claim	te	worden	ingediend	bij	het		
transportbedrijf/de	verzekeringsmaatschappij,	zodra	de	container/
het	pakket	is	gelost	en	dergelijke	schade	wordt	ontdekt;

•		het	niet	naleven	van	enige/alle	instructies	in	de		
gebruikershandleiding,	de	installatiehandleiding	en	de		
onderhoudsvoorschriften;

•		verkeerd	gebruik	of	misbruik	van	het	apparaat;
•		onvoldoende	ventilatie	van	het	apparaat;
•		het	in	onvoldoende	mate	opvolgen	van	de		
onderhoudsprocedures	voor	het	product;

•		overmacht	(zeer	slecht	weer	of	storm,	onweer,	overspanning,		
brand,	enz.).

Service na het vervallen van de garantie
Voor	producten	waarvoor	geen	garantie	meer	geldt,	brengt	Samil	
Power	een	servicetarief	op	locatie,	arbeidskosten	en	een	logistiek	
tarief	in	rekening	bij	de	eindgebruiker	dat/die	enige	of	alle	van	de	
volgende	kunnen	zijn:

•		Tarief	voor	aanwezigheid	op	locatie:	reiskosten	en	kosten	voor	de	
tijd	dat	de	technicus	op	locatie	aanwezig	was.

•		Onderdelen:	kosten	van	vervangingsonderdelen	(inclusief	enige	
verzend-/administratieve	kosten	die	mogelijk	van	toepassing	zijn).

•		Arbeid:	kosten	voor	de	arbeidstijd	voor	de	technicus	die	het	prod-
uct	met	de	storing	repareert,	onderhoudt,	installeert	(hardware	of	
software)	en	fouten	opspoort.

•		Logistiek	tarief:	kosten	voor	levering	en	andere	afgeleide	kosten,	
wanneer	defecte	producten	door	de	gebruiker	naar	Samil	Power	
worden	verzonden	en/of	gerepareerde	producten	door	Samil	
Power	naar	de	gebruiker	worden	verzonden.

Samil Power omvormer garantie

 Overdrachts- of verzendingsservice Service op locatie
Vervanging	onderdelen	 Arbeid	+	logistiek	tarief	(naar	en	vanaf	Samil	Power)	 Arbeid	+	tarief	voor	aanwezigheid	op	locatie

Vervanging	onderdelen	nodig	 Arbeid	+	onderdelen	+	logistiek	tarief	(naar	en	vanaf	Samil	Power)	 Arbeid	+	tarief	voor	aanwezigheid	op	locatie	+	onderdelen

De	meest	recente	informatie	over	de	garantievoorwaarden	en	de	lokale	servicehotline	treft	u	aan	op	onze	website:	www.samilpower.com.
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Zakelijke monitoring

Zonne-energie zichtbaar gemaakt
Met	op	de	toekomstgerichte	technologie	investeert	u	in	duurzame	
energie.	Maar	hoe	ervaart	de	gemeenschap	van	uw	investering	
in	het	milieu	wanneer	de	zonnepaneleninstallatie	op	het	dak	niet	
zichtbaar	is?

Met	digitale	displays	maakt	u	de	zonnepaneleninstallatie	en	de	
efficiëntie	zichtbaar,	in	ontvangstruimtes,	bij	uw	ingang,	publieks-
toegankelijke	ruimtes	of	gebruik	buiten.	Met	één	blik	maakt	u	de	
efficiëntie	van	uw	zonnepaneleninstallatie	zichtbaar.	

Voor	zonnepanelen	installaties	in	openbare	gebouwen	of	bij	com-
merciële	zonnepaneleninstallaties,	is	de	visualisering	heel	zinvol.	
Het	nut	en	de	milieu-aspecten	van	de	investering	worden	transpar-
ant	en	het	weergeven	van	de	CO2	waardes	dragen	bij	tot	een	
waardevolle	acceptatie.

Briljante LED displays
All	series	bezitten	briljant	licht-gevende	LED’s.	LED-cijfers	lichten	
actief	en	trekken	spontaan	–	anders	dan	bij	passief	werkende	LCD	
displays	–	de	opmerkzaamheid	van	voorbij-gangers	aan.	

Een	bijzonder	kenmerk	van	de	serie	XC440/XC450	en	XC460/
XC470	is,	dat	de	LED	cijfers	uitgevoerd	zijn	met	de	modernste	SMD	
technologie.	Met	witte	cijfers	–	optioneel	ook	andere	kleuren	–	en	
extreem	hoge	lichtsterkte	definiëren	deze	een	nieuwe	standaard.

Digitale displays voor  
zonnepanelen installatie
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de eenvoudige oplossing
Plugwise is een draadloos energiemanagementsysteem 
waarmee u inzicht krijgt in uw energieverbruik. Door gebruik 
te maken van micrometers op stopcontactniveau kunt u van 
elk gewenst apparaat het energieverbruik meten. Op dezelfde 
manier kun u de opbrengst van uw zonnepanelen meten. 
Doordat Plugwise de meetgegevens direct opslaat, krijgt u 
ook inzicht in historische data. U kunt bijvoorbeeld zien in 
welke periode u de meeste energie heeft geproduceerd. 

werking van het systeem
Zonnepanelen hebben een zogeheten omvormer (ofwel: 
inverter) nodig. Een omvormer zorgt ervoor dat de 
gelijkstroom van de zonnepanelen wordt omgezet naar 
wisselstroom.  Dit is de stroom die uit een stopcontact komt 
en waarmee u uw huishoudelijke elektrische apparaten kunt 
gebruiken. Om het uitlezen van de opgewekte stroom via 
deze omvormer gemakkelijk uit te lezen, biedt Plugwise een 
eenvoudige oplossing:

• In het stopcontact plaatst u een ‘Circle’: dit is een Plug 
die het energieverbruik op stopcontactniveau meet. 
Vervolgens kunt u de omvormer aansluiten op de Circle. 

• Plugwise leest door middel van een Plug de opbrengsten 
van uw zonnepanelen uit en verzendt dit via de Stick naar 
Source op uw computer. 

• U kunt in plaats van de Circle ook een ‘Stealth Wieland’ 
gebruiken. Dit apparaat heeft dezelfde functie als de 
Circle, maar is geschikt voor een Wieland-aansluiting.  

• Om meetdata te bekijken gebruikt u het 
softwareprogramma Source en de Stick: een usb-stick die u 
alleen in uw computer hoeft te steken. De Circle(s) kunnen 
dan via het draadloze ‘ZigBee-netwerk’ communiceren 
met de Stick. De Stick voorziet Source vervolgens van de 
meetgegevens van elke Circle. Naast uw zonnepanelen 
kunt u bijvoorbeeld ook uw koffiezetapparaat inpluggen. 
In Source ziet u dan zowel meetgegevens van de 
zonnepanelen als van het koffiezetapparaat.

• Selecteer en vergelijk periodes waarvan u de productie en 
het verbruik van uw zonnepanelen wilt zien. Met behulp 
van de grafieken ziet u precies op welke momenten uw 
zonnepanelen de meeste energie opwekken. 

Uw eigen energie produceren en deze energie ook zelf verbruiken: de vraag naar zonnepanelen neemt toe, en daarmee 

ook de vraag naar manieren om de eigen energieproductie te meten. Het gebruik van zonnepanelen wordt namelijk 

pas echt interessant, als u weet hoeveel energie dit oplevert, hoeveel energie u hiervan verbruikt en misschien wel 

overhoudt. Plugwise geeft inzicht in, en controle over uw zonnepanelen.

Energieproductie meten

De Circle meet de geproduceerde energie en communiceert deze waarde via 
het efficiente Plugwise ZigBee-netwerk naar de software.

Powered by
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uitbreidingspakketten
Elk Home Basic pakket is eenvoudig uit te breiden met 
aanvullende producten. Zo kunt u bijvoorbeeld  uw pakket 
uitbreiden tot 64 Circles. Daarnaast kunt u sensoren 
toevoegen, zoals de Scan, de Sense en de Switch: 

De Scan is een bewegingsmelder en lichtsensor. Een 
voorbeeld: u loopt uw toilet in, de Scan registreert uw 
aanwezigheid en de lichten worden direct aangeschakeld. Als 
u het toilet verlaat hoeft u er niet aan te denken het licht 
weer uit te doen. De Scan doet dat namelijk automatisch. 

De Sense, de temperatuur- en luchtvochtigheidsmeter, 
verhoogt uw wooncomfort. Met de Sense heeft u 
controle over het klimaat in uw huis: de temperatuur en 
luchtvochtigheidsgraad blijven altijd in balans.

De Switch is de draadloze schakelaar, waarmee u verlichting 
en/of apparaten handmatig kunt schakelen. 

Smile P1
Met de Plugwise Smile P1 krijgt u eenvoudig via een app 
op uw smartphone of tablet actueel inzicht in uw totale 
energiekosten, zowel  elektra als gas. De Smile P1 registreert 
uw hoofdmeterstanden en zendt deze naar de Plugwise 

app. Met de hoofdmeterstanden en de verbruiksinformatie 
van de pluggen heeft u perfect en actueel inzicht in uw 
energieverbruik.

stretch
De Stretch is een slim apparaat dat uw energieverbruiks-
gegevens via uw WiFi-netwerk (inzicht en schakelen 
binnenshuis) of via een beveiligde internetverbinding (inzicht 
buitenshuis) kan versturen naar een app op uw smartphone 
of tablet.  Met de gebruiksvriendelijke app ziet u precies wat 
uw energieverbruik per apparaat is. Bovendien kunt u elk 
apparaat in uw Plugwise netwerk met één druk op de knop 
aan- of uitschakelen. Energie besparen wordt zo wel heel 
makkelijk en leuk! 

De voordelen van Plugwise: 
• Inzicht in energieverbruik per apparaat
• Draadloos energie meten en besparen
• Automatische schakeling door ingestelde schakelschema’s
• Eenvoudige en snelle installatie (Plug & Play)
• Verlaging van de energiekosten tot soms wel 30%
• Bijdrage aan een groenere wereld door minder CO2-

uitstoot

Sense

Scan

Circle

Circle+

Circle
Circle

Sense

Sense

 Source*
 (optioneel)

Stretch

App

home basic pakket
Het Home Basic pakket bestaat uit een serie draadloze 
energiemeters waarmee u inzicht in, en controle over uw 
energieverbruik krijgt. Het basispakket bestaat uit 9 Circles 
(ofwel Pluggen), een USB-stick en de bijbehorende Plugwise 
software.

Hoe het werkt: 
Elke Circle kan geplaatst worden (ingeplugd) tussen de 
stekker van een apparaat en het stopcontact. Bijvoorbeeld: 
u stopt een Circle in het stopcontact en steekt de stekker 
van uw bureaulamp in de Circle. De Circle+ wordt als eerste 
ingeplugd, dit is namelijk de coördinator van alle Circles. De 
individuele pluggen “praten” via ZigBee met elkaar en de 
software. Dit draadloze netwerk wordt het  ZigBee-Mesh 
netwerk genoemd. 

Uw energieverbruik wordt inzichtelijk na installatie van het 
computerprogramma Source. 

De Plugwise Stick is een usb-stick die de verbinding vormt 
tussen het ZigBee-netwerk en Source. Het enige wat u hoeft 
te doen is de Stick in uw computer te steken, en deze zorgt 
er dan voor dat uw energieverbruik van uw ingeplugde 
apparaten inzichtelijk wordt op de computer. 

De groenste energie is de energie die we niet verbruiken. Dit is de gedachte achter de slimme energiebesparende 

producten van Plugwise. Wilt u energie besparen, maar weet u niet hoe? En wilt u daarbij ook nog rekening houden met 

het milieu? Plugwise heeft speciaal voor in huis een eenvoudig energiebesparingsconcept bedacht waarmee u inzicht in 

uw energieverbruik krijgt en daarmee uw energiekosten flink terug kunt dringen. 

Plugwise in huis

Elke Circle meet het energieverbruik van het aangesloten 
apparaat. U weet nu ook precies welke apparaten energie 
verbruiken op de momenten dat u ze niet gebruikt. De 
volgende stap is om dit energieverbruik te verminderen 
door de apparaten via vooraf in te stellen schakelschema’s 
uit te zetten.  Deze schakelschema’s kunnen in Source 
worden ingesteld. De schema’s worden vervolgens draadloos 
doorgegeven aan de Circles. U kunt bijvoorbeeld instellen dat 
‘s nachts al uw gewenste apparaten worden uitgeschakeld. Zo 
weet u zeker dat u ‘s nachts geen energie gebruikt of verspilt. 

Powered by
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Plugwise op kantoor

Air
co

Air
co

Air
co

Air
co

Airco

Inbouwmodule om energie
te meten en te schakelen

Stealth W

Stealth

Circle

ScanTemperatuur en
luchtvochtigheid

Energiemeter en schakelaar

Sense

Submeter
Strong 103

Beweging en bezetting Floorplan Control
Energiemanagement, bezettings- en klimaatinzicht
gebaseerd op uw kantoorplattegrond

Source Pro
Energiemanagement, bezettings- en klimaatinzicht
voor uw kantoor

Portal
Veilig online energiemanagement vanaf
waar dan ook

Centrale meter
Strong 604

Energiemeter te bevestigen aan DIN-rail
Stealth M DIN

Inbouwmodule om energie
te meten en te schakelen

Switchpanel
Beheer schakelgroepen eenvoudig

Switch
Draadloze schakelaar

Wist u  dat rond de 40% van het  energieverbruik in gebouwen buiten kantoortijd plaatsvindt? Plugwise heeft een 

energiemanagementsysteem ontwikkeld voor kantoren en gebouwen, waarmee inzicht in (ongewenst) energieverbruik 

mogelijk wordt. Dit systeem zorgt er voor dat u alleen energie verbruikt wanneer u dit ook echt nodig heeft. Met automatische 

schakeling, bewegingsdetectie en klimaatcontrole, behoort energieverspilling tot het verleden. Bedrijven kunnen op deze 

manier een bijdrage leveren aan een groenere wereld, want de groenste energie is de energie die we niet gebruiken!

De plattegrond hierboven laat alle componenten zien waarmee uw kantoorverbruik kan worden gemeten en waarop 

vervolgens kan worden bespaard. Op de achterkant van dit blad vindt u een overzicht met uitleg van alle Plugwise producten.

Powered by
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De Smile P1 leest uw energiewaarden uit en communiceert deze draadloos met uw smartphone, tablet en/of computer. Op basis van uw huidige verbruik 
wordt een prognose getoond van uw jaarrekening, zodat u weet waar u op moet rekenen en tijdig kunt ingrijpen.

Met de Plugwise Smile P1 krijgt u eenvoudig via uw smartphone of tablet realtime inzicht over uw energiekosten, zowel 

elektra als gas. U betaalt nooit meer bij aan het einde van het jaar, doordat u tijdig in kunt grijpen bij hoger verbruik. 

U krijgt meer inzicht in uw verbruik, ook als u niet thuis bent. Hierdoor kunt u controleren of besparingsmaatregelen 

effectief zijn en verbruikt u nooit onnodig energie. Het systeem is Plug-And-Play en werkt op basis van uw slimme meter.

Inzicht in uw totaalverbruik

INZICHT EN CONTROLE

Voor het inzichtelijk maken van het totale elektriciteits- en 
gasverbruik van uw huis biedt Plugwise nu een slimme 
oplossing. U sluit eenvoudig de Plugwise Smile P1 aan op 
uw slimme meter*. In enkele stappen voegt u de Smile 
P1 toe aan uw eigen draadloze internetnetwerk via de 
gebruiksvriendelijke app. De Smile P1 zendt vervolgens de 
meterstanden naar een server, welke voldoet aan strenge 
veiligheidskenmerken voor de opslag van data. De app op uw 
smartphone leest de actuele en historische meterstanden uit 
en presenteert deze op overzichtelijke wijze. Daarnaast stelt 
de app aan de hand van de gemeten waarden een schatting 
op van de energierekening die u aan het eind van het jaar 
kunt verwachten. Het Plugwise systeem werkt zowel met een 
slimme elektriciteits- als gasmeter. Voor bezitters van een 
Smile P1 is de Plugwise app kosteloos beschikbaar in de App 
Store en Android Market. Daarnaast kan de app tevens vanaf 
een PC of Mac worden gebruikt.

EENVOUDIG BESPAREN

Met behulp van uw Plugwise systeem kunt u direct zien 
hoeveel effect het aan- of uitschakelen van bepaalde 
apparaten heeft op uw totale energieverbruik, en wordt 
het effect van besparingmaatregelen op de uiteindelijke 
energierekening inzichtelijk. Zo helpt het Plugwise systeem 
u meer grip te krijgen op uw energierekening en leert u 
eenvoudig of ingestelde besparingsmaatregelingen ook écht 
werken.

Let op: U dient in het bezit 
te zijn van een slimme 
meter met P1-poort. Deze 
kunt u aanvragen bij uw 
netbeheerder.

*

Powered by
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Nieuw!
Plugwise IN HUIS

Binnenshuis configureert u uw Smile P1 eenvoudig om 
verbinding te maken met uw eigen draadloze Local Area 
Network (LAN). U krijgt inzicht in het huidige verbruik 
en kunt de geschiedenis van uw verbruik inzien. U kunt 
daarnaast andere Plugwise producten aan het netwerk 
toevoegen, zodat deze ook vanuit de app op uw computer, 
tablet of smartphone te benaderen zijn. Zo kunt u het 
verbruik van individuele apparaten inzien en deze schakelen 
door Plugwise Circles aan te schaffen en deze aan te sluiten 
op uw apparatuur. Met de Scan en de Sense wordt het 
mogelijk temperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid 
vast te leggen. Voegt u nog een Plugwise Stretch toe aan 
uw systeem dan kunt u de app op uw smartphone of tablet 
blijven gebruiken, zonder dat daarvoor uw computer aan 
dient te blijven staan.

Parameters

Afmetingen 75 x 62 x 24 mm

Processor Ralink 3050 SOC (MIPS 24KEc @320MHz)

Geheugen 8 MB NOR Flash 32 MB SDRAM

Netwerk 1 x WLAN 802.11n WPA/WPA2 1 x WAN/LAN Port 10/100M UTP

Antenne Externe los te koppelen antenne (WiFi)

Voeding Lichtnetadapter

Input 100-240 VAC (50-60 Hz)

Output 5 VDC

Opgenomen vermogen Smile ~ 2W (met meegeleverde adapter)

Klimaat temperatuur 0~500C

Klimaat luchtvochtigheid 10~90% (niet condenserend)

P1 telegram DSMR 3.0 en hoger

Certificering CE, FCC

Alle specificaties onder voorbehoud. Zie www.Plugwise.com voor gedetailleerde informatie.

Functie in huis buitenshuis

Momentaan vermogen √10 sec √15 min, via portal

Meterstanden √10 sec √15 min, via portal

 - Elektriciteit 
      - Metertotaal 
      - Dag/ nacht 
      - Opbrengst

√10 sec 
√ 
√ 
√

√15 min, via portal 
√ 

√ 
√

 - Gas √ 60 min √ 60 min, via portal

Historievia portal √ √

Jaarprognosevia portal √ √ 

Besparingenvia portal √ √

0123456789

Stretch ID:
aa-bb-cc-dd-ee

App buitenshuis

Slimme meter

Portal

Smile P1

Uw router

Internet

Wifi/LAN

App binnenshuis

1       2       3      4

Secure               HTTP

Plugwise BUITENSHUIS

Ook als u geen toegang heeft tot uw LAN-netwerk kunt u 
vanaf een computer, uw smartphone of tablet contact maken 
met uw Plugwise systeem. U krijgt inzicht in uw historische en 
momentane totaalverbruik (maximaal een kwartier geleden).  
Indien u ook Circles heeft geïnstalleerd kunt u tevens het 
historisch verbruik van uw apparaten (of, in het geval er 
een zonnepaneel op de Circle is aangesloten, de productie) 
inzien. In de tabel hieronder ziet u wat er allemaal binnen- en 
buitenshuis mogelijk is met de Smile P1 en de Plugwise app.

Powered by
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Plugwise

 Artikelnr. Omschrijving  Barcode

070210

070163

070154

070250

Stretch	2.0

Stealth	+	M

Stealth	M

Smile	P1

8718591770906

8718591770913

8718591770920

8718591770937
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Rendementsberekening (Privé)

Dhr	Straal
Zonnestraat	2
0943	SX
Zonstad
06-99656565

straal@zon.nl
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Rendementsberekening (zakelijk)
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TÜV-certificaten
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Alleen na volledige invulling van dit formulier komt u in  
aanmerking voor garantie, omschreven in de verschillende 
garantie bijlages.

kopie	factuur		 :	waarin	omschreven	de	feitelijke	levering
garantie	certificaten	:	omvormer	/	panelen

De	handleiding	van	de	omvormer	dient	ten	allen	tijde	te	
worden	nageleefd,	anders	geen	garantie.

We	nemen	geen	enkele	verantwoordelijkheid	met	betrekking	
tot	de	constructie.	De	klant	is	ten	allen	tijde	genoodzaakt	om	
met	de	constructeur	in	overleg	te	gaan	in	verband	met	de	
belasting	van	het	dak	/	gevel.

Garantie formulier
Datum	 	..........................................

Leverdatum	 	..........................................

installateur				.......................................................................................

duurzaamheids	certificaat	nr			.....................................................

Gegevens klant

Naam	............................................................................................................

Adres	............................................................................................................

Postcode	.....................................................................................................

Woonplaats	................................................................................................

Telefoon	......................................................................................................

Email.............................................................................................................

Mobiel	Nr.	...................................................................................................

Gegevens importeur

Naam	............................................................................................................

Adres	............................................................................................................

Postcode	.....................................................................................................

Woonplaats	................................................................................................

Telefoon	......................................................................................................

Email.............................................................................................................

Gegevens installateur

Naam	............................................................................................................

Adres	............................................................................................................

Postcode	.....................................................................................................

Woonplaats	................................................................................................

Telefoon	......................................................................................................

Email.............................................................................................................

Gegevens groothandel

Naam	............................................................................................................

Adres	............................................................................................................

Postcode	.....................................................................................................

Woonplaats	................................................................................................

Telefoon	......................................................................................................

Email.............................................................................................................

Gegevens monteur

Naam	............................................................................................................

Adres	............................................................................................................

Postcode	.....................................................................................................

Woonplaats	................................................................................................

Telefoon	......................................................................................................

Email.............................................................................................................
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Omvormer	 	 modelnummer	........................................................................ 	 	 	

	 	 serienummer............................................................................ 	 	 	

  Belasting Garantie

Belasting van de omvormer	 	 <	100	%	 10	jaar

	 	 <	110	%	 5	jaar

	 	 >	110%	 geen	garantie	op	de	omvormer	 	 	

Garantie bijgekocht	 	 	 Ja	/	Nee

	 	 10	jaar	 Ja	/	Nee	 	 	

	 	 15	jaar	 Ja	/	Nee	 	 	

	 	 20	jaar	 Ja	/	Nee	 	 	

	 	 25	jaar	 Ja	/	Nee	 	 	

	 	

Panelen	 	 type	 	.......................................................	

	 	 aantal	 	.......................................................	

Montage materialen	 	 	.......................................................................

1227283430310386
1227283430310626
1227283430310776
1227283430310775
1227283430310360
1227283430310611

1227283430310636
1227283430310603
1327284230320114
1327284230320013
1327284230320061
1327284230320084

1327284230320057
1327284230320040
1327284230320208
1327284230320152
1327284230320143
1327284230320354

Garantie formulier (Vervolg)

Barcodes zonnepanelen:
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Verlenging van de garantie op de omvormer(s)

Door invulling van onderstaande garantie verlengingskaart  word de 
garantie duur verlengd naar het aantal jaren dat vermeld staat
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Groene energie wordt steeds meer toegepast, ook in de woningbouw.
Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van natuurlijke energie, via de  
zon of de wind. Deze groene energie wordt door de energiemaatschappijen  
opgewekt en vervolgens aan u geleverd. U kunt echter ook zélf energie  
opwekken met behulp van zonnecollectoren of zonnepanelen.  
Aangezien dit soort energieopwekkers van buitenaf zichtbaar is, gelden  
voor het aanbrengen ervan bepaalde regels. Als daaraan wordt voldaan
mogen ze vergunningvrij worden aangebracht op een gebouw.
In deze brochure leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij  
en vergunningplichtig bouwen van zonnecollectoren en -panelen.

Zonnecollector en zonnepaneel, hetverschil
Met	een	zonnecollector	wekt	u	warmte	op,	die	via	een	warm-
wateropslag	meestal	wordt	gebruikt	voor	het	verwarmen	van	
water	voor	huishoudelijk	gebruik.	Met	een	zonnepaneel	wekt	
u	elektriciteit	uit	daglicht	op	voor	de	elektriciteitsvoorzien-
ing	van	een	bouwwerk.	De	hierna	genoemde	voorwaarden	
gelden	voor	zowel	zonnecollectoren	als	zonnepanelen.

Geen omgevingsvergunning voor het  
bouwen nodig
Om	een	zonnecollector	of	zonnepaneel	vergunningvrij	te	
mogen	plaatsen	moet	voldaan	worden	aan	de	volgende	
voorwaarden:

1.		De	zonnecollector	of	het	zonnepaneel	moet	op	een	dak	
worden	geplaatst;

2.		De	collector	of	het	paneel	moet	een	geheel	vormen	met	de	
installatie	voor	het	opslaan	van	het	water	respectievelijk	
het	opwekken	van	elektriciteit.	Als	dat	niet	het	geval	is,	
dan	moet	die	installatie	binnen	in	het	betreffende	gebouw	
worden	geplaatst;

3.		Komt	de	zonnecollector	of	het	zonnepaneel	op	een	schuin	
dak,	dan	geldt	dat:

	 •		de	collector	of	het	paneel	niet	mag	uitsteken	en	dus	aan	
alle	kanten	binnen	het	vlak	van	het	dak	moet	blijven,

	 •		de	collector	of	het	paneel	in	of	direct	op	het	dakvlak	
moet	worden	geplaatst,

	 •		de	hellingshoek	van	de	collector	of	het	paneel	hetzelfde	
moet	zijn	als	die	van	het	dakvlak	waarop	het	staat;

4.		Komt	de	zonnecollector	of	het	zonnepaneel	op	een	plat	
dak,	dan	geldt	dat	de	collector	of	het	paneel	ten	minste	
net	zo	ver	verwijderd	moet	blijven	van	de	dakrand	als	de	
collector	of	het	paneel	hoog	is.	Is	het	hoogste	punt	van	de	
collector	bijvoorbeeld	50	centimeter,	dan	moet	de	afstand	
tot	de	dakrand(en)	ook	minimaal	50	centimeter	zijn.

Vinden	de	werkzaamheden	plaats	aan	een	monument	of	in	
een	door	het	Rijk	aangewezen	beschermd	stads-	of	dorpsge-
zicht	dan	kunt	u	in	aantal	gevallen	toch	vergunningvrij		
bouwen.	Neem	hiervoor	contact	op	met	uw	gemeente	of	doe	
de	vergunningcheck	op	www.omgevingsloket.nl

Zonnecollectoren en zonnepanelen
Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?

Een	zonnecollector	of	zonnepaneel	mag	zonder	vergunning	
geplaatst	worden	op	een	dak,	waarbij	de	afstand	tot	de	dakrand	(L)	
groter	moet	zijn	dan	de	hoogte	(H).

Bron:
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Alleen	als	voldaan	wordt	aan	alle	genoemde	voorwaarden	
mag	u	de	zonnecollector	of	het	zonnepaneel	zonder	ver-
gunning	plaatsen.	Deze	voorwaarden	gelden	ook	als	u	
vergunningvrij	iets	wilt	veranderen	aan	een	zonnecollector	
of	-paneel.	Overigens	mag	u	meerdere	zonnecollectoren	of	
zonnepanelen	vergunningvrij	plaatsen,	zolang	er	maar	wordt	
voldaan	aan	de	genoemde	voorwaarden.	Vergunningvrij	
bouwen	is	niet	toegestaan	op,	aan	of	bij	een	bouwwerk	dat	
illegaal	gebouwd	is	of	gebruikt	wordt.

Ga zelf na of u zonder  
omgevingsvergunning mag bouwen
Wilt	u	een	zonnecollector	of	zonnepaneel	plaatsen?	Doorloop	
de	stappen	uit	het	schema	om	na	te	gaan	of	u	wel	of	geen	
omgevingsvergunning	nodig	heeft.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij
Voldoet	uw	bouwplan	aan	de	voorwaarden	voor	vergun-
ningvrij	bouwen,	dan	kunt	u	zonder	omgevingsvergun-
ning	bouwen.	De	planologische	regels	uit	bijvoorbeeld	het	
bestemmingsplan	en	redelijke	eisen	van	welstand	uit	de	ge-
meentelijke	welstandsnota	zijn	in	dat	geval	niet	van	toepass-
ing.	Het	Bouwbesluit	(met	onder	meer	regels	voor	veiligheid	
en	gezondheid)	en	het	burenrecht	uit	het	Burgerlijk	Wetboek	
gelden	echter	wel.	Als	u	gaat	(ver)bouwen	moet	u	er	zelf	voor	
zorgen	dat	u	aan	deze	regels	voldoet.

Bestemmingsplan
Voldoet	u	niet	aan	alle	voorwaarden	voor	vergunningvrij	
bouwen,	dan	krijgt	u	te	maken	met	het	bestemmingsplan.	In	
dat	geval	geldt	dat	u	in	principe	een	omgevingsvergunning	
moet	aanvragen.	Een	uitzondering	hierop	kan	echter	gelden	
indien	u	een	bouwwerk	gaat	bouwen	in	het	achtertuingebied	

dat	niet	hoger	is	dan	5	meter	en	voldoet	aan	de	planologische	
regels	uit	onder	meer	het	bestemmingsplan.
De	gemeente	kan	u	hierover	meer	informatie	geven.
In	de	planologische	regelgeving	(bestemmingsplan	of	
beheersverordening)	legt	de	overheid	regels	vast	voor	de	
ruimtelijke	ordening.	Deze	regels	zijn	bindend	voor	u	als	
burger.	In	een	bestemmingsplan	of	beheersverordening	is	
aangegeven	welke	bestemming	de	grond	heeft	en	welk	ge-
bruik	is	toegestaan.	Bijvoorbeeld	woningbouw,	industrie,	win-
kels,	recreatie	of	kantoren.	Die	verschillende	bestemmingen	
zijn	op	een	plankaart	weergegeven	en	in	de	planvoorschriften	
zijn	de	daarbij	bijbehorende	regels	voor	het	bouwen	en	het	
gebruik	gegeven.	Tenzij	uw	bouwplan	vergunningvrij	is,	moet	
voldaan	worden	aan	die	bouw-	en	gebruiksregels.

Welstand
In	de	welstandsnota	legt	de	gemeente	vast	waaraan	het	uit-
erlijk	van	gebouwen	en	andere	bouwwerken	moet	voldoen.	
Vergunningvrije	bouwwerken	hoeven	niet	te	voldoen	aan	
redelijke	eisen	van	welstand.	Wel	geldt	de	zogenoemde	
‘excessenregeling’	die	het	een	gemeente	mogelijk	maakt	op	
te	treden	indien	het	uiterlijk	van	bouwsels	‘in	ernstige	mate	in	
strijd	is	met	redelijke	eisen	van	welstand’.	Als	u	een	omgeving-
svergunning	voor	het	bouwen	nodig	heeft,	legt	de	gemeente	
uw	bouwplan	voor	aan	de	welstandscommissie	of	stadsbou-
wmeester.	Deze	adviseert	aan	de	hand	van	de	welstandsnota
over	de	vorm	en	het	materiaal-	en	kleurgebruik	en	of	het
bouwwerk	binnen	de	directe	omgeving	past.	Om	vooraf	
zoveel	mogelijk	duidelijkheid	te	geven	over	deze	beoorde-
ling,	moet	de	gemeente	in	een	welstandsnota	zo	concreet	
mogelijke	welstandseisen	aangeven.	Iedere	gemeente	moet	
een	welstandsnota	vastgesteld	hebben,	anders	kunnen	geen	
welstandseisen	worden	gesteld.	

Zonnecollectoren en zonnepanelen
Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?

Bron:
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Bouwbesluit: hoe te bouwen
Waar	u	bij	het	bouwen	of	verbouwen	aan	moet	voldoen,	staat	
in	het	Bouwbesluit.	Daarin	staan	de	minimumeisen	op	tech-
nisch	gebied	die	voor	heel	Nederland	gelden.	Ze	staan	garant	
voor	uw	veiligheid	en	gezondheid	en	houden	rekening	met	
het	milieu	en	het	gebruikscomfort.	Of	u	nu	volgens	een	om-
gevingsvergunning	of	vergunningvrij	bouwt:	uw	bouwwerk	
moet	altijd	voldoen	aan	het	Bouwbesluit.	Daarvoor	draagt	
u	zélf	de	verantwoordelijkheid.	Uw	gemeente,	aannemer	of	
bouwadviseur	kan	u	hier	meer	over	vertellen.

Verplicht rekening houden met uw buren
Bij	het	bouwen	heeft	u	ook	te	maken	met	het	burenrecht	uit	
het	Burgerlijk	Wetboek.	Daarin	is	feitelijk	niets	anders		
vastgelegd	dan	de	gebruikelijke	omgangsvormen.	Ze	geven	u	
(wettelijk)	houvast	als	u	er	met	de	buren	niet	uitkomt.		
Het	belangrijkste	advies	is	om	eerst	met	uw	buren	te	over-
leggen	en	ze	in	te	lichten	over	uw	voorgenomen		
bouwplannen.	In	veel	gevallen	wordt	u	het	eens		
-	wellicht	na	een	kleine	aanpassing	van	uw	plan.

Wél een omgevingsvergunning nodig
Voldoet	u	niet	aan	de	voorwaarden	zoals	genoemd	in	deze	
folder	dan	is	uw	bouwwerk	niet	vergunningvrij	en	heeft	u	een	
omgevingsvergunning	nodig	voordat	u	mag	bouwen.	Hier-
voor	moet	u	bij	de	gemeente	een	aanvraag	indienen.

Procedure omgevingsvergunning
Als	u	een	omgevingsvergunning	nodig	heeft	voor	het	bou-
wen	zal	dit	in	de	meeste	gevallen	om	een	omgevingsvergun-
ning	volgens	de	reguliere	procedure	gaan.	Bij	deze	procedure	
worden	de	volgende	stappen	doorlopen:

Stap 1	-	U	dient	uw	aanvraag	voor	het	bouwplan	in	bij	de	
gemeente	op	een	standaardformulier	volgens	de	standaard	
indieningsvereisten.	Ga	hiervoor	naar	www.omgevingsloket.
nl	–	hier	kunt	u	digitaal	uw	aanvraag	indienen	–	of	naar	(de	
website	van)	uw	gemeente.	Op	Omgevingsloket	online	vindt	
u	ook	welke	gegevens	u	moet	aanleveren	voor	het	indienen	
van	uw	aanvraag.
Stap 2 –	Als	blijkt	dat	er	nog	stukken	ontbreken	bij	uw	aan-
vraag,	zal	de	gemeente	dat	schriftelijk	aan	u	laten	weten.	De	
gemeente	zal	daarbij	aangeven	binnen	welke	termijn	u	de	
ontbrekende	stukken	alsnog	kunt	aanleveren.

Zonnecollectoren en zonnepanelen
Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?

Zonnepaneel en -collector
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Is de installatie 
voor het opslaan 
van warm water 

naar elektriciteit 
een onderdeel 

van de collector 
of het paneel?

Ja

Wordt  de 
zonne-

collector 
of het -paneel 

geplaatst 
op een plat dak?

Nee

Nee

Is de afstand tussen de zonne-
collector of het -paneel en de 
dakranden groter dan of gelijk 

aan de hoogte van de 
zonnecollector of het -paneel?

Nee Nee

Nee

Nee Nee

Wordt  de 
zonnecollector 
of het -paneel 

geplaatst 
op een hellend 

dak?

Ligt de zonne-
collector of het 
-paneel binnen 

het dakvlak?

Wordt de zonne-
collector of het 

-paneel direct op 
of in het dak 

geplaatst?

collector of het 
-paneel dezelfde 
hellingshoek als 

het dakvlak?

Is het gebouw waar 
op, aan of  bij de 
zonnecollector 
of het -paneel 

wordt geplaatst een 
(voorbeschermd) 
Rijks-, provinciaal 

of gemeentelijk 
monument 

of ligt het gebouw in 
een Rijksbeschermd 

stads- of dorpsgezicht? 

Ja

Ga naar de gemeente of kijk

Ja

Komt de 
installatie 

in een 
bouwwerk 

te staan?
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Stap 3	-	De	gemeente	beoordeelt	uw	aanvraag	op	basis	van	
de	planologische	regels	uit	onder	meer	het	bestemming-
splan,	de	stedenbouwkundige	voorschriften	uit	de	bouwver-
ordening	en	de	criteria	uit	de	welstandsnota.	Het	plan	wordt	
verder	getoetst	aan	de	technische	eisen	uit	het	Bouwbesluit	
(brandveiligheid,	ventilatie,	etc.).
Stap 4	-	De	gemeente	laat	u	binnen	acht	weken	weten	of	
u	wel	of	niet	een	omgevingsvergunning	krijgt.	De	tijd	die	u	
nodig	heeft	om	uw	aanvraag	compleet	te	maken	(zie	stap	2)	
wordt	bij	de	beslistermijn	van	de	gemeente	opgeteld.	Heeft	
u	bijvoorbeeld	drie	weken	nodig	om	extra	stukken	aan	te	
leveren	dan	wordt	de	termijn	voor	een	omgevingsvergunning	
(acht	plus	drie	=)	elf	weken.	Heeft	u	een	complexer	bouwplan,	
dan	kan	de	gemeente	de	beslistermijn	eenmalig	met	zes	
weken	verlengen.

Vraag het uw gemeente
Naast	een	omgevingsvergunning	voor	het	bouwen	kunt	u	bij	
het	(ver)bouwen	ook	te	maken	krijgen	met	andere	toestem-
mingen.	Zo	heeft	u	wellicht	geen	omgevingsvergunning	
nodig	voor	het	bouwen,	maar	bijvoorbeeld	wel	een	omgev-
ingsvergunning	voor	het	kappen	van	een	boom,	het	maken	
van	een	inrit	of	moet	u	een	melding	doen	voor	het	slopen	
van	een	bestaand	gebouw.	Ook	heeft	u	in	sommige	geval-
len	geen	omgevingsvergunning	nodig,	maar	wel	een	andere	
vergunning	of	ontheffing.	U	heeft	bijvoorbeeld	toestemming	
nodig	van	het	Waterschap,	als	u	op	of	bij	een	dijk	of	water-
loop	bouwt.	Het	is	daarom	verstandig	bij	twijfel	contact	op	
te	nemen	met	uw	gemeente.	Ook	via	het	Omgevingsloket	
online	kunt	al	nagaan	of	u	voor	andere	activiteiten	een	om-
gevingsvergunning	nodig	heeft.

Meer informatie
Deze	folder	is	er	één	uit	een	serie	folders	over	veelvoorko-
mende	bouwwerken.	Vraag	uw	gemeente	ernaar,	kijk	op	
de	website	van	de	rijksoverheid	(www.rijksoverheid.nl/bou-
wregelgeving)	of	ga	naar	het	Omgevingsloket	online		
(www.omgevingsloket.nl)	en	doe	de	vergunningcheck.

Zonnecollectoren en zonnepanelen
Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?

Bron:
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De	SDE+	2013	is	geopend	van	4	april	2013,	9:00	uur	tot		
19	december	2013,	17:00	uur.	Voor	de	SDE+	2013	is	een	
budget	van	3	miljard	euro	beschikbaar	om	projecten	te	
ondersteunen.	Er	kan	subsidie	aangevraagd	worden	voor	de	
productie	van	duurzame	elektriciteit,	duurzame	warmte	of	
gecombineerde	opwek	van	duurzame	warmte	en	elektriciteit	
of	groen	gas.
	
Wijzigingen in 2013
	Nieuw	in	2013	is	een	extra	fase	van	8	€ct/kWh.	Voor	wind	op	
land	is	het	aantal	vollasturen	in	de	verschillende	vrije	catego-
rieën	gedifferentieerd.	Daarnaast	is	een	aantal	categorieën	
samengevoegd.	Voor	vergisters	wordt	geen	onderscheid	
meer	gemaakt	tussen	solo-installaties	en	installaties	die	deel	
uitmaken	van	een	hub.	Ten	slotte	is	bij	geothermie	de		
subsidiabele	jaarproductie	per	installatie	gemaximeerd.

Nieuwe categorieën in de regeling van 2013 zijn: 
•		geothermie	warmte	met	een	diepte	van		
tenminste	2700	meter;

	•		renovatie	van	waterkrachtinstallaties;
	•		groen	gas	productie	bij	AWZI/RWZI;
	•		mestmonovergisters	groen	gas	en	WKK.

Aanvragen
	Ook	in	2013	vraagt	u	SDE+	subsidie	aan	in	het	online	eLoket	
van	Agentschap	NL.	Vanaf	4	maart	2013	kunt	u	uw	aanvraag	
in	het	eLoket	voorbereiden.	U	logt	in	op	eLoket	met		
eHerkenning.	Meer	informatie	over	de	manier	van	aanvragen	
leest	u	op	de	pagina	‘Aanvragen’.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
Bron:

De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.  
Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.
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Stand van zaken op 18 maart 2013
	Vanaf	de	start	van	de	regeling	op	2	juli	2012	zijn	er	tot	en	met	
18	maart	2013	in	totaal	51.545	aanvragen		
binnengekomen.	Het	totale	budget	dat	het	ministerie	van	
Economische	Zaken	voor	2012	en	2013	samen	beschikbaar	
heeft	gesteld	is	€50.882.000.	In	totaal	is	er	voor	€28.819.000	
subsidie	aangevraagd.	Dit	betekent	dat	er	nog	€22.063.000	
subsidiebudget	beschikbaar	is.
	
Digitaal indienen
	U	kunt	uw	subsidie	digitaal	indienen	via	het	eLoket.		
Het	voordeel	van	indienen	via	eLoket	(niet	via	e-mail)	is	dat	u	
als	bezoeker	geen	aanvraagformulier	hoeft	te	ondertekenen	
en	uit	te	printen.	Daarnaast	gaat	de	afhandeling	van	uw	
aanvraag	sneller	en	staat	het	subsidiebedrag	sneller	op	uw	
rekening.	Nadat	een	aanvraag	op	eLoket	is	ingediend,	krijgt	u	
DIRECT	een	digitale	ontvangstbevestiging.
	
Wilt	u	weten	wanneer	u	in	aanmerking	komt	voor	deze		
subsidie	dan	kunt	u	verder	lezen	bij	Kom	ik	in	aanmerking?	
Meer	informatie	over	de	voorbereiding	van	het	aanvragen	en	
het	aanvragen	zelf	vindt	u	bij	Aanvragen.

Subsidiebedrag
	Voor	een	zon-PV	installatie	met	een	een	minimaal		
vermogen	van	0,601	kWp	(kilowattpiek)	tot	en	met	3,5	kWp	is	
het	subsidiebedrag	15%	van	de	daadwerkelijk	gemaakte		
aanschafkosten.	Het	subsidiebedrag	voor	een	zonne-instal-
latie	met	een	vermogen	groter	dan	3,5	kWp	(kilowattpiek)	is	
als	volgt	berekend:	de	uitkomst	van	15%	van	de		
daadwerkelijk	gemaakte	kosten	wordt	vermenigvuldigd	met	
3,5	en	gedeeld	door	het	vermogen	in	kilowattpiek.		
Het	subsidiebedrag	is	in	alle	gevallen	maximaal	650	euro	
subsidie.
	
Onder	de	daadwerkelijk	gemaakte	(aanschaf )kosten	vallen	
de	kosten	voor	het	materiaal,	bijvoorbeeld	de	aanschaf	van	
de	panelen	en	ondersteunende	apparatuur,	zoals	omvormers.	
Aanvragers	krijgen	geen	subsidie	voor	de	arbeids-	en		
verbouwingskosten.	Om	in	aanmerking	te	komen	voor		
subsidie,	moet	de	installatie	minimaal	0,601	kilowattpiek	zijn.	

Subsidieregeling Zonnepanelen
Bron:

Denkt u erover om te investeren in duurzame elektriciteit met zonnepanelen? Dan kunt u dat nu realiseren door subsidie 
hiervoor aan te vragen. Particulieren kunnen vanaf 2 juli 2012 tot 28 december 2013 voor 17.00 uur subsidie aanvragen voor 
zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De subsidieregeling betreft een momentopname
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Algemeen
De	Duurzaamheidslening	maakt	het	voor	particuliere		
eigenaren	mogelijk	om	tegen	aantrekkelijke	voorwaarden	en	
een	lage	rente	geld	te	lenen	voor	het	treffen	van		
energiebesparende	maatregelen	in	en	aan	de	eigen	woning.

Hoe vraagt u een lening aan?
U	kunt	zich	voor	een	aanvraag	van	een	Duurzaamheidslening	
tot	de	(overheids)organisatie	wenden,	die	in	samenwerking	
met	SVn	de	Duurzaamheidslening	aanbiedt.	Informeer	vooraf	
bij	deze	organisatie	of	de	energiebesparingsmaatregelen	die	
u	voor	uw	huis	in	petto	heeft	in	aanmerking	komen	voor	de	
Duurzaamheidslening.	Zo	ja,	dan	kunt	u	bij	deze	organisatie	
een	aanvraagformulier	aanvragen.

Naar welke gegevens vraagt SVn en hoe 
gaat de beoordeling?
Afhankelijk	van	uw	persoonlijke	omstandigheden	beoordeelt	
SVn	of	kredietverlening	verantwoord	is.	Voor	de	beoordeling	
van	uw	kredietaanvraag	heeft	SVn	inzicht	nodig	in	uw	bruto	
jaarinkomen,	uw	loonstrookje,	uw	woonlasten	en	overige	ver-
plichtingen	(zoals	eventuele	alimentatie	verplichting	alsmede	
maandlasten	op	uw	lopende	leningen).	Ook	moet	u	een	
geldig	legitimatiebewijs	overleggen.	SVn	hanteert	de	normen	
van	de	Nationale	Hypotheek	Garantie	(NHG)	als	uitgangspunt	
voor	de	beoordeling	van	uw	aanvraag.	SVn	voert	ook	een	
toetsing	uit	bij	het	Bureau	Krediet	Registratie	(BKR),		
Verificatie	Informatie	Systeem	(VIS),	Stichting	Fraudebestri-
jding	Hypotheken(SFH)	en	de	Externe	verwijzing	Applicatie	
(EVA).	Er	wordt	gekeken	welke	leningen	u	nog	heeft	lopen,	
welke	in	het	verleden	zijn	afgelost	en	of	u	betalingsachter-
standen	heeft.	Verder	toetsen	wij	of	uw	identiteitsbewijs	nog	
geldig	is	en	of	u	in	het	verleden	geen	misbruik	heeft	gemaakt	
van	financiële	dienstverleners.

Na	goedkeuring	van	uw	kredietaanvraag	door	SVn	ontvangt	
u	een	offerte	en	een	overeenkomst.	Uitbetaling	van	de	lening	
vindt	altijd	plaats	door	middel	van	een	bouwkrediet.

Wie kan een Duurzaamheidslening  
aanvragen?
Om	in	aanmerking	te	komen	voor	een	Duurzaamheids-	
lening	moet	de	(overheids)organisatie	een	zogenaamde		
Duurzaamheidsregeling	hebben.	Deze	organisatie	bepaalt	
zelf	of	u	voor	een	Duurzaamheidslening	in	aanmerking	komt.	
Dit	gebeurt	aan	de	hand	van	de	voorwaarden	in	haar		
Duurzaamheidsregeling.	Er	geldt	voor	de	aanvrager	een		
minimumleeftijd	van	18	jaar.

Bureau Krediet Registratie
SVn	is	aangesloten	bij	het	BKR.	Alle	kredietaanvragen	worden	
door	SVn	getoetst	bij	het	BKR.	SVn	meldt	de	afgesloten		
kredietovereenkomst	bij	het	BKR.	Het	BKR	verwerkt	deze		
gegevens	in	het	Centrale	Krediet	Informatiesysteem	ten	
behoeve	van	het	voorkomen	en	beperken	van	krediet-	en	
betaalrisico’s	voor	kredietgevers	en	het	voorkomen	en		
beperken	van	overkreditering	van	kredietnemers,	als-
mede	ten	behoeve	van	het	leveren	van	een	bijdrage	aan	
het	voorkomen	van	problematische	schuldsituaties.	Deze	
gegevens	worden	in	het	kader	van	de	eerder	genoemde	
doelstellingen	door	het	BKR	ter	beschikking	gesteld	aan	de	
aangesloten	instellingen.	Naast	het	aanmelden	van	de	over-
eenkomst	heeft	SVn	de	verplichting	op	zich	genomen	een	
achterstand	in	de	nakoming	van	de	betalingsverplichtingen	
uit	hoofde	van	de	kredietovereenkomst	van	meer	dan	twee	
maanden	te	melden	bij	het	BKR.	Dit	kan	gevolgen	hebben	
voor	iedere	eventuele	volgende	financieringsaanvraag	en/of	
aanvraag	voor	een	nieuw	telefoonabonnement.

Prospectus Duurzaamheidslening
Bron:
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Voorbeeld 1:
U	wilt	graag	energiebesparende	maatregelen	treffen	aan	uw	
woning.	Hiervoor	heeft	u	een	lening	nodig	van	€	7.000,-		
(jaarlasten	€	779,40,-	bij	een	rentepercentage	van	2,0%	en	
een	looptijd	van	10	jaar.)
Uw	bruto	jaarinkomen	inclusief	vakantiegeld	bedraagt		
€	35.000,-.	U	heeft	een	woonlast	van	€	7.500,-	per	jaar.		
Op	grond	van	de	normen	van	NHG	mag	u	aan	lasten	een	
bedrag	van	€	9.975,-	hebben.
Toegestane	lasten		 	 €	9.975,-
Jaarlijkse	woonlasten		 €	7.500,-
Lasten	Duurzaamheidslening		 €	779,40
	 	 €	8.279,40
Resterende ruimte 	 	 €	1.695,60

Voorbeeld 2:
U	heeft	gelezen	dat	uw	gemeente	de	Duurzaamheidslening	
aanbiedt	en	dat	u	een	krediet	kunt	aanvragen	voor	het	treffen	
van	energiebesparende	maatregelen	aan	uw	woning.	Hier-
voor	heeft	u	een	lening	nodig	van	€	15.000,-	(jaarlasten		
€	1211,52	bij	een	rentepercentage	van	2,5%	en	een	looptijd	
van	15	jaar).
Uw	bruto	jaarinkomen	inclusief	vakantiegeld	bedraagt		
€	50.000,-.	U	heeft	een	woonlast	van	€	12.500,-	per	jaar.	Op	
grond	van	de	normen	van	NHG	mag	u	aan	lasten	€	14.500,-	
per	jaar	hebben.
Toegestane	lasten		 	 €	14.500,-
Jaarlijkse	woonlasten		 €	12.500,-
Lasten	Duurzaamheidslening		 €	1.211,52
	 	 €	13.711,52
Resterende ruimte 	 	 €	788,48

Beschrijving van het product
Het	bedrag	van	de	lening	wordt	door	de	(overheids)organisa-
tie	vastgesteld	en	bedraagt	minimaal	€	2.500,-	en	maximaal	
€	25.000,-.	De	looptijd	van	de	lening	bedraagt	maximaal	15	
jaar.	Indien	de	lening	lager	is	dan	€	7.500,-	dan	is	de	looptijd	
10	jaar.
De	lening	wordt	gekoppeld	aan	een	bouwkrediet.	Op	basis	
van	gedeclareerde	nota’s	wordt	de	lening	beschikbaar	gesteld	
en	uitbetaald.
Bij	de	Duurzaamheidsleningen	vindt	er	in	alle	gevallen	een	
krediettoets	plaats	met	dien	verstande	dat	er	over	de	eerste		
€	8.000,-	een	beperkte	krediettoets	plaatsvindt.
Het	betreft	een	annuïteitenlening.	Het	aflossingsbedrag	
bestaat	uit	een	rentecomponent	en	een	aflossingscompo-
nent.	De	aflossingscomponent	zal	gedurende	de	looptijd	van	
de	lening	groter	worden,	terwijl	de	rentecomponent	kleiner	
wordt.	De	bedragen	die	u	maandelijks	betaalt	blijven	hier-
door	gelijk.	Het	te	betalen	bedrag	op	basis	van	jaarannuïtei-
ten	moet	in	maandelijkse	termijnen	worden	voldaan,	steeds	
per	het	einde	van	elke	maand.	De	maandelijkse	betalingen	
worden	per	31	december	van	ieder	jaar	met	de	restschuld	
verrekend.

Algemene Voorwaarden
Indien	u	een	Duurzaamheidslening	afsluit	worden	in	de	toe-
lichting	op	de	offerte	van	de	lening	algemene	voorwaarden	
van	toepassing	verklaard,	waarin	onder	andere	de	volgende	
onderwerpen	worden	geregeld:
Betaling	van	de	maandelijkse	termijnen
Deze	vindt	door	middel	van	een	aan	SVn	te	verlenen		
machtiging	tot	automatische	incasso	plaats.

Prospectus Duurzaamheidslening
Bron:
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Aansprakelijkheid
Alle	kredietnemers	die	de	offerte	en	de	akte	van	geldlen-
ing	ondertekenen	zijn	ieder	hoofdelijk	en	voor	het	geheel	
aansprakelijk	tegenover	SVn	voor	alle	verplichtingen	die	uit	
de	overeenkomst	voortvloeien.

Vervroegd aflossen
Vervroegde	aflossing	(geheel	of	gedeeltelijk)	is	te	allen	tijde	
boetevrij	toegestaan.	Bij	verkoop	van	uw	woning	wordt	de	
restantschuld	in	zijn	geheel	afgelost.
Vergoeding	bij	te	late	betaling
In	geval	van	te	late	betaling	bent	u	vertragingsvergoeding	
verschuldigd	indien	u,	na	het	verstrijken	van	de	in	de	gebreke	
stelling	genoemde	termijn	voor	nakoming,	nalatig	blijft	in	het	
nakomen	van	uw	betalingsverplichting.

Grondslag
De	grondslag	van	de	lening	betreft	een	toewijzing	van	uw		
gemeente	of	een	regeling	van	een	samenwerkingspartner	
van	SVn.	De	grondslag	is	de	basis	voor	de	offerte	van	SVn.
Dit	houdt	in	dat	de	inhoud	van	de	regeling	van	een	samen-
werkingspartner	van	toepassing	is	op	de	lening,	ook	als	de	
inhoud	niet	woordelijk	is	overgenomen.

1		De	effectieve	rente	op	jaarbasis	is	een	prijsaanduiding	voor	
het	krediet.	Hierin	komen	alle	kosten	van	de	Duurzaam-
heidslening	tot	uitdrukking.

2		De	totale	prijs	van	de	Duurzaamheidslening	wordt	be-
rekend	op	basis	van	de	maandlasten	vermenigvuldigd	met	
de	theoretische	looptijd.

3		Aan	de	genoemde	rentepercentages	kunnen	geen	rechten	
worden	ontleend.	De	rente	is	afhankelijk	van	de		
kredietlimiet	en	de	renteontwikkeling	en	wordt	vastgesteld	
door	de	(overheids)organisatie	op	basis	van	de	10-	of	
15jaars	rente	van	SVn.

Prospectus Duurzaamheidslening

 

Kredietlimiet Maandlasten  
Nominale 
rente 

Effectieve 
rente op 
jaarbasis 

Theoretische 
looptijd in 
maanden 

Totale prijs 
van het 
krediet 

€ 5.000  € 46,39  2,00% 2,60% 120 € 5.566,30  
€ 7. 000  € 64,95  2,00% 2,60% 120 € 7.792,74  

€ 10.000  € 67,31  2,50% 3,00% 180 € 12.114,82  
€ 15. 000  € 100,96  2,50% 3,00% 180 € 18.172,37  
€ 25.000  € 168,27  2,50% 3,00% 180 € 30.287,22  

 

Bron:
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Inspectieplicht voor warmtepompen
Behalve	met	RES	heeft	u	als	installateur	te	maken	met
nog	een	Europese	richtlijn	die	certificering	voorschrijft:
de	herziene	EPBD	(Europese	richtlijn	Energieprestatie	van	
Gebouwen).	Deze	richtlijn	eist	vanaf	juli	2013	een	regelmatige	
keuring	van	airconditioningsystemen	met	een	opgesteld	
totaal	koelvermogen	per	gebouw	van	meer	dan	12	kW.	De	
inspectie	wijst	uit	of	de	eigenaren	de	energieprestatie	kunnen	
verbeteren.	Ook	warmtepompen	met	een	aircofunctie	vallen	
onder	deze	inspectieplicht	Wilt	u	deze	inspecties	uitvoeren,	
dan	heeft	u	een	diploma	nodig.	Lees	alles	over	de	airco-in-
spectie	en	aanverwante	regelingen	op:	www.agentschapnl.nl/
programmas-regelingen/airconditioningsystemen.

Gerrit Bast
(Geba Install BV Nijkerkerveen)
“De cursus warmtepompen was nuttig om te volgen.
Je leert dat je warmtepompen niet zomaar eventjes
kunt plaatsen, zoals cv-ketels.”

Meer informatie
Meer	weten	over	de	nieuwe	certificaten?	Stel	uw	vraag	via	het	
Duurzame	Energie	Centrum	(DEC)	van	Agentschap	NL,
telefoon:	088	602	92	00.

Installateur duurzame energie?
Laat u certificeren!

De vraag naar duurzame energie groeit.
En daarmee de behoefte aan gespecialiseerde installateurs. In 
die groeiende markt kun u zich nu onderscheiden als  
vakbekwame installateur duurzame energie. Met een nieuw 
traject van opleidingen, examens en certificaten dat de overheid 
en brancheverenigingen gezamenlijk hebben ontwikkeld.

Naar een sterkere sector  
duurzame energie
De	Europese	richtlijn	voor	hernieuwbare	energie	(RES)	schrijft	
voor	dat	er	in	alle	EU-landen	eind	2012	een		
certifceringsysteem	voor	duurzame	energie	installateurs	
is.	Met	het	het	nieuwe	systeem	van	opleidingen,	examens	
en	certificaten	geeft	Nederland	invulling	hieraan.	Door	de	
samenwerking	met	branches	en	marktpartijen	levert	het	
ook	een	grote	bijdrage	aan	de	professionalisering	van	de	
duurzame-energiesector.	Met	het	certificaat	laat	u	zien	dat	de	
overheid	u	als	duurzame-energie-specialist	beschouwt,	die	
beschikt	over	de	juiste	kennis	en	vaardigheden.

U	heeft	zo	een	uniek,	onafhankelijk	bewijs	van	uw		
vakbekwaamheid,	waarmee	u	zich	onderscheidt	in	de	sector.	
Het	certificaat	maakt	het	aantrekkelijker	om	voor	u	en	dus
voor	duurzame	energie	te	kiezen.

Vrijwillig traject
De	certificering	is	vrijwillig.	Het	staat	u	vrij	om	een	opleiding	
te	volgen	en	een	certificaat	te	behalen.	Alleen	als	u	zich
bezighoudt	met	bodemenergie	is	certificering	verplicht		
vanwege	de	risicovolle	grondboringen.	Hieronder	vindt	u		
informatie	over	de	verschillende	certificaten:	voor		
zonne-energiesystemen,	warmtepompen,	bodemenergie	en	
bio-energie.
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internationaal.

Installateur  
duurzame energie?
 
Laat u certificeren!

Gerrit Bast  
(Geba Install BV Nijkerkerveen)

“De cursus warmtepompen was nuttig om te volgen. 

Je leert dat je warmtepompen niet zomaar eventjes 

kunt plaatsen, zoals cv-ketels.” 

Meer informatie
Meer weten over de nieuwe certificaten? 
Stel uw vraag via het Duurzame Energie 
Centrum (DEC) van Agentschap NL, 
telefoon: 088 602 92 00.

Inspectieplicht voor 
warmtepompen

Behalve met RES heeft u als installateur te maken met 

nog een Europese richtlijn die certificering voorschrijft: 

de herziene EPBD (Europese richtlijn Energieprestatie 

van Gebouwen). Deze richtlijn eist vanaf juli 2013 een 

regelmatige keuring van airconditioningsystemen met 

een opgesteld totaal koelvermogen per gebouw van 

meer dan 12 kW. De inspectie wijst uit of de eigenaren 

de energieprestatie kunnen verbeteren. Ook warmte-

pompen met een aircofunctie vallen onder deze inspectie-

plicht Wilt u deze inspecties uitvoeren, dan heeft u een 

diploma nodig. Lees alles over de airco-inspectie en 

aanverwante regelingen op: www.agentschapnl.nl/

programmas-regelingen/airconditioningsystemen.

Bron:
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Zonne-energiesystemen
Wilt	u	het	certificaat	voor	installatie	en	zonne-energiesyste-
men	behalen?	Hiervoor	zijn	geheel	nieuwe	opleidingen	en	
examens	ontwikkeld.	BDA	Dak-	en	Gevelopleidingen
in	Gorinchem	biedt	deze	Leergang	Zonneenergie	sinds	
2012	aan.	Meer	opleidingsinstituten	volgen	binnenkort.	De	
leergang	is	gebaseerd	op	het	recent	verschenen	Handboek	
zonne-energie,	dat	wordt	uitgegeven	door	Isso,	het	kennisin-
stituut	voor	de	installatiesector.	De	examens	worden	verzorgt	
door	Cito.	De	eerste	examens	vinden	plaats	vanaf	oktober	
2012,	aanmelden	via	www.cito.nl.	Wie	slaagt,	krijgt	het		
certificaat	zonneenergiesystemen	opgestuurd,	met	daarop	de	
behaalde	cursusmodules.

Warmtepompen
Houdt	u	zich	bezig	met	warmtepompen?	Daarvoor	bestaan	al	
(theorie)opleidingen,	met	een	Cito-toets	en	certificaten.	Het	
gaat	om	installateursopleidingen	op	vakscholen,	cursussen	
bij	verschillende	nascholingsinstituten,	trainingen	bij	warmte-
pompleveranciers	en	een	EVC-traject	(Elders	Verworven	
Competenties).	Deze	opleidingen	worden	nu	uitgebreid	met	
praktijkmodules	om	aan	de	RES-richtlijn	te	voldoen.	Eind	dit	
jaar	is	dit	afgerond.	Op	basis	van	de	Cito-toets	reikt	Stichting	
Erkenning	Installatiebedrijven	(SEI)	een	certificaat	uit	aan	de	
warmtepompinstallateur.

Bodemenergie
Voor	bodemenergie	is	er	sinds	1	januari	2012	is	er	een	
verplichte	opleiding	voor	gesloten	systemen.	In	2013	volgt	
een	opleiding	voor	open	systemen.	Bestaande	cursussen	zijn	
hiervoor	herzien	en	ondergebracht	in	de	Leergang		
Bodemenergie.	Deze	opleiding	kunt	u	volgen	bij	onder	meer	
SIKB	(netwerkorganisatie	voor	beter	bodembeheer)	en
Warmtepomp	Academy.	Daarnaast	zijn	andere		
brancheorganisaties	bezig	met	de	ontwikkeling	van		
opleidingen.	Een	Cito-toets	is	ook	in	ontwikkeling.	

Bio-energie
Bij	bio-energie	draait	het	om	twee	gebieden:
ketels	die	aangesloten	zijn	op	een	cv-systeem	of	een	klein-
schalige	bio-energie-installatie	en	kachels.	Voor	ketels	is	NBKL	
(Nederlandse	vereniging	van	Biomassa	Ketel	Adviseurs)
met	Stichting	EVIS	(Erkenningsregelingen	voor	Installateurs	
van	Sfeerverwarming)	bezig	een	opleidingstraject	te	ontwik-
kelen.	ISSO	ondersteunt	dit.	Dit	traject	is	naar	verwachting	
eind	2012	klaar.	Voor	kachels	hebben	de	branche-vereniging	
NHK	(Stichting	Nederlandse	Haarden-	en	Kachelbranche)	en	
Stichting	EVIS	eerder	een	erkenningsregeling	op	basis	van	
opleidingen	ontwikkeld	welke	nu	wordt	aangpast	om
eind	2012	te	voldoen	aan	de	Europese	richtlijn	voor		
hernieuwbare	energie.

Installateur duurzame energie?
Laat u certificeren!

Warmtepompen
Houdt u zich bezig met warmtepompen? 
Daarvoor bestaan al (theorie)opleidingen, 
met een Cito-toets en certificaten. Het gaat 
om installateursopleidingen op vakscholen, 
cursussen bij verschillende nascholings-
instituten, trainingen bij warmtepomp-
leveranciers en een EVC-traject (Elders 
Verworven Competenties). Deze opleidingen 
worden nu uitgebreid met praktijkmodules 
om aan de RES-richtlijn te voldoen. 
Eind dit jaar is dit afgerond. Op basis van 
de Cito-toets reikt Stichting Erkenning 
Installatiebedrijven (SEI) een certificaat 
uit aan de warmtepompinstallateur. 

Bodemenergie
Voor bodemenergie is er sinds 1 januari 2012 
is er een verplichte opleiding voor gesloten 
systemen. In 2013 volgt een opleiding voor 
open systemen. Bestaande cursussen zijn 
hiervoor herzien en ondergebracht in de 
Leergang Bodemenergie. Deze opleiding 
kunt u volgen bij onder meer SIKB (netwerk-

organisatie voor beter bodembeheer) en 
Warmtepomp Academy. Daarnaast zijn 
andere brancheorganisaties bezig met de 
ontwikkeling van opleidingen. Een 
Cito-toets is ook in ontwikkeling. 

Bio-energie
Bij bio-energie draait het om twee gebieden: 
ketels die aangesloten zijn op een cv-systeem 
of een kleinschalige bio-energie-installatie 
en kachels. Voor ketels is NBKL (Nederlandse 
vereniging van Biomassa Ketel Adviseurs) 
met Stichting EVIS (Erkenningsregelingen 
voor Installateurs van Sfeerverwarming) 
bezig een opleidingstraject te ontwikkelen. 
ISSO ondersteunt dit. Dit traject is naar 
verwachting eind 2012 klaar. Voor kachels 
hebben de branche-vereniging NHK 
(Stichting Nederlandse Haarden- en 
Kachelbranche) en Stichting EVIS eerder een 
erkenningsregeling op basis van opleidingen 
ontwikkeld welke nu wordt aangpast om 
eind 2012 te voldoen aan de Europese 
richtlijn voor hernieuwbare energie.

De vraag naar duurzame energie groeit. 
En daarmee de behoefte aan gespeciali-
seerde installateurs. In die groeiende 
markt kun u zich nu onderscheiden als 
vakbekwame installateur duurzame 
energie. Met een nieuw traject van 
opleidingen, examens en certificaten  
dat de overheid en brancheverenigingen 
gezamenlijk hebben ontwikkeld.  

Naar een sterkere sector duurzame 
energie

De Europese richtlijn voor hernieuwbare 
energie (RES) schrijft voor dat er in alle 
EU-landen eind 2012 een certifceringsysteem 
voor duurzame energie installateurs is. 
Met het het nieuwe systeem van opleidingen, 
examens en certificaten geeft Nederland 
invulling hieraan. Door de samenwerking 
met branches en marktpartijen levert het ook 
een grote bijdrage aan de professionalisering 
van de duurzame-energiesector. Met het 
certificaat laat u zien dat de overheid u als 
duurzame-energie-specialist beschouwt, die 
beschikt over de juiste kennis en vaardig-
heden. U heeft zo een uniek, onafhankelijk 
bewijs van uw vakbekwaamheid, waarmee u 
zich onderscheidt in de sector. Het certificaat 
maakt het aantrekkelijker om voor u en dus 
voor duurzame energie te kiezen. 

Vrijwillig traject
De certificering is vrijwillig. Het staat u 
vrij om een opleiding te volgen en een 
certificaat te behalen. Alleen als u zich 
bezighoudt met bodemenergie is certifi-
cering verplicht  vanwege de risicovolle 
grondboringen. Hieronder vindt u infor-
matie over de verschillende certificaten: 

voor zonne-energiesystemen, warmte-
pompen, bodemenergie en bio-energie.

Zonne-energiesystemen
Wilt u het certificaat voor installatie en 
zonne-energiesystemen behalen? Hiervoor 
zijn geheel nieuwe opleidingen en examens 
ontwikkeld. BDA Dak- en Gevelopleidingen 
in Gorinchem biedt deze Leergang Zonne-
energie sinds 2012 aan. Meer opleidings-
instituten volgen binnenkort. De leergang 
is gebaseerd op het recent verschenen 
Handboek zonne-energie, dat wordt 
uitgegeven door Isso, het kennisinstituut 
voor de installatiesector. 
De examens worden verzorgt door Cito. 
De eerste examens vinden plaats vanaf 
oktober 2012, aanmelden via www.cito.nl. 
Wie slaagt, krijgt het certificaat zonne-
energiesystemen opgestuurd, met daarop 
de behaalde cursusmodules. 

Profiteer nu van 
introductiekorting!

Schrijf u nu al in voor de opleiding zonne-energie. 

U krijgt tot eind 2012 korting op het examengeld. 

Meer weten? Informeer bij de brancheverenigingen 

UNETO-VNI, Holland Solar, Het Hellende Dak,  

VEBIDAK en VMRG.
Warmtepompen

Houdt u zich bezig met warmtepompen? 
Daarvoor bestaan al (theorie)opleidingen, 
met een Cito-toets en certificaten. Het gaat 
om installateursopleidingen op vakscholen, 
cursussen bij verschillende nascholings-
instituten, trainingen bij warmtepomp-
leveranciers en een EVC-traject (Elders 
Verworven Competenties). Deze opleidingen 
worden nu uitgebreid met praktijkmodules 
om aan de RES-richtlijn te voldoen. 
Eind dit jaar is dit afgerond. Op basis van 
de Cito-toets reikt Stichting Erkenning 
Installatiebedrijven (SEI) een certificaat 
uit aan de warmtepompinstallateur. 

Bodemenergie
Voor bodemenergie is er sinds 1 januari 2012 
is er een verplichte opleiding voor gesloten 
systemen. In 2013 volgt een opleiding voor 
open systemen. Bestaande cursussen zijn 
hiervoor herzien en ondergebracht in de 
Leergang Bodemenergie. Deze opleiding 
kunt u volgen bij onder meer SIKB (netwerk-

organisatie voor beter bodembeheer) en 
Warmtepomp Academy. Daarnaast zijn 
andere brancheorganisaties bezig met de 
ontwikkeling van opleidingen. Een 
Cito-toets is ook in ontwikkeling. 

Bio-energie
Bij bio-energie draait het om twee gebieden: 
ketels die aangesloten zijn op een cv-systeem 
of een kleinschalige bio-energie-installatie 
en kachels. Voor ketels is NBKL (Nederlandse 
vereniging van Biomassa Ketel Adviseurs) 
met Stichting EVIS (Erkenningsregelingen 
voor Installateurs van Sfeerverwarming) 
bezig een opleidingstraject te ontwikkelen. 
ISSO ondersteunt dit. Dit traject is naar 
verwachting eind 2012 klaar. Voor kachels 
hebben de branche-vereniging NHK 
(Stichting Nederlandse Haarden- en 
Kachelbranche) en Stichting EVIS eerder een 
erkenningsregeling op basis van opleidingen 
ontwikkeld welke nu wordt aangpast om 
eind 2012 te voldoen aan de Europese 
richtlijn voor hernieuwbare energie.

De vraag naar duurzame energie groeit. 
En daarmee de behoefte aan gespeciali-
seerde installateurs. In die groeiende 
markt kun u zich nu onderscheiden als 
vakbekwame installateur duurzame 
energie. Met een nieuw traject van 
opleidingen, examens en certificaten  
dat de overheid en brancheverenigingen 
gezamenlijk hebben ontwikkeld.  

Naar een sterkere sector duurzame 
energie

De Europese richtlijn voor hernieuwbare 
energie (RES) schrijft voor dat er in alle 
EU-landen eind 2012 een certifceringsysteem 
voor duurzame energie installateurs is. 
Met het het nieuwe systeem van opleidingen, 
examens en certificaten geeft Nederland 
invulling hieraan. Door de samenwerking 
met branches en marktpartijen levert het ook 
een grote bijdrage aan de professionalisering 
van de duurzame-energiesector. Met het 
certificaat laat u zien dat de overheid u als 
duurzame-energie-specialist beschouwt, die 
beschikt over de juiste kennis en vaardig-
heden. U heeft zo een uniek, onafhankelijk 
bewijs van uw vakbekwaamheid, waarmee u 
zich onderscheidt in de sector. Het certificaat 
maakt het aantrekkelijker om voor u en dus 
voor duurzame energie te kiezen. 

Vrijwillig traject
De certificering is vrijwillig. Het staat u 
vrij om een opleiding te volgen en een 
certificaat te behalen. Alleen als u zich 
bezighoudt met bodemenergie is certifi-
cering verplicht  vanwege de risicovolle 
grondboringen. Hieronder vindt u infor-
matie over de verschillende certificaten: 

voor zonne-energiesystemen, warmte-
pompen, bodemenergie en bio-energie.

Zonne-energiesystemen
Wilt u het certificaat voor installatie en 
zonne-energiesystemen behalen? Hiervoor 
zijn geheel nieuwe opleidingen en examens 
ontwikkeld. BDA Dak- en Gevelopleidingen 
in Gorinchem biedt deze Leergang Zonne-
energie sinds 2012 aan. Meer opleidings-
instituten volgen binnenkort. De leergang 
is gebaseerd op het recent verschenen 
Handboek zonne-energie, dat wordt 
uitgegeven door Isso, het kennisinstituut 
voor de installatiesector. 
De examens worden verzorgt door Cito. 
De eerste examens vinden plaats vanaf 
oktober 2012, aanmelden via www.cito.nl. 
Wie slaagt, krijgt het certificaat zonne-
energiesystemen opgestuurd, met daarop 
de behaalde cursusmodules. 

Profiteer nu van 
introductiekorting!

Schrijf u nu al in voor de opleiding zonne-energie. 

U krijgt tot eind 2012 korting op het examengeld. 

Meer weten? Informeer bij de brancheverenigingen 

UNETO-VNI, Holland Solar, Het Hellende Dak,  

VEBIDAK en VMRG.

Bron:
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Zonnepan beschikbaar vanaf medio 2013
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Bronboringen	Noord/	TEC	vindt	zijn	oorsprong	in	de	duur-
zame	installatietechniek.	Sinds	begin	jaren	90	stonden	we	
al	aan	de	wieg	van	de	duurzame	opmars.	De	eerste	warmte-
pompsystemen	werden	aangelegd	en	kennis	werd	vergroot.	
De	selecte	groep	die	interesse	had	in	die	tijd	in	duurzame	
energie	oplossingen	groeide	gestaag	tot	de	vlucht	die	het	
begin	21e		eeuw	aannam.	
Vanaf	die	tijd	was	het	wekelijks	werk	in	warmtepomptechniek	
en	aanverwante	duurzame	oplossingen.	Om	het	hele	proces	
in	eigen	hand	te	hebben	werd	Bronboringen	Noord	in	2007	
opgericht	,	vanaf	die	tijd	profileerden	we	ons	al	als	onder-
steunende	factor	van	installatiebedrijven,	en	werden	er	geen	
warmtepompsystemen	meer	aangelegd	door	onszelf.	
Tot	heden	is	Bronboringen	Noord/	TEC	uitgegroeid	tot	een	
bedrijf	die	meerdere	disciplines	beheerst	te	weten;

-		Aanleg	van	zowel	open	als	gesloten	bronsystemen
-		Advies	en	calculatie	van	duurzame	energiesystemen
-		Levering	van	warmtepompen	en	componenten
-		Turn	key	oplossingen	
-		Oplossing	gericht	advies	of	uitvoer	bij	problemen	in	
bestaande	duurzame	energiesystemen		

En	vanaf	voorjaar	2013	hebben	we	ons	pakket	uitgebreid	met	
zonnesystemen.	Naast	de	PV	panelen	van	een	hoogwaardige	
kwaliteit	aan	te	bieden	is	het	combipaneel	een	enorme	aan-
winst	voor	ons.	Dit	paneel	sluit	naadloos	aan	op	het	pakket	
warmtepompen	wat	we	verkopen.	Het	is	met	dit	paneel	dus	
mogelijk	om	naast	het	opwekken	van	stroom	ook	een		
medium	te	verwarmen	middels	de	geïntegreerde		
zonneboiler.	Dit	medium	kan	zijn	een	buffervat	of	een	tapvat.	
De	zon	verwarmt	dit	(bijna		gratis,	op	een	pompgroepje	na)	
voor	u	zodat	een	warmte	opwekker	,	CV	of	warmtepomp,	dit	
dus	niet	meer	hoeft	te	doen.	Een	bijkomend	voordeel	is	dat	

de	zonneboiler	zorgt	voor	afkoeling	van	het	PV	paneel	zodat	
het	rendement	van	het	PV	paneel	met	minstens		15%	stijgt	in	
de	zomerperiode.	
Het	is	ook	mogelijk	om	evt.	een	bron	te	regenereren	met	dit	
combipaneel.	U	houdt	balans	in	uw	bronsysteem	en	kunt	
verzekerd	zijn	van	een	optimaal	rendement.	U	hoeft	zich	geen	
zorgen	te	maken	over	de	verhalen	van	hoge	elektra	nota’s	die	
gepaard	gaan	met	aardwarmte	en	warmtepomptechnieken.	
We	weten	dat	het	bestaat	en	de	redenen	zijn	ons	bekend.		
Dit	zijn	juist	voor	ons	spookverhalen…

Warmtepompsystemen

Bronboringen Noord/ TEC 
…redeneert		vanuit	de	installatie	en	zal	hierop	bron	-en	zon-
vermogen	aanpassen	om	zodoende	een	optimaal	rendement	
te	kunnen	realiseren	tegen	zo	laag	mogelijke	exploitatiekosten.	
Elk	project	is	maatwerk	en	zal	moeten	worden	afgestemd	op	de	
wensen	en	eisen	van	een	uiteindelijke	gebruiker.

Schema
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Woonhuis opstelling
Een	warmtepomp	die	in	de	woningbouw	volstaat	voor	
standaard	situaties	is	een	combiwarmtepomp.	Maten	zijn	
0.60x0.60x1.80	mtr	(LxBxH)	Het	betreft	een	warmtepomp	die	
gebruikt	wordt	voor	verwarmen,	koelen	en	geïntegreerd	een	
boiler	van	±	180	ltr	tapwater	heeft.	De	range	die		
gevoerd	wordt,	afhankelijk	van	merk,	is	van	5	KW	tot	13	KW	in	
combitoestellen.	Een	combitoestel	van	10-13	KW	is	voor	een	
woning	van	±600m3	inhoud.	Warmtepomptechniek	is	echter	

maatwerk	en	elke	situatie	is	anders,	
mede	veroorzaakt	door	wensen	en	
eisen	van	de	uiteindelijke	bewoner.		
Verwarmen/	koelen	gebeurt	uit-
sluitend	middels	vloer	–en	wandver-
warming	of	convectoren.
Bij	een	hoge	comfort	eis	moet	u	
denken	aan	bijv.	veel		
tapwater	behoefte	i.v.m.	stort-
douches,	het	evt.	verwarmen	van	
een	zwembad,	het	naregelen	van	alle	
vertrekken	etc.	Deze	wensen	heb-
ben	uiteindelijk	gevolgen	voor	de	
installatie	en	er	kan	veelal	niet	meer	
worden	volstaan	met	een	standaard	
warmtepomp.	De	installatie	wordt	
dan	al	vrij	snel	opgedeeld	in	een	los	

tapwatervat,	een	buffervat	en	een	solo	warmtepomp.	Zijn	
er	weinig	wensen	en/of	eisen	dan	kan	in	de	woningbouw	
redelijk	snel	worden	volstaan	met	een	combi	warmtepomp	
die	kan	verwarmen,	koelen	en	tapwater	verzorgen.	Voor	een	
standaardopstelling	wordt	qua	opbouwruimte	een	3m2		
gereserveerd	en	dit	kan	bij	grotere	systemen	al	snel	oplopen	
tot	het	dubbele	zo	niet	meer	m2.

Voor	een	richtprijs	van	een	warmtepomp	en	bron	voor		
bijvoorbeeld	een	vrijstaande	woning	van	±600m3	inhoud	
is	een	bedrag	van	€	15.000,-	tot		€	20.000,-	op	zijn	plaats.	
Het	gas	zou	hiermee	volledig	kunnen	vervallen	en	er	wordt	
uitsluitend	verwarming,	koeling	en	tapwater	middels	de	
warmtepomp	geleverd.	Om	de	elektrakosten	te	reduceren	
zou	er	met	PV	panelen	gewerkt	kunnen	worden.	Nog	beter	is	
om		combipanelen	(	elektrisch	en	warm	water	)		te	plaatsen	

om	een	buffer	of		
tapwater	vat	te		
verwarmen	en	eventueel	
rest	energie	terug		
regenereren	in	de	bron.		

Dit	is	dan	weer	geen	
standaard	situatie	en	
zo	ziet	u	maar	weer	dat	
duurzaam	een	maatpak	
moet	zijn	die	u	moet	
passen!

Neemt	u	gerust	contact	
met	ons	op,	wij	helpen	u		
graag	verder.

Warmtepompsystemen
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Zakelijke opstelling
Bij	zakelijke	techniek	opstellingen	zie	je	vrijwel	uitsluitend	
solo	warmtepompen	vanwege	grote	gevraagde		
vermogens.	Een	los	tapwatervat	en	buffervat	zijn	dan	ook	
vrijwel	standaard.	In	dit	geval	spreek	je	al	gauw	over		
machinekamers	als	je	kijkt	naar	alle	toebehoren.

Om	uiteindelijke	energielasten	te	reduceren	is	het	voor		
bedrijven	zeer	aantrekkelijk	om	te	investeren	in		
zonnesystemen.	Vaak	betreft	het	grote	verbruiken	en	om	
deze	te	reduceren	vergt	het	een	behoorlijke	investering	maar	
is	de	terug	verdien	tijd	zeer	interessant.	Wie	zich	als		
ondernemer	geen	zorgen	wil	maken	over	stijgende		
energietarieven,	investeert	in	duurzame	energie	systemen.

Warmtepompsystemen

Voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw is 
het  bronvermogen afhankelijk van meerdere 
factoren te weten:

-		bodemopbouw
-		gevraagd	vermogen	voor	verwarmen
-		gevraagd	vermogen	voor	koelen
-		Een	evt.	bivalentie	punt	(een	evt.	ondersteuning		
met	gas	of	elektra)	

-		omslagpunt	in	kosten
-		regelgeving,	soms	mag	er	in	een	gebied	niet		
geboord	worden,	denk	aan	water	wingebieden
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Installatie
Installatie zonnepanelen zelf doen of toch een professional inhuren?

Voordat	de	zonnepanelen	kunnen	functioneren	moeten	deze	
op	uw	dak	geplaatst	worden.	Voor	de	ervaren	klusser	is	de	
montage	van	zonnepanelen	goed	te	doen,	echter	komt	er	vaak	
meer	bij	kijken	dan	men	in	eerste	opzicht	denkt.	Daarom	is	
het	handig	om	getrainde	professionals	de	installatie	te	laten	
verzorgen;	zij	zorgen	ervoor	dat	panelen	veilig	gemonteerd	
worden	op	een	zo	optimaal	mogelijke	plaats.	Het	rendement	
van	uw	systeem	staat	of	valt	bij	een	juiste	installatie.		
Zelf	installeren	is	alleen	voor	de	geavanceerde	klusser	en	mag	
alleen	bij	systemen	onder	de	600	wattpiek.	Bij	systemen	met	
een	grotere	opbrengst	bent	u	bij	wet	verplicht	een	erkende		
installateur	in	te	schakelen.	Dit	omdat	grotere	systemen		
mogelijk	verzwaring	van	het	dak	vereisen.

Onderdelen PV-systeem
Een	Photovoltaïsch	systeem	bestaat	uit	meer	dan	alleen	de	
panelen.	Laat	u	dus	niet	misleiden	door	slechts	naar	de	prijzen	
van	uitsluitend	de	panelen	te	berekenen.	De	opgewekte	
gelijkstroom	moet	geschikt	gemaakt	worden	in	de	vorm	van	
wisselstroom	voordat	het	op	het	net	kan	worden	aangesloten	

en	dat	de	panelen	gemonteerd	moeten	worden.	Kortom	de	vol-
gende	onderdelen	moeten	in	uw	systeem	worden	geïnstalleerd:
•	 	Zonnepanelen:	De	Silicium	vierkantjes	op	een	plaat	waarin	

elektriciteit	wordt	opgewekt.	Hierover	zit	een	coating	ver-
werkt	tegen	regen,	vuil	en	schade.

•	 	Omvormer:	zet	de	gelijkstroom	van	de	zonnepanelen	om	in	
netklare	wisselstroom.	Dit	apparaat	dient	zo	dicht	mogelijk	
bij	de	panelen	te	worden	geïnstalleerd	om	stroomverlies	te	
voorkomen.

•	 	Meetstation:	meet	het	huidige	vermogen	van	de	zonnepan-
elen	en	laat	zien	of	alles	naar	behoren	werkt.	Niet	verplicht,	
wel	aan	te	raden.

•	 	Montagebrackets:	Deze	dakhaken,	rails	en		
bevestigingsschroeven	zorgen	ervoor	dat	de	zonnepanelen	
aan	uw	dak	bevestigd	kunnen	worden.

•	 	Montageset	plat	dak:	alleen	nodig	indien	u	de	panelen	
op	een	plat	oppervlak	plaatst.	Deze	geraamtes	zorgen	voor	
stabiliteit	en	voor	een	optimale	hellingshoek	van	de	panelen.

Installatie zonnepanelen
Hieronder	kunt	u	lezen	dat	het	monteren	van	zonnepanelen	
een	klus	is,	die	niet	voor	iedereen	weggelegd	is.	Doet	u	het	zelf,	
denk	dan	aan	uw	veiligheid	en	vergeet	niet	de	aardlekschake-
laar	om	te	zetten	en	valbescherming	te	dragen	in	de	vorm	van	
een	helm,	u	zelf	te	zekeren	en	een	valharnas	te	dragen.	Neem	
daarnaast	voor	optimale	opbrengst	en	levensduur	van	uw		
PV-systeem	de	zonnepanelen	checklist	in	acht:
•	 	Plaatst	u	de	zonnepanelen	op	een	plat	dak,	zorg	dan	voor	

ruim	voldoende	verzwaring	van	het	montage-materiaal.
•	 	Leg	bekabeling	niet	open	en	bloot	neer;	ze	gaan	zeer	snel	

kapot	en	in	de	loop	der	jaren	is	dit	vaak	de	bottleneck	van	
het	rendement	van	het	gehele	systeem.	Gebruik	PVC	buizen	
of	leg	een	kabelgoot	aan.

Installatie van zonnepanelen
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•	 	Boor	vanwege	het	risico	op	lekkage	nooit	zomaar	in	het	dak!	
Moet	u	iets	aan	het	dak	vastzetten,	leg	dan	losse	tegels	neer	
waaraan	u	vastzet.

•	 	Probeer	de	panelen	voor	optimaal	rendement	onder	een	
hoek	van	ongeveer	30	graden	afwijkend	van	waterpas	te	
plaatsen.

•	 	Heeft	u	panelen	die	vaker	in	de	schaduw	liggen	dan	an-
deren?	Dan	loont	het	misschien	de	moeite	uw	modules	par-
allel	te	schakelen	in	plaats	van	serieel.	Een	optie	die	Lychnus	
aanbiedt	zijn	omvormers	met	daarin	meerdere	zogenaamde	
strings,	waarop	groepen	panelen	worden	aangesloten.	Hier-
door	werken	bij	schaduw	de	andere	groepen	onverminderd	
door.

•	 	Zorg	voor	voldoende	ventilatie	nabij	de	omvormer.	Deze	kan	
immers	warm	en	daardoor	rendement	inleveren.

•	 	Plaatst	u	de	panelen	op	een	plat	dak?	Verdeel	de	ballast	dan	
regelmatig	over	de	console.	Vergeet	niet	dat	de	buitenste	
consoles	extra	belasting	nodig	hebben!

•	 	Zorg	voor	voldoende	afstand	tussen	het	zonnepaneel	en	het	
dak;	luchtcirculatie	moet	ook	áchter	het	paneel	mogelijk	zijn.

•	 	In	geval	van	6	of	meer	panelen;	u	heeft	een	vrije	groep	in	de	
meterkast

•	 	Zorg	ervoor	dat	uw	elektriciteitsmeter	terug	kan	draaien.	Een	
dergelijke	meter	loopt	terug	zodra	u	meer	produceert	dan	u	
verbruikt;	u	verkoopt	de	opgewekte	stroom	aan	het	net.

Daxx	verzorgt	de	volledige	installatie.	Hierbij	houden	we	reken-
ing	met	aspecten	van	veiligheid,	esthetiek	en	bouwkunde.	De	
montage	van	zonnepanelen	op	een	schuin	dak	is	de	meest	
voorkomende	situatie.	De	dakhaken	wordt	onder	de	dak-
pannnen	verwerkt	waar	vervolgens	montagerails	op	worden	
geklikt.	De	zonnepanelen	worden	dan	op	deze	rails	gemon-
teerd.	Vervolgens	hoeven	de	panelen	alleen	maar	aan	elkaar	
gekoppeld	te	worden	en	te	worden	aangesloten	op	de	om-
vormer.	Zonnepanelen	kunnen	ook	op	platte	daken	geplaatst	
worden,	hierbij	is	het	belangrijk	dat	de	panelen	voldoende	
afstand	van	de	rand	hebben,	dit	is	voor	bescherming	tegen	
sterke	wind.	Onze	professionele	installeurs	plaatsen	de	panelen	
vakkundig,	door	te	letten	op	stabiliteit	en	de	verbindingen	tus-
sen	de	verschillende	onderdelen.	Zo	wordt	onnodig	verlies	van	
rendement	tegengegaan.

Installatie van zonnepanelen (Vervolg)


