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Samen op weg naar een duurzame toekomst
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WAT IS EEN ZONNEPANEEL

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse ‘Photo-
Voltaic’) is een paneel dat zonne-energie omzet in duur-
zame elektriciteit. Fotovoltäische zonnepanelen benutten 
zonlicht of daglicht om een gelijkstroom spanning te laten 
ontstaan die wordt omgezet in een wisselspanning die 
ook wel ‘stroom’ genoemd wordt.

FORMATEN VAN ZONNEPANELEN
In de praktijk is er een standaard formaat ontstaan 
van panelen met een oppervlakte van 60 vierkante 
zonnecellen van elk 156 x 156 mm. Dit komt overeen 
met een afmeting per paneel van 1,00 x 1,60 meter.
De oppervlakte per paneel komt zo op gemiddeld 1,6 m2.

ZONNECELLEN
Zonnecellen zijn gemaakt van een natuurlijk product 
genaamd silicium. Dit silicium wordt gesneden in dunnen 
plakken en bestaat uit 2 lagen. Onder invloed van licht 
gaat er een spanning lopen tussen de twee lagen die 
wordt afgevangen. Vandaar ook dat op alle zonnecellen 
hele dunne ‘spoortjes’ zijn aangebracht waarmee de 
ontstane stroom wordt afgevoerd.

OMVORMER
Een zonnepaneel levert standaard gelijkstroom in een 
lage spanning. Om deze stroom geschikt te maken voor 
gebruik worden de zonnepanelen aangesloten op een 
omvormer. In deze omvormer wordt gelijkstroom omgezet 
naar wisselstroom van 230 volt. De omvormer wordt 
aangesloten aan het elektriciteitsnet en hiermee kan de 

energie die niet gebruikt wordt doorgesluisd worden naar 
het energiebedrijf. In dit geval kan de elektriciteitsmeter 
teruglopen zolang in huis minder elektriciteit verbruikt 
wordt dan het zonnepaneel levert.

VERMOGEN EN OPBRENGST
Omdat silicium een natuurlijk product is kan het vermogen 
van de zonnecellen wisselen. Tijdens de productie worden 
de zonnecellen uitgesorteerd naar ‘Watt-klassen’. Dit geeft 
het maximale vermogen aan wat dit zonnepaneel kan 
halen. Deze Watt-klasse wordt uitgedrukt in Wp (Watt-
piek). Ieder zonnepaneel wordt na fabricage getest door 
middel van een � ashtechniek. Hiermee wordt een vooraf 
gede� nieerde hoeveelheid licht intensief op het zonne-
paneel geprojecteerd en wordt de opbrengst gemeten. 
Bij goede panelen zijn deze � ashdata beschikbaar voor de 
koper.

Voor de opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen de 
Watt-klasse bepalend, maar ook de plaatsing en ligging 
van een zonnepaneel. In Nederland kan men met 
zonnepanelen niet de maximale opbrengst halen. 
Dit heeft te maken met de hoeveelheid licht instraling 
dat wij in Nederland hebben.

De jaarlijkse opbrengst van een goed opgesteld hellen 
PV-systeem (35 tot 36°, zuidelijk gericht) met een 
vermogen van 1.000 Wp (= 1 kiloWattpiek) bedraagt in 
Nederland gemiddeld 850 kWh. In feite hebben wij in 
Nederland een rendementsverlies van 15%.

Fotovoltaïsche panelen
Fotovoltaïsche panelen

Omvormer

Meterkast

✔ Cellen

✔ Opbouw                

✔ Opbrengst



MONO KRISTALLIJN CELLEN
Door vloeibaar silicium gecontroleerd 
af te laten koelen ontstaat een kristal 
met een gelijkmatige structuur. Een 
cilinder met een kristal wordt in het 
vloeibare silicium gedoopt, waarna 
het silicium zich naar dit kristal vormt.

Dit kristal wordt in dunne plakken 
gezaagd. Voor deze productie-
methode is veel energie nodig.

Door de gelijkmatige structuur van de 
atomen is het rendement van mono 
silicium cellen het hoogste onder de 
silicium zonnecellen.
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POLY KRISTALLIJN CELLEN

Vloeibaar silicium wordt in een 
vierkante gietvorm gegoten. Door 
geleidelijke afkoeling ontstaat vast 
silicium dat uit meerdere kristallen 
bestaat.

De donkere plekken zijn ongestruc-
tureerde smeltplekken tussen de 
verschillende kristallen. Het blok 
wordt in dunne plakken gezaagd. 

Het productieproces is eenvoudiger 
en goedkoper dan dat van mono 
kristallijn silicium. Door de minder 
gelijkmatige structuur van de atomen 
is het maximale rendement van poly 
kristallijn cellen lager dan van mono 
kristallijn cellen.

De cellen zijn vierkant en de kristallen 
zien eruit als scherven. De cellen 
hebben een blauwe/zwarte kleur.

OPBRENGST
De opbrengst van een zonnepaneel is 
afhankelijk van een aantal factoren:

✔ Opwaartse hellingshoek
 van invallend zonlicht; een 
 zonnepaneel op de noorderbreedte 

in Nederland levert de hoogste 
opbrengst wanneer het een hel-
lingshoek van 35° tot 36° heeft. Bij 
hellingshoeken tussen 15° en 60° is 
de jaaropbrengst slechts 5% lager.

✔ Zijwaartse hoek; optimaal wan-
neer het paneel stationair gericht is 
op 5° ten westen van het zuiden. 

 Bij oriëntaties tussen zuidoost en 
zuidwest is er slechts 5% verlies 

 op jaarbasis.

1 = aluminium frame
2 = waterdichte afdichting, 
 meestal siliconenrubber
3 = ijzerarme glasplaat houdt 
 water tegen en laat licht door
4 = folie
5 = zonnecellen
6 = drager aan de onderzijde waarop  
 de zonnecellen ‘liggen’ is meestal  
 een kunststof witte folie, waarbij  
 bij mono black deze folie zwart is.  

OPBOUW ZONNEPANEEL

Cellen van mono-silicium zijn rond, 
of vierkant met afgeronde hoeken. 
De cellen hebben een egale kleur, 
donkerblauw/zwart.
Cellen van dit type zijn duurder dan 
de andere silicium zonnecellen.

✔ Rendement; verschillende typen 
zonnecellen hebben een 

 verschillend rendement.

✔ Oppervlak; lengte x breedte.

✔ Zoninstraling; de hoeveelheid 
opvallend zonlicht bepaalt in 

 belangrijke mate de opbrengst. 
 Ook als het bewolkt is, werkt een 

zonnecel. Wolken houden slechts 
een deel van het zonlicht tegen, de 
rest van de stralen verspreiden ze.

✔ Zonuren; de hoeveelheid uren licht 
per jaar zonder bewolking 

 zijn mede bepalend voor het 
 rendement.

✔ Temperatuur; bij hoge tempera-
turen wordt minder elektriciteit 
opgewekt dan bij lage tempera-
turen. Dit heeft te maken met 

 de betere elektrische geleiding in 
materialen bij lage temperaturen.
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