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INLEIDING 

ORIËNTATIE OP DUURZAME INSTALLATIES 

 

Casusomschrijving In het vorige boekje van deze cursus heb je veel geleerd over soorten 

duurzame energie. Zowel over de opwekking van energie als de 

verwerking er van. In huis kun je allerlei installaties hebben 

waardoor de stroom duurzamer is dan wanneer je stroom binnen 

krijgt over het 'normale' stroomnetwerk .  

 

In dit boekje ga je zelf praktisch aan de slag met het bekijken en 

installeren van verschillende installaties. Je maakt kennis met 

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De zonnepanelen 

en zonneboilers ga je zelf aansluiten! De warmtepomp ga je 

bestuderen. Aan het einde van dit boekje kies je één installatie uit. 

Van deze installatie ga je een stappenplan maken. In dit stappenplan 

laat je zien hoe je een installatie kunt aansluiten. Hier maak je 

uiteindelijk een poster van.  

 

Succes en veel plezier!  

 

 

 

Elektriciteit en warmte met panelen, 

boilers en pompen 

Dit deel van het keuzevak Duurzame energie gaat over pv-panelen, 

zonneboilers en warmtepompen. 

 

Pv staat voor photo voltaic (fotovoltaïsch). Fotovoltaïsch betekent 

directe omzetting van (zon)licht in elektriciteit. Een ander woord 

voor pv-panelen is zonnepanelen.  

 

Je ziet steeds vaker zonnepanelen liggen op daken van woningen of 

in een zonnepanelenpark. Je weet dat ze stroom opwekken, maar 

weet je ook hoe dat precies werkt?  

 

Bij sommige installaties zorgt het zonlicht ook voor warm water in de 

woning. Dit kan met de zonneboiler. De warmte wordt dan 

opgevangen in buizen met een vloeistof. De vloeistof wordt warm en 

hiermee wordt het water weer opgewarmd. Hierdoor hoef je minder 

gebruik te maken van de normale cv-ketel op gas. Dat komt goed uit, 

aangezien alle huishoudens de komende jaren van de gasaansluiting 

af moeten. 

 

Een warmtepomp gebruikt de temperatuur in de omgeving om 

warmte in huis te pompen. Er zijn verschillende soorten 

warmtepompen, hierover later meer!  

 
Zonnepanelen op het dak van een woning 

 

 
 

 

  



 

PO 1 ZONNEPANELEN AANSLUITEN OP HET DAK 

6 

PO 1 ZONNEPANELEN AANSLUITEN OP HET DAK 

PLAATSING VAN ZONNEPANELEN 

 

De opdracht Tijdens deze opdracht ga je zelf zonnepanelen aansluiten. Jouw 

docent vertelt je welke materialen er bij jou op school beschikbaar 

zijn. 

 

Je leert hoe je de installatie op een dak plaatst en welke PBM's je 

moet gebruiken. 

 

Het plaatsen van zonnepanelen is vaak op grote hoogte en de 

panelen zijn kwetsbaar. Wees dus voorzichtig!   
Pv-panelen aansluiten 
 

 

 

Optimale opbrengst Om zonnepanelen te plaatsen, moet je weten hoe ze moeten liggen 

en hoe groot de no-go zone is.  

 

Belangrijke informatie voor de plaatsing:  

• parallel of serieel geschakeld 

• hellingshoek 

 

 

 

 

De ideale hoek is 35˚ 
 

 

 

De beste plek voor de panelen In het vorige boekje heb je al een advies gegeven over de plaatsing 

van PV-panelen. Lees de theorie hierover nog een keertje door.  

 

Het is belangrijk dat de panelen zoveel mogelijk zon en licht 

opvangen. Het zuiden heeft de meeste zonuren. Het rendement is 

dus het hoogst als de panelen op het zuiden liggen. Je kunt dus het 

beste de panelen op het zuiden plaatsen. 

 

Daarnaast moet je rekening houden met eventuele schaduw van 

bijvoorbeeld een dakkapel of een boom. Ook de hellingshoek is 

belangrijk. Een hoek van 35˚ wordt geadviseerd. 

 

 
Zonnepanelen op het zuiden leveren het beste 

rendement op 
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Parallel aangesloten Bij een zonnepanelensysteem dat parallel is aangesloten, gebruik je 

meerdere omvormers. Er komen meerdere micro-omvormers in het 

systeem. De micro-omvormers worden aan een verzamelkabel 

aangesloten. 

 

Het grote voordeel van dit systeem is dat het systeem per paneel 

kan worden uitgelezen. Door middel van een app op je smartphone 

of tablet zie je precies wat ieder paneel opbrengt. En mocht er dus 

een paneel zijn dat het iets minder doet, dan kun je hier gelijk iets 

aan doen. 

 

Een nadeel is dat het systeem iets duurder is in aanschaf dan een 

serieel aangesloten systeem. Maar de micro-omvormers gaan wel 

vijfentwintig jaar mee. Hier bespaar je dus weer in kosten in 

vergelijking met een serieel systeem. 

 

 

 

 Een voorbeeld van parallel aangesloten 

panelen 
 

  

Vraag 

 4  Wat is het voordeel van een parallel geschakeld systeem? 
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PO 3 ZONNEBOILER INSTALLEREN 

ZONNEBOILER INSTALLATIES 

 

De opdracht Je gaat in deze opdracht zelf een zonneboiler installeren. Eerst leer je 

wat een zonneboiler is en hoe het werkt.  
 

 

Zonnecollector Je hebt geleerd dat je gebruik kunt maken van de zon om elektriciteit 

(energie) op te wekken. Maar de zon geeft ook veel warmte af. In dit 

hoofdstuk leer je hoe deze warmte bij een zonneboiler wordt 

gebruikt. 

 

Bij een zonneboiler plaats je een zonnecollector op het dak. Een 

zonnecollector lijkt op een zonnepaneel. 

 

In een zonnecollector zit een buizenstelsel met een vloeistof. Deze 

vloeistof wordt opgewarmd door de zon. De vloeistof wordt 

rondgepompt met behulp van een pomp. De leidingen met de 

warme vloeistof lopen door een boiler. 

 

 

De vloeistof in het buizenstelsel wordt  

opgewarmd door de zon 
 

  

Vraag 

 21  Hoe heet het paneel van een zonneboiler dat op het dak 

geplaatst wordt? 

 

 
 

 

 

Warmtewisselaar De warme vloeistof verwarmt de leidingen en loopt in de boiler door 

de warmtewisselaar. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat het water 

dat je gebruikt, bijvoorbeeld om te douchen, warm wordt. 

 

Als het water niet voldoende warm wordt gebruik je meestal een 

combi-ketel om het water verder op te warmen. 

 

 

 

In het voorraadvat zit het warme water dat 

je weer kunt gebruiken 
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PRAKTIJK: ZONNEBOILER AANSLUITEN 

 

Aansluiten zonneboiler Je gaat aan de hand van de uitleg in de theorie een wasbak met 

warm en koud water en een afvoer aansluiten op een zonneboiler in 

de tekening hieronder. Gebruik voor de leidingen met koud water 

een blauwe stift en voor de leidingen met warm water een rode stift. 

Let op! De leidingen moeten netjes langs de muren lopen. 

 

 


