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Het uitgangspunt van solarthermie is de zon-
nestraling die op aarde beschikbaar is. Dit is 
afhankelijk van het jaargetijde, de plaats op 
aarde en het instralingsgebied.

De collector (Latijns: collegere = to collect, 
verzamelen) is de essentiële component om 
gebruik te kunnen maken van zonne-energie.
In dit hoofdstuk presenteren we de zonnecol-
lector, met alle daarop van toepassing zijnde 
parameters. Door een aantal andere com-
ponenten vast te knopen aan de zonnecol-
lector ontstaat een thermisch zonnesysteem 
waarvan op verschillende manieren gebruik 
gemaakt kan worden.

De energie van de zon kan passief of actief 
benut worden. Bij passief gebruik wordt de 
straling direct benut (bijvoorbeeld zonnestra-
ling door een raam). Dus profiteren van zonne-
energie zonder hulpmiddelen.

Diverse technieken zijn momenteel beschik-
baar om actief zonne-energie te oogsten. 
Behalve voor het benutten van warmte (zon-
necollectoren) kan men zonnestraling ook ge-
bruiken om elektriciteit op te wekken (zonne-
panelen). Dit boek beperkt zich tot de eerste 
variant, de zogenaamde solarthermie.
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A De basis

Om het gigantisch potentieel aan zonnestraling te gebruiken, heeft men goede compo-
nenten en doordachte systemen nodig.



De mogelijkheden om deze energiebron in het 
dagelijks leven te benutten, zijn –vanuit tech-
nisch oogpunt bekeken- legio, en inmiddels 
zover ontwikkeld dat dit tot goede, bewezen 
resultaten heeft geleid. Ondanks dat zijn de 
toepassingsmogelijkheden van zonne-energie 
nog lang niet uitgeput.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe zonnestraling is 
samengesteld. Welke straling bruikbaar is, en 
het verklaart eveneens wat er zo speciaal is 
aan de ‘brandstof zon’ en hoe de gratis zonne-
energie effectief gebruikt kan worden. In een 
beknopt overzicht worden de verschillende 
gangbare zonnesystemen beschreven en met 
elkaar vergeleken.

Deze informatie is de basis, om gebaseerd op 
feiten, technisch correct om te gaan met ther-
mische zonne-energie.

Het potentieel aan thermische zonne-energie

Op de lange termijn is de zon de meest betrouwbare energiebron die de mensheid ter be-
schikking staat. 

A.1 Het potentiaal van thermische zonne-energie
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Met stijgende temperatuur neemt 

de sterkte van de straling en de hoe-

veelheid kortegolf straling toe.

Afb. A.1.1–1 Spectrale verdeling van zonne- en infraroodstraling

A.1.1 De zon als stralingsbron

Iedere stralingsbron straalt in verschillende 
golflengtes uit. De golflengte hangt af van de 
temperatuur: De stralingsintensiteit neemt toe 
als de temperatuur stijgt. Tot een tempera-
tuur van 400 °C straalt een lichaam in lange 
golven, onzichtbare infaroodstralen uit. Boven 
deze temperatuur wordt straling zichtbaar. 
Roodgloeiend metaal van 850 °C straalt reeds 
zichtbaar licht uit. Halogeenlampen zenden 
vanaf ca. 1700 °C bijna geheel wit licht en 
slechts een zeer gering deel van onzichtbaar 
kortegolf ultraviolet straling uit. Het totale 
spectrum van de verschillende golflengtes van 
een stralingsbron noemt men de spectrale 
verdeling.

Het stralingsvermogen van de zon

Vanwege de hoge temperatuur is de zon een 
bijzonder sterke stralingsbron. Het zichtbare 
stralingsbereik van de zon representeert 
slechts een klein deel van het totale stralings-
spectrum van de zon, maar dit deel heeft wel 
de hoogste stralingsintensiteit.

Binnen in de zon vindt kernfusie plaats. Kern-
fusie is het samensmelten van de kernen van 
verschillende atomen, waarbij een andere, 
zwaardere kern wordt gevormd. Wanneer 
atomen van lichte elementen zoals waterstof 
samensmelten, wordt hierbij iets van de 
massa omgezet in energie. In de zon versmel-
ten waterstofatomen tot heliumatomen. Uit 
het daarbij ontstane massadefect (de massa 
van een heliumkern is kleiner dan de som van 

Gol�engte (µm)

Intensiteit van de zonnestraling [W/(m² · µm)]
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de afzonderlijke componenten) van meer dan 
4 miljoen ton per seconde komt energie vrij 
dat het binnenste van de zon verwarmt tot ca. 
15 miljoen graden Celsius. Op de oppervlakte 
van de zon (fotosfeer) bedraagt de tempera-
tuur nog ca. 5500 °C. Vanuit hier wordt de 
energie in de vorm van straling afgegeven. De 
intensiteit van deze straling komt overeen met 
een vermogen van 63 MW/m2. Gedurende 
een enkele dag wordt 1.512.000 kWh/m2 uit-
gestraald. Dat is vergelijkbaar met de energie 
inhoud van ca. 151.200 liter stookolie of ca. 
148.000 m3  Gronings aardgas.
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Afb. A.1.1–2 De relatie tussen de zon en de aardeDe zonneconstante

De zon is bijna 5 miljard jaar oud, en zal naar 
verwachting nog zeker 5 miljard jaar meegaan. 
De diameter van de zon is ca. 1,4 miljoen ki-
lometers (ter vergelijking: de diameter van de 
aarde bedraagt 13.000 km). Vanwege de grote 
afstand tussen de zon en de aarde (ca. 150 
miljoen kilometers) is de straling die op aarde 
aankomt niet meer zo sterk, zodat leven op 
onze planeet mogelijk is.
Deze afstand reduceert de gemiddelde stra-
ling tot de verste rand van de atmosfeer op 
aarde tot 1367 W/m2. Dit is een vaste waarde 
en wordt de zonneconstante of ook wel so-
larconstante genoemd. De zonneconstante is 
vastgesteld door de WMO (World Meteoro-
logical Organization), een organisatie van de 
Verenigde Naties (UN).
De zonneconstante is in werkelijkheid niet 
echt constant. De straling fluctueert ca. 3,5 
%. Door de elliptische baan van de aarde om 
de zon is de afstand tussen zon en aarde niet 
constant, maar varieert tussen de 147 en 152 
miljoen km. Ook de zonneactiviteit zelf vari-
eert, wat de zonneconstante beïnvloedt.

De invloed van de breedtegraad en het 
jaargetijde

Doordat de rotatie-as van de aarde niet lood-
recht op de aardbaan om de zon staat, maar 
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(kreeft)

23,5° 23,5°

21 december 21 juni

zuidelijke

keerkring

(steenbok)

Evenaar

Evenaar

Afb. A.1.1–3 De baan van de aarde om de zon

daar 23,5° van afwijkt, verandert de hoek 
waaronder de zon de aarde bestraalt. Van 
maart tot september is de noordelijke helft 
van de aardbol (noordelijk halfrond) sterker op 
de zon gericht. Van september tot maart het 
zuidelijk deel. Hierdoor ontstaan de verschil-
lende lengtes van de dagen.
De lengte van een dag op een bepaalde plaats 
op aarde is afhankelijk van de breedtegraad 
van die locatie. Dat wil zeggen hoe noorde-
lijker men komt, des te langer zijn de dagen 
in de zomer en des te korter in de winter. 
Bijvoorbeeld in Stockholm heeft men op 21 
juni 18 uur en 38 minuten daglicht. In Madrid 
maar 15 uur en 4 minuten. Tijdens het winter-
seizoen is dit omgekeerd: Madrid heeft dan 

De hoek van de aardas tijdens de 

baan om de zon veroorzaakt de ver-

schillen in stralingsduur en brengt 

de seizoenen op aarde.

A.1 Het potentieel aan thermische zonne-energie



18/19

Stockholm

Madrid
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Evenaar
18,5h
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12h

60° noordelijke breedte

40° noordelijke breedte

op 21 december 9 uur en 18 minuten daglicht 
en Stockholm slechts 6 uur en 6 minuten. Ook 
binnen Nederland zijn er verschillende invals-
hoeken van de zonnestraling. De verschillen 
zijn echter heel klein omdat Nederland, qua 
oppervlakte, maar een klein landje is, waar de 
breedtegraad varieert van 50,9° (Maastricht) 
tot 53,1° (Groningen).

Afb. A.1.1–4 De lengte van de dagen
De lengte van een dag is afhankelijk 

van het seizoen (ook wel jaargetijde 

genoemd) en de breedtegraad.

De instralingshoek van de middag-

zon varieert gedurende de loop van 

een jaar 47°.

Zenit

8:14 h 5:11 h6:24 h

Zuiden Noorden

Oosten

Zonsopgang 
in Würzburg (D)

21.3./23.9.
40,3°

21.12.
16,8°

21.6.
63,8°

Voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeeld

Amsterdam ligt op de noordelijke breedtegraad van 

52,3°. Rekening houdend met de hoek van 23,5 ° be-

tekent dit dat de hoogste stand van de zon op 21 juni 

61,2 ° is. ‘s-Middags op 21 december is deze hoek 

nog maar 14,2°. Hoe verder we vanaf het noordelijk 

halfrond naar het zuiden gaan, des te hoger staat de 

zon aan de hemel. Conclusie: De instralingshoek van 

de zon stijgt naarmate de breedtegraad afneemt. De 

hoogste stand van de zon 90° t.o.v. de horizon (zon in 

zenit) komt alleen voor in de tropen (keerkring, 

23,5°).

Stockholm (59,3°): Hs =  90°–59,3°+23,5° = 54,2°

Amsterdam (52,3°):Hs = 90°– 52,3°+23,5° = 61,2°

Madrid (40,4°): Hs = 90°–40,4°+23,5° = 73,1°

Stockholm (59,3°): Hs = 90°–59,3°–23,5° = 7,2°

Amsterdam (52,3°):Hs = 90°–52,3°–23,5° = 14,2°

Madrid (40,4°): Hs = 90°–40,4°–23,5° = 26,1°

De hoogste, respectievelijk laagste stand van 
de middagzon, gerelateerd aan de breedte 
graad (latitude) kan berekend worden met de 
volgende formules:

De hoogste stand op 21 juni:

Hs = 90° – Breedtegraad + 23,5°

Afb. A.1.1–5 Het traject van de zon

De laagste stand op 21 december:

Hs = 90° – Breedtegraad – 23,5°
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Zonnestraling

Zonneconstante 1367 W/m2

Reflectie door de bodem

A.1.2 Straling op de aarde

Globale instraling

Van de 1367 W/m2 straling (zonneconstante) 
komt door invloed van de atmosfeer slechts 
1000 W/m2 aan op het aardoppervlak. De 
atmosfeer beïnvloedt het gehele spectrum 
aan straling. Wolken reflecteren een deel van 
de straling. Een ander deel wordt door de 
atmosfeer geabsorbeerd. Andere stralings-
componenten worden als diffuse straling door 
de lagen van atmosfeer en wolken verstrooid. 
Sommige straling bereikt de aarde direct.

Het stralingsdeel dat de aarde direct bereikt 
wordt deels door het aardoppervlak gereflec-
teerd en geabsorbeerd. Absorptie verwarmt 
de aarde. Reflectie genereert diffuse straling.
Het totaal aan straling, dus zowel directe als 
diffuse straling noemt men globale straling 
(Engels: global radiation). 

Het aandeel diffuse straling bedraagt in Ne-
derland gemiddeld per jaar 50%. In de zomer 
minder, in de winter meer.
Het verschil tussen directe en diffuse straling 
is met name belangrijk voor zonnesystemen 
die werken met concentratie van straling, zo-
als met parabolische- of holle spiegels. Deze 

systemen kunnen alleen gebruik maken van 
directe straling (zie ook hoofdstuk C.2.6).

Air Mass

De stralingssterkte op het aardoppervlak is 
ook afhankelijk van de lengte van de weg die 
de straling door de atmosfeer aflegt. Dit redu-
cerend effect wordt Air Mass (AM) genoemd, 
en wordt door de instralingshoek van de zon-
nestraling bepaald. De kortste route door de 
atmosfeer is als de zonnestraling loodrecht ( = 
90 °) invalt. Dit noemt men AM=1. Hoe langer 
de weg van de straling is, des te groter wordt 
het reducerend effect van de atmosfeer.

Afb. A.1.2–1 De invloed van de atmosfeer
De atmosfeer reduceert het 

instralingsvermogen van de 

zon op  aarde. Een deel van de 

straling wordt geabsorbeerd en 

gereflecteerd. Het resterende deel 

bereikt het aardoppervlak als diffuse 

en directe straling.

A.1 Het potentieel aan thermische zonne-energie
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Afb. A.1.2–2 Globale straling (West-Europa)

De vermogensgrenzen tussen diffuse en directe straling fluctueren. Ook schijnbaar zwak licht met een hoog 

aandeel aan diffuse straling is sterk genoeg om te gebruiken.

De gemiddelde globale straling varieert in de loop van een jaar met een factor 10. Gemiddeld per jaar heeft 

men 50% diffuse straling.

De intensiteit van de zonnestraling

Het stralingsvermogen op een gedefinieerd 
oppervlak noemt men de stralingsintensiteit. 
Natuurkundig drukt men dit uit in Watt per 
vierkante meter (W/m2). De stralingsintensiteit 
fluctueert heel sterk. Dit varieert van ca. 50 
W/m2 op een zwaar bewolkte winterdag tot 
1000 W/m2 bij een heldere hemel.
Om te kunnen berekenen hoeveel zonnestra-
ling daadwerkelijk omgezet kan worden in 
thermische energie, moet men ook de bestra-
lingsduur mee calculeren. Energie is het ver-
mogen gedurende een bepaalde tijdsperiode 
uitgedrukt in Wattuur (Wh). Het is gebruikelijk 
om de energie van globale straling aan te ge-
ven in hoeveelheden per dag, maand of jaar.
Het dagelijks maximum in de zomer is in 
Nederland ca. 8 kWh/m2. Maar ook op een 
zonnige winterdag is nog ca. 3 kWh/m2 be-
schikbaar. Het KNMI meet de zonintensiteit 
op verschillende meetstations verdeeld over 
het land. Deze gegevens zijn als uur- of dagge-
gevens te raadplegen op hun website.



Afb. A.1.2–4 Globale straling in Nederland

Afb. A.1.2–5 Uren met zonneschijn (zonuren)

A.1 Het potentieel aan thermische zonne-energie

De gemiddelde jaarlijkse instraling, gebaseerd 
op meerjarige metingen, varieert in Nederland 
tussen de 980 kWh/(m2.a) in Oost-Nederland 
en 1070 kWh/(m2.a) aan de kust. Wereldwijd 
varieert dit van 800 kWh/( m2.a) in Scandina-
vië tot 2200 kWh/( m2.a) in de Sahara.
Sommige maandtotalen kunnen wel 50% 
afwijken van de jaargemiddelden over een lan-
gere periode. Over een jaar kan de afwijking 
30% zijn. Het ene jaar is nu eenmaal zonniger 
dan het andere, en de verdeling over de maan-
den is ieder jaar anders.
Op www.klimaatatlas.nl (een website van het 
KNMI) kan men de instraling per maand, per 
jaar en ook als langjarig gemiddelde raadple-
gen. Dit wordt aangeduid in kJ/cm2. Desge-
wenst kan men dat omrekenen naar kWh per 
m2 met de formule: instraling in kJ/cm2 *1000 
/ 3600.

Gezien over vele jaren, ligt het aantal zonuren 
per jaar in Nederland tussen de 1500 en 1800. 
Per regio zijn er grote verschillen. Plaatsen 
aan de kust genieten meer zonuren dan het 
binnenland. Het aantal zonuren zegt niets over 
de intensiteit. Daarvoor wordt het begrip ‘volle 
zon’ gebruikt. D.w.z. een instraling van 1000 
W/m2 per uur.
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De opstellingshoek van het ontvangende 

oppervlak

De waarden van globale instraling zijn allemaal 
gebaseerd op instraling op een horizontaal 
vlak. De hoek van het ingestraalde oppervlak 
beïnvloedt deze waarde. Is het ontvangende 
oppervlak niet helemaal waterpas, maar on-
der een hoek gepositioneerd, dan wijzigt de 
instralinghoek, de bestralingssterkte en door-
door ook de ontvangen energie. De jaarlijkse 
instraling is derhalve ook afhankelijk van de 
opstellingshoek van het vlak waar de straling 
op valt. De hoeveelheid energie is het grootst 
als de straling het ontvangende oppervlak 
recht treft. Daar deze situatie op onze breed-
tegraad niet voorkomt, dient men het ontvan-
gende oppervlak te “helpen” door dit onder 
een hoek op te stellen. Voor Nederland resul-
teert een opstellingshoek van 37° gericht op 
het zuiden in gemiddeld 12% meer opbrengst 
t.o.v. een horizontaal vlak.

De oriëntatie van het ontvangende 

oppervlak

Een andere factor om de te verwachten hoe-
veelheid energie te berekenen is de oriëntatie 
van het ontvangende oppervlak.
Op het noordelijke halfrond is een oriëntatie 
op het zuiden optimaal. Afwijkingen hiervan 
noemt men de azimut. Een oppervlak precies 
op het zuiden gericht heeft een ‘azimuthoek’ 
van 0°.

Afb. A.1.2–6 Opstellingshoek, oriëntatie en instraling

Afwijking t.o.v. de globale instraling

Zuid

Zuidoost

Oost

– 20%

– 25%

– 40%

+ 10%

+ 5%

– 15%

   0%

45°0°

West

Zuidwest

Zuid

– 40%

– 25%

– 20%

– 15%

+ 5%

+ 10%

   0%

90°

Bij zonne-energie worden de hoeken (wind-
richtingen) anders aangegeven dan op een 
kompas:

Wind-
streek

Oriëntatie 
(kompas)

Azimut

N    0 -180
O  90 -90
Z 180 +90 
W 270     0

 

Fig. A.1.2-6 demonstreert de interactie tus-
sen oriëntatie en de opstellingshoek. Ten 
opzichte van een horizontaal vlak resulteert 
dit in een meer- of minderopbrengst. Tussen 
het zuidoosten en het zuidwesten met een 
opstellingshoek tussen 25° en 70° ligt het ide-
ale gebied, waar men het meeste aan zonne-
energie kan oogsten. Zit men niet in het ideale 
gebied, bijvoorbeeld bij fassademontage, dan 
kan men dit compenseren door meer collec-
toroppervlakte te plaatsen.

Afhankelijk van de opstellingshoek 

en oriëntatie van een vlak wordt de 

straling verzwakt of versterkt t.o.v. 

een horizontaal vlak.



A.2 Basisparameters van een zonnecollectorsysteem

Aan de ene kant is deze gratis energiebron 
al sinds mensenheugenis altijd beschikbaar. 
Aan de andere kant is het lastig calculeren 
omdat men niet weet wanneer de zon schijnt. 
In de winter, als men de meeste energie voor 
verwarming nodig heeft, levert de zon juist 
de minste energie. In de zomer is het precies 
omgedraaid.

Men kan de zon niet simpelweg naar behoefte 
aan- en uitschakelen, zoals men dat met een 
cv-ketel doet. Dit vergt een geheel andere 
manier van ontwerpen dan met conventionele 
energietoestellen die men naar behoefte 
aan- en uit- kan schakelen. Op enkele uitzon-
deringen na, worden daarom zonnesystemen 
uitgebreid met een naverwarmer. Hierdoor 
ontstaat een bivalent systeem.
De illustratie hierboven geeft een eenvoudig 

bivalent systeem weer. De cv-ketel zorgt 
ervoor dat er altijd warm water voor de ge-
bruikers beschikbaar is. De zonnecollector 
zorgt ervoor dat er  zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt wordt van de zonnestraling  om het 
brandstofgebruik  van de cv-ketel zo gering 
mogelijk te houden.  Zelfs dit eenvoudige 
voorbeeld maakt duidelijk dat een goed functi-
onerend zonnesysteem niet alleen van de zon-
necollector afhankelijk is, maar bepaald wordt 
door de interactie tussen alle componenten in 
het systeem.

De volgende hoofdstukken beschrijven hoe 
men succesvol een collector integreert als 
onderdeel van een compleet systeem aan de 
hand van de eigenschappen en ontwerpcri-
teria.

Basisparameters van een zonnecollectorsysteem

Een zonnecollector is een geheel andere warmtebron dan een conventionele warmte-
bron. Het grote verschil is dat er geen brandstof nodig is, maar zonnestraling.
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A.2.1  Het rendement van de collector

Het rendement van de collector geeft aan 
hoeveel van de opgevangen zonnestraling op 
het apertuurvlak omgezet kan worden in ther-
mische energie.
Het apertuuroppervlak  is het vlak  wat het 
zonlicht efficiënt verwerkt (Latijn: apertuur = 
opening) (Zie hoofdstuk B1.3).
Het rendement is onder meer afhankelijk van 
de bedrijfswijze van de collector. De bereke-
ningsmethode is voor alle collectoren gelijk.

Een deel van de zonnestraling die op de col-
lector valt gaat door reflectie en absorptie 
van de glazen afdekplaat verloren. Eveneens 
reflecteert de absorber een deel. De verhou-
ding tussen de instraling op de collector en 
het stralingsvermogen dat door de absorber 
in warmte omgezet wordt, noemt men het 
optisch rendement  η0 (eta nul).

Als een collector  ten gevolge van zonne-in-
straling opwarmt, geeft deze een deel van de 
warmte af aan de omgeving (door warmtege-
leiding van het materiaal waar de collector van 
gemaakt is en door beweging van de lucht 
(convectie)). Deze verliezen kunnen berekend 
worden met de warmteverlieswaarden k1 en 
k2, en het temperatuurverschil ΔT tussen de 
absorber en de omgeving (meer informatie 
over de absorber treft men aan in hoofdstuk 
B1.2).

Afb. A.2.1–1 Energiestromen in een collector
De instraling die de collector bereikt 

word gereduceerd door optische 

verliezen. De overblijvende straling 

verwarmt de absorber. Het deel van 

de warmte die de collector aan de 

omgeving afgeeft zijn de thermische 

verliezen.
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Hoe groter het tempe-
ratuurverschil tussen de 
collector en buitenlucht 
is, des te groter worden 
de thermische verliezen. 
Het rendement daalt 
naarmate de tempera-
tuur van de collector 
stijgt of de buitenlucht-
temperatuur daalt.

Afb. A.2.1–3 Karakteristieke rendementscurve

Noot Het optisch rendement en de verliescorrectie-
factoren worden conform de Europese norm 
EN12975 bepaald, en bepalen de kwaliteit 
van de collector. Deze gegevens dienen in de 
datasheets van de zonnecollector vermeld te 
staan (zie hiervoor www.viessmann.nl).

Met deze drie waarden en de instraling Eg 
heeft men voldoende informatie om het 
rendement en de rendementscurve weer te 
geven.

Optische rendement

%

warmteverliescoëfficiënt 

k1 W/(m2·K)

warmteverliescoëfficiënt 

k2 W/(m2·K2)

vlakke plaatcollector 80 4 0,1

vlakke plaatcollector 

met antireflexglas
84 4 0,1

Vacuüm- 

buiscollector
80 1,5 0,005

η  =  η0 – 
k1 · ΔT

–
k2 · ΔT2

Eg Eg

η  Het collectorrendement
η0  Het optisch rendement
k1  Warmteverliescoëfficiënt in W/(m2 · K)
k2  Warmteverliescoëfficiënt  in W/(m2 · K2)
ΔT  Temperaturverschil in K
Eg  Bestralingsintensiteit in W/m2

Het maximale rendement wordt bereikt indien 
het temperatuurverschil tussen de collector 
en de omgeving nihil  is, en de collector geen 
thermische energie verliest aan de omgeving.

Afb. A.2.1–2 Karakteristieke parameters van verschillende types collectoren
De warmteverliescoëfficiënten en 

het optisch rendement bepalen de 

prestatie van de collector.

A.2 Basisparameters van een zonnecollectorsysteem

Met toenemend temperatuurver-

schil t.o.v. de omgeving bewijst de 

vacuümbuiscollector zijn voordelen 

(hoog rendement).
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A.2.2 De stilstandstemperatuur

Als er geen warmte van de collector afge-
voerd wordt (het medium circuleert niet, de 
pomp staat stil) dan warmt de collector op tot 
de zogenaamde stilstandstemperatuur bereikt 
is. In deze situatie zijn de thermische verliezen 
even groot dan het geabsorbeerde stralings-
vermogen. Met andere woorden: het door de 
collector geleverde vermogen is nul.

In Midden- en West Europa bereiken gang-
bare vlakke plaatcollectoren in de zomer 
stilstandstemperaturen van meer dan 200 °C. 
Vacuümbuiscollectoren kunnen een tempera-
tuur van 300 °C bereiken.

A.2.3 Het collectorvermogen

Het maximale vermogen

Het maximale vermogen dat een collector kan 
leveren is gedefinieerd als het product van het 
optisch rendement η0 en een aangenomen 
maximale instraling van 1000 W/m2.
Neemt men een optisch rendement  van 80% 
aan, dan is het maximaal vermogen dat de col-
lector kan leveren per vierkante meter 0,8 kW.
Echter, bij normaal gebruik wordt deze waarde 
nooit bereikt. Deze waarden worden gebruikt 
voor het dimensioneren van de beveiligings-
inrichting.

Het ontwerpvermogen

Voor het ontwerpen van een zonnesysteem 
wordt derhalve een ontwerpvermogen vastge-
steld. Deze waarde is benodigd voor de engi-
neering van de installatie, met name voor het 
dimensioneren van de warmtewisselaar.
Wij adviseren om 600 W/m2 aan te houden 
voor toepassingen waarvan men verwacht dat 
deze efficiënt werken. Alle systeemcompo-
nenten van Viessmann zonnesysteem pakket-
ten zijn gebaseerd op deze waarde.

Het geïnstalleerde vermogen

Dit is een waarde die men vaak in vaklitera-
tuur terugvind. Het wordt eigenlijk uitsluitend 
gebruikt om per regio het aantal m2 zonnecol-
lectoren te kunnen vergelijken. Meestal wordt 
voor de statistiek het geïnstalleerde vermogen 
uitgedrukt in m2. Men gaat dan in de regel uit 
van 700 W/m2 absorberoppervlakte (gemid-
delde performance bij maximale instraling). 
Deze waarde is niet relevant voor het ontwer-
pen van zonnesystemen.



A.2.4 De opbrengst van de collector

Om een zonnesysteem te dimensioneren is 
de te verwachten opbrengst van de installatie 
minstens zo belangrijk als het vermogen dat 
de collector kan leveren.

De opbrengst van een collector komt voort 
uit het product van het gemiddelde te ver-
wachten vermogen (kW) en een bepaalde 
passende periode (h). Het resultaat hiervan in 
kWh kan men omrekenen naar een opbrengst 
per vierkante meter (kWh/m2). De opbrengst 
per dag wordt gebruikt om de inhoud van de 
zonneboiler te berekenen. De opbrengst per 
jaar wordt in kWh/(m2.a) aangeduid, en is 
een belangrijke beoordelingswaarde voor het 
dimensioneren en controleren van een instal-
latie.

Hoe hoger deze waarde, des te meer energie 
levert de collector aan het systeem. Men 
dient ook rekening te houden met de bedrijfs-
toestand, waar de collector nog wel energie 
kan leveren, maar de boiler bijvoorbeeld al 
op temperatuur is en geen energie meer kan 
opnemen. In dit geval wordt er geen collec-
toropbrengst benut. De collectoropbrengst 
is de wezenlijke beoordelingswaarde om de 
efficiency van een zonnesysteem te kunnen 
bepalen. De waarde is hoog indien de collec-
tor ideaal gepositioneerd is en geen last van 
schaduw heeft. Optimale instraling betekent 
niet automatisch dat de opbrengst ook maxi-
maal is.
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Afb. A.2.4–1 Opbrengst en hellingshoek

Bijvoorbeeld bij zonnesystemen die gebruikt 
worden voor ondersteuning van de verwar-
ming is het verstandiger om de collector 
onder een steilere hoek te plaatsen, zodat er 
in de winter meer zon opgevangen wordt. In 
de zomer wordt uitsluitend zonne-energie ge-
bruikt voor het verwarmen van warm tapwa-
ter. Door de slechtere opstellingshoek zal men 
minder opbrengst hebben, maar ook minder 
overschot aan energie. Over het gehele jaar 
gezien resulteert dit in een beter gebalanceer-
de, hogere opbrengst, dan wanneer men de 
collector optimaal op de maximale zoninstra-
ling gericht had.
.

De oriëntatie op de op-
timale instraling op een 
bepaalde plaats op aar-
de is alleen zinvol indien 
dit ook effectief gebruikt 
kan worden.

Noot

De opbrengst per maand bij een op het zuiden georiënteerd vlak is afhankelijk van de opstellingshoek.

A.2 Basisparameters van een zonnecollectorsysteem
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Afb. A.2.5–1 Solaire dekkingsgraad voor verwarming t.b.v. warm water.

A.2.5 De solaire dekkingsgraad

Los van de opbrengst is –als tweede- ook het 
percentage dat afgedekt wordt door zonne-
energie van belang. De solaire dekkingsgraad 
geeft aan hoeveel procent van het beoogd 
gebruik door het zonnesysteem opgewekt 
moet worden.

Deze benadering, die de solaire opbrengst 
relateert aan de hoeveelheid verbruikte ener-
gie, houdt rekening met boilerverliezen, en is 
eigenlijk de standaard geworden om de dek-
kingsgraad aan te geven. Er zijn echter nog 
bedrijven die de solaire opbrengst relateren 
aan de benodigde energie voor de naverwar-
ming. Als men de solaire dekking op deze ma-
nier berekent is deze hoger. Bij het vergelijken 
van diverse zonnesystemen moet men hier 
goed op letten, om te voorkomen dat men ap-
pels met peren vergelijkt.

Hoe hoger de solaire dekking, hoe groter de 
besparing op conventionele energie. Vandaar 
dat mensen die geïnteresseerd zijn in ener-
giebesparing en zonne-energie altijd zoeken 
naar systemen met een hoge solaire dekking. 
In de praktijk dient men echter altijd een goed 
compromis te zoeken tussen opbrengst en 
solaire dekking.

In het algemeen geldt: Hoe hoger de solaire 
dekking, hoe lager de opbrengst per m2 col-
lectoroppervlakte. Dit komt omdat men bij 
hoge dekking onvermijdelijk een niet bruikbaar 
overschot aan zonne-energie in de zomer 
heeft, alsmede een laag collectorrendement.

We hebben eerder gezien dat het rendement 
daalt als het temperatuurverschil tussen de 
collector en de omgeving stijgt.

Een goed compromis tussen opbrengst en 
solaire dekking is meestal ook een goed com-
promis tussen de investeringskosten en de 
besparing op conventionele energie.
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Het is gebruikelijk om voor eengezinswonin-
gen zonnesystemen te dimensioneren op 50 
– 60% solaire dekking voor warmwaterver-
warming. In appartementsgebouwen rekent 
men met ca. 30 – 40 %. Voor systemen met 
verwarmingsondersteuning kan men geen 
vuistregel geven. Dit is geheel afhankelijk van 
de energetische kwaliteit van het gebouw 
(isolatie, ventilatie, etc.) (zie hoofdstuk C2.2).

Voor ieder zonnesysteem dient een goed compromis tussen 

solaire dekking en opbrengst gevonden te worden.



A.3 Verschillende soorten zonnesystemen

Verschillende soorten zonnesystemen
De meest voorkomende variant in Midden en West-Europa is het zonnesysteem dat uit zon-
necollectoren, een regeling met pomp en een goed geïsoleerde boiler bestaat

In de collector valt de zonne-energie op de ge-
coate plaat (de absorber). Onder de absorber 
zitten koperen pijpjes die door een medium 
doorstroomd worden. De absorber wordt 
door de zonnestraling verwarmd en geeft die 
warmte af aan het medium in de absorberpijp-
jes. De regeling en de pomp zorgen ervoor 
dat de warmte getransporteerd wordt naar de 
boiler. In de boiler wordt de warmte dan door 
middel van een warmtewisselaar overgedra-
gen aan het leidingwater in de boiler.

In het algemeen zijn alle zonnesystemen met 
pomp op dit principe gebaseerd. Echter in de 
bedrijfswijze onderscheiden de systemen zich 
van elkaar. Deze verschillen worden verderop 
verklaard.

Voor details over systemen zonder pomp, de 
zogenaamde thermosyphonsystemen, zie 
hoofdstuk B.2.4.2.
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A.3.1 Systeem onder druk met antivries 

          als medium

Deze systemen maken gebruik van een me-
dium dat bestaat uit een mengsel van water 
en glycol (antivries). Het medium wordt door 
een pomp door de absorberpijpjes gedrukt, 
en neemt hierbij de thermische energie van 
de absorber op om deze vervolgens aan de 
warmtewisselaar van de boiler af te geven.

In de winter beschermt het glycol het sys-
teem tegen bevriezing. Het medium blijft 
gewoon in het systeem aanwezig, waardoor 
dit ook in de winter blijft functioneren. Boven-
dien biedt dit systeem de beste bescherming 
tegen corrosie, mede door dat er anticorrosie- 
inhibitoren in het medium zitten en het een 
gesloten systeem betreft waar geen zuurstof 
kan binnendringen.

Gesloten systemen onder druk hebben altijd 
een expansievat nodig om de uitzetting van 
het medium bij verwarming op te vangen, 
alsmede het door de collector uitgedrukte 
medium ten gevolge van stoomvorming bij 
stagnatie (zie hoofdstuk B) in de collector, op 
te nemen.

Dit systeem is het populairste systeem in mid-
den en West-Europa, waar het een marktaan-
deel heeft van meer dan 95%.

Afb. A.3.1 Systeem met antivries

A.3.2  Systeem onder druk met een 

           thermische vorstbescherming

Een systeem met thermische vorstbeveili-
ging is identiek opgebouwd als het hiervoor 
beschreven systeem, met dit verschil dat het 
medium geen antivries is maar gewoon water. 
Om te voorkomen dat het water in de winter 
bevriest wordt het op conventionele wijze ver-
warmde water uit de boiler naar de collector 
getransporteerd. Om dit systeem energetisch 
te beoordelen dient men het energieverbruik 
om de collector in de winter te verwarmen, 
af te trekken van de in de zomer opgevangen 
zonne-energie. Het energieverbruik is sterk 
afhankelijk van de buitentemperatuur. 
Gemiddeld moet men rekenen op een kleine 
10% van de opbrengst van de zonnecollecto-
ren. 

Als dit systeem zonder scheiding aangesloten 
wordt op het cv-circuit, gelden andere regels 
bij het ontwerpen van de installatie (omgaan 
met cv-water, testdruk, etc.) dan wanneer 
men een apart circuit voor zonne-energie 
toepast.

Afb. A.3.2 Systeem met thermische bescherming

Viessmann zonnesys-
temen zijn systemen 
onder druk met antivries 
als medium 

Betrouwbare bescher- ■

ming tegen bevriezing 
in de winter, 

verbruikt geen extra  ■

energie om de col-
lector vorstvrij te 
houden,

eenvoudig aan te slui- ■

ten leidingwerk,

Biedt onder alle  ■

omstandigheden de 
hoogste bescherming 
tegen corrosie.

Noot



A.3.3 Het leegloopsysteem

Kenmerkend voor leegloopsystemen is dat 
het medium uit de collector loopt, als de in-
stallatie niet in bedrijf is. Dit werkt alleen als 
de leidingen op afschot gemonteerd worden, 
waar het medium ten gevolge van de zwaar-
tekracht doorheen gaat en op het eindpunt 
opgevangen wordt in een leegloopvat.

Een leegloopsysteem is een zelflegend sys-
teem dat meestal gevuld is met leidingwater. 
Vandaar dat het belangrijk is dat het systeem 
volledig leeg kan lopen. In de winter kan men 
een dergelijk leegloopsysteem niet gebruiken, 
ook niet als de collector zichzelf tengevolge 
van zoninstraling opwarmt. In bestaande ge-
bouwen is het vaak lastig om het leidingwerk 
volledig op afschot aan te leggen.

Steeds meer worden leegloopsystemen ook 
met een water/glycolmengsel gevuld. Dan is 
het niet meer nodig dat in de winter de leidin-
gen helemaal leeglopen. Deze systemen zijn 
eigenlijk ooit ontwikkeld om het medium van 
zonnesystemen, waarbij men lange stilstand-
tijden voorziet, niet te zwaar te belasten.

Afb. A.3.3 Leegloopsysteem

Het verbruik van hulpenergie (elektriciteit voor 
de pomp) is altijd hoger dan dat van systemen 
onder druk. Dit komt omdat bij het opstarten 
het systeem iedere keer opnieuw eerst ge-
vuld moet worden.

A.3 Verschillende soorten zonnesystemen
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