


98/99

heden van zonnethermie aan de orde gesteld 
alsmede de combinatie van zonne-energie 
met andere duurzame energiebronnen.

Tenslotte worden de basiskenmerken van de 
ontwerp- en simulatiesoftware ESOP behan-
deld.

In dit hoofdstuk worden de verschillende col-
lector opstellingsmogelijkheden toegelicht, 
de eisen aan het hydraulisch systeem en hoe 
men met een goed ontwerp vooraf, later veel 
tijd kan besparen tijdens de installatie.

De diverse systemen passeren de revue, met 
hun voor- en nadelen, die aan de hand van in-
stallatieschema’s worden toegelicht. Aanvul-
lend worden nog enkele toepassingsmogelijk-

C Systeemkeuze en dimensionering

De basis van het ontwerp van een installatie met thermische zonne-energie is het kie-
zen van een passend systeem. Hierin spelen behalve het benodigde vermogen ook de 
bouwkundige eigenschappen van een gebouw een belangrijke rol.
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C.1 Indelen van collectorvelden

Indien het vermogen verdubbeld moet worden, 
moet ook het collectoroppervlakte verdubbeld 
worden. Collectoren kunnen niet naar wens 
heel groot gefabriceerd worden, maar de om-
vang is beperkt door montagemogelijkheden, 
montageoppervlakte en de constructie. Grote 
zonnesystemen bestaan derhalve altijd uit vele 
“kleine” collectoren aan elkaar gekoppeld. Dit 
vereist een zorgvuldig hydraulisch ontwerp van 
de diverse collectorvelden.

De doordachte aansluittechniek van Viessmann 
collectoren maken het mogelijk om diverse 
configuraties eenvoudig samen te stellen, re-
kening houdend met de gewenste omvang en 
diverse soorten daken.
 

Indelen van collectorvelden

Met cv-ketels en warmtepompen kan men op een relatief kleine oppervlakte een groot 
vermogen plaatsen. Met zonnecollectoren is dat niet mogelijk, het vergroten van het ver-
mogen kan alleen door overeenkomstig meer collectoroppervlakte te plaatsen.

Afb. C.1–1 Benaming vlakken

B

B
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A
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Een collector

Colectorgroep/
deelveld

Collectorveld
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Afb. C.1.1–1 Installatie bestaande uit een enkele groep

Afb. C.1.1–2 Aansluitvarianten van een collectorgroep (vlakke-plaat collectoren)

Afb. C.1.1–3 Aansluitvariaties van een collectorveld (Vitosol 200-T)

Afb. C.1.1–4 Aansluitvariaties van een collectorveld (Vitosol 300-T)

C.1.1  Opbouw van installaties met één 

veld

Bij een installatie met maar een enkel veld, 
wordt dit veld rechtstreeks met een aanvoer- 
en retour leiding aangesloten.

Binnen de groep bestaan meerdere moge-
lijkheden om de collectoren aan een te scha-
kelen. Zo kan men maximaal twaalf Vitosol 
paneelcollectoren in een groep opnemen. De 
collectoren kunnen enkelzijdig of wisselzijdig 
aangesloten worden. 

De vacuümbuiscollectoren Vitosol 200-T kan 
men tot max. 15 m² in een collectorgroep 
plaatsen. Deze kunnen eveneens enkelzijdig 
of wisselzijdig aangesloten worden. De  bo-
venste pijp in de verdeler van de collector is 
gewoon een stuk leiding. Bij wisselzijdige aan-
sluiting blijft deze pijp onbenut. Bij enkelzijdige 
aansluiting wordt deze leiding wel gebruikt 
(zie afb. C 1.1-3).

De vacuümbuiscollectoren Vitosol 300-T kan 
men tot max. 15 m² in een collectorgroep 
plaatsen. Dit collectortype kan alleen enkelzij-
dig aangesloten worden.

De in hoofdstuk B 3.1 beschreven volume 
stroom in liter/(h.m²) dient bij alle collector 
types aangehouden te worden.

Bij enkelzijdige aansluiting bedraagt het druk-
verlies van een veld met 15 m²  vacuümbuis-
collectoren Vitosol 300-T 210 mbar.

≤ 12 collectoren

wisselzijdige aansluiting

enkelzijdige aansluiting

≤ 10 collectoren

Enkelveldinstallatie: Collectorgroep = Collectorveld

≤ 15 m2

wisselzijdige aansluiting

Enkelzijdige aansluiting vanaf links
(Voorkeuraansluiting) 

≤ 15 m2

≤ 15 m2 – Aansluiting van links ≤ 15 m2 – Aansluiting van rechts



C.1 Indelen van collectorvelden

C.1.2  Opbouw van installaties met meer-

dere deelvelden

Men kan meerdere collectorgroepen zoals be-
schreven in C 1.1 samenvoegen zodat er een 
installatie met meerdere deelvelden ontstaat.

Dit functioneert het beste als alle deelvelden 
even groot zijn, met gelijke leidinglengte 
aangesloten zijn en daardoor een gelijk 
drukverlies hebben. Men hoeft dan geen 
inregelventielen te plaatsen. De deelvelden 
worden parallel geschakeld en de leidingen 
worden conform Tichelmann aangesloten. Bij 
het ontwerp moet men het aantal collectoren 
hierop afstemmen. Resulteert de berekening 

Afb. C.1.2–1 Meerdere groepen (gelijke deelvelden)

Afb. C.1.2–2 Meerdere ongelijke deelvelden

Inregelen ongelijke deelvelden
B

B

A

A

Deelstroom 1

Deelstroom 2

2 vlakken parallel geschakelde deelvelden

bijvoorbeeld in 17 collectoren, dan kiest men 
16 collectoren om twee gelijke groepen te 
kunnen maken.

Indien de groepen ver uit elkaar komen te 
liggen, vanwege de beschikbare opstellings-
ruimte op het dak, dan kan men een groep 
nogmaals splitsen. Er ontstaan dan op twee 
niveaus parallel geschakelde deelvelden (zie 
afb. C 1.2-1) Om hier een goede doorstroming 
van alle deelvelden te garanderen moet het 
drukverlies ca. 100 mbar bedragen. Als alle 
deelvelden een drukverlies in de orde van 
grootte van 100 mbar hebben, en het leiding-
werk is conform Tichelmann aangesloten dan 
zijn inregelventielen niet noodzakelijk.

Installaties met meerdere verschillende deel-
velden (d.w.z.  ongelijke velden, verschillende 
drukverliezen) moeten ingeregeld worden. De 
inregelventielen worden bij voorkeur zo dicht 
mogelijk bij elkaar, en indien mogelijk, direct 
in het T-stuk geplaatst. Dit vereenvoudigt het 
inregelen, omdat de inregelventielen dan te-
gelijk afgelezen kunnen worden.

Tip

Tip

Het leidingwerk volgens 
Tichelmann aanleggen 
betekent dat de leidin-
gen tussen collector 
en opslagvat zo gelegd 
worden dat de som van 
de leidinglengte van een 
aanvoer- en retour lei-
ding voor iedere collec-
tor ongeveer gelijk is.

Regelventielen achter el-
kaar in de stromingrich-
ting plaatsen, heeft 
zich in de praktijk niet 
bewezen.

Zijn de deelvelden van een installatie van gelijke grootte, dan 

kan men deze aansluiten volgens Tichelmann en zijn er geen 

inregelventielen (taco-setters) benodigd. 

Bij ongelijke velden zijn inregelventielen nodig om een gelijke 

velddruk te verkrijgen.
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Ook wanneer bij een installatie met meerdere 
verschillende deelvelden bijvoorbeeld het 
bovenste veld net zo groot is als de som van 
de daaronder gelegen deelvelden, moet men 
dit inregelen vanwege de verschillende weer-
standen gedurende bedrijf  (zie afb. C 1.2-2 en 
C 1.2-3).

Alle mogelijkheden om de hydrauliek van het 
collectorveld te optimaliseren dienen onder-
zocht te worden. Gunstig zijn bijvoorbeeld 
nevenstaande configuraties. Voor het veld van 
C 1.2-3 is er een goed alternatief dat zonder 
inregelventielen een goede doorstroming 
van de velden realiseert. De beide onderste 
groepen worden als een deelveld parallel aan 
het bovenste deelveld geschakeld (zie afb. C 
1.2-4).

Zorgvuldig installeren

Behalve doordacht ontwerpen is ook het 
zorgvuldig installeren zeer belangrijk. Het 
hydraulisch systeem bij grote collectorvelden 
is namelijk erg gevoelig. Het ondoordacht 
gebruiken van T-stukken, knietjes of bochten 
in een leiding van het collectorveld kan de 
doorstroming van de volgens Tichelmann ge-
schakelde deelvelden in gevaar brengen.

Kleine verschillen in het drukverschil kunnen 
tot ongelijkmatige doorstroming van de col-
lectorgroep en deelvelden leiden.

Afb. C.1.2–5 Hydraulische details

Afb. C.1.2–4 Het aansluiten van deelvelden (variant)

Afb. C.1.2–3 Het aansluiten van deelvelden

Gelijkmatige doorstroming

Gevaar ongelijkmatige doorstroming

Parallele Verschaltung der Teilfelder

Inregelen ongelijke deelvelden B

C

B

A

C

A Deelstroom 1

Deelstroom 2

Deelstroom 3

Bij ongelijke velden dient in ieder deelveld het debiet ingeregeld te worden.

Bij geoptimaliseerde hydrauliek zijn geen inregelventielen nodig.

Kleine verschillen in de aansluit-

leidingen kunnen tot ongelijke 

doorstroming van de deelvelden/ 

collectorgroepen leiden. Het ge-

volg is vermogensverlies (minder 

opbrengst) en hogere risico's bij 

stagnatie.



Leidingen en armaturen tussen de deel-

velden

Om er zeker van te zijn dat er goede ontluch-
ting mogelijk is, worden ook de leidingen 
tussen de deelvelden, net als de hoofdleiding 
berekend met een stroomsnelheid tussen de 
0,4 en 0,7 m/s.

Een installatie met meerdere deelvelden heeft 
per deelveld een ontluchter nodig. Een auto-
matische ontluchter is niet noodzakelijk, een 
handontluchter volstaat. Let er wel op dat ze 
geschikt zijn voor de hoge temperaturen nabij 
de zonnecollectoren!

Het is ban belang dat de deelvelden voor 
inbedrijfname en onderhoud af te sluiten zijn. 
Na gebruik de bedienhendel van deze kranen 
verwijderen om te voorkomen dat door on-
deskundig gebruik,de verbinding tussen de 
collectoren met de veiligheidsvoorziening en 
het expansievat verbroken word. Ook voor het 
(deels) leeg laten lopen van het systeem is het 
handig als de deelvelden afgesloten kunnen 
worden.

Het inregelen van de installatie bij inbedrijf-
name en het controleren tijdens onderhoud 
is eenvoudiger als in de aanvoerleiding van 
ieder deelveld een dompelhuls geplaatst is 
(Voor Viessmann collectoren zijn deze als toe-
behoren verkrijgbaar). Door het plaatsen van 
dompelhulzen kan de mediumtemperatuur in 

de aanvoerleiding van ieder deelveld gemeten 
worden. Daar de retourtemperatuur voor alle 
deelvelden gelijk is, kan men aan de hand van 
afwijkende aanvoertemperaturen constateren 
of de deelvelden goed doorstroomd worden. 
Afwijkingen die groter dan 10% zijn tussen de 
deelvelden dienen vermeden te worden.
Bij inbedrijfstelling of periodieke controle die-
nen deze waarden gerapporteerd te worden.

Indien men continu deze waarden wil meten, 
kan men sensoren in de dompelhulzen plaat-
sen.

Afb. C.1.2–6 Leidingdiameters in een veld

Dimensionering van de aansluitleidingen

DN40

DN40

DN20

DN20

DN25

DN25 DN20

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20 DN32

DN32

Tip

Het uitsluitend beoorde-
len van de installatie op 
het temperatuurverloop 
in de hoofdleiding (zoals 
vaak bij CV-installaties 
met een thermometer 
gedaan wordt) geeft bij 
zonnesystemen geen 
garantie dat alles correct 
functioneert. Dit komt 
omdat hier een meng-
temperatuur gemeten 
wordt. Het is op deze 
manier niet mogelijk om 
te bepalen of een deel-
veld goed doorstroomd 
wordt.

C.1 Indelen van collectorvelden

Om de vereiste stromingssnelheid 

te waarborgen, moet de leidingdia-

meter op de specifieke volumestro-

men van de deelvelden/ collector-

groepen berekend zijn.
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Afb. C.1.3–1 Opbrenst en oriëntatie
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Invloed van de oriëntatie op de instraling gedurende een dag (opstellingshoek 45°)
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C.1.3  Collectorvelden georiënteerd op 

          verschillende windstreken

Soms dwingt het gebouw ons om collectoren 
te plaatsen georiënteerd op verschillende 
windstreken (bijvoorbeeld een deel van de 
collector gericht op het oosten en een deel 
gericht op het zuiden). Men moet dan beslis-
sen of er een geheel systeem of meerdere 
deelsystemen (met eigen pomp of zelfs met 
eigen zonnecircuit) toegepast gaan worden. 
Om dit te beoordelen wordt het instralingver-
loop op de verschillend uitgerichte collectoren 
bestudeert.

In afb.C.1.3  is per uur het dagverloop te zien 
van de zon die instraalt op een vlak van 45°. 
Opvallend is dat de grafieken zeer dicht bij 
elkaar liggen.

Hoe kleiner de neiging, des te meer kruipen 
de grafieken naar elkaar toe (zie ook hoofdstuk 
A.1.) 

Bij kleinere installaties is op grond van de 
bedrijfszekerheid en de geringere installatie-
kosten aan te bevelen om de velden niet op 
te delen in afzonderlijke circuits, zolang de 
oriëntatieafwijking niet meer dan 90° is. Het 
geringe warmteverlies veroorzaakt door de 
doorstroomde (maar niet door straling ver-
warmde) collectoren weegt niet op tegen de 
voordelen van een dergelijke installatie. Indien 
vacuümbuis collectoren toegepast worden, 
is het verlies bijna niet meer meetbaar, zodat 
zelfs een oriëntatie afwijking van 180° toege-

De invloed van het verschillend uitrichten van de 

deelvelden is zo gering, dat dit bij kleine instal-

laties acceptabel is. 

staan is. Voor de regeling dient men een stra-
lingsensor te gebruiken, die tussen de beide 
velden in geplaatst word.
Hetzelfde geld voor collectorvelden met een 
verschillende opstellingshoek (elevatie). Wordt 
bijvoorbeeld een deelveld tegen de voorgevel 
gemonteerd (de z.g.n.facade montage) en een 
deelveld op het dak geplaatst, dan kunnen 
ook deze gezamenlijk als een geheel systeem 
functioneren.

Bij velden waar zowel de oriëntatie (azimut) 
als de elevatie verschillend zijn, dient men 
de opbrengst gedurende een dag van beide 
deelvelden met behulp van een simulatiepro-
gramma te berekenen. Pas op basis van deze 
resultaten kan men beslissen hoe men de 
installatie gaat uitvoeren. Viessmann is graag 
behulpzaam bij het ontwerpen.



C.2 Dimensionering

Net zoals bij andere technische apparatuur, 
dienen ook bij het ontwerp van een zonnesys-
teem als eerste de ontwerpcriteria vastgelegd 
te worden. Daar een zonnesysteem bijna altijd 
een deel van een bivalente installatie is, is het 
belangrijkste criterium de gewenste dekking 
door zonne-energie, dus eigenlijk de verhou-
ding tussen zonne-energie en conventionele 
energie. 

De uitgangspunten om het dekkingpercen-
tage door zonne-energie te bepalen zijn altijd 
energiehoeveelheden die door de bestaande 
warmteopwekker per tijdseenheid (in de regel 
per jaar) geleverd worden, en dus niet het ver-
mogen van de warmteopwekker.
De volgende ontwerpaanwijzingen hebben 

uitsluitend betrekking op de dimensionering 
van de componenten van het thermische zon-
nesysteem. In ons klimaat is een thermisch 
zonnesysteem niet toereikend. Het conven-
tionele gedeelte wordt onafhankelijk van het 
thermisch zonnesysteem gedimensioneerd. 

Wel is van elementair belang dat de verschil-
lende warmteopwekkers goed samenwerken. 
Alleen dan kan de totale installatie efficiënt 
warmte leveren en een hoge energiebespa-
ring bewerkstelligen.

Dimensionering

Heeft men bepaald welke basiscomponenten men gaat toepassen, dan kunnen deze nu 
gedimensioneerd worden. We gaan nu de daarvoor gehanteerde richtlijnen en ervarin-
gen uit de praktijk behandelen.

Afb. C.2–1 Zonnesystemen werken 

bivalent. Het conventionele deel 

wordt daarbij optimaal ondersteund 

door zonne-energie.

Voorbeelden met hy-
draulische en elektri-
sche schema’s vindt u in 
de Viessmann ontwerp-
handleidingen.

Optimalisatie door zonne-energieBedrijfszekerheid

Tip
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C.2.1 Dimensionering van een installatie  

          voor warmwaterbereiding met  

          zonne-energie.

Het bepalen van het warmwaterverbruik

Voor het bepalen van de behoefte en het 
verbruik moet onderscheid gemaakt worden 
tussen de maximale behoefte en het ontwerp-
verbruik:

De maximale behoefte is de grondslag •	
voor het conventionele gedeelte dat 
warmteleveringszekerheid bied, d.w.z. 
het bepalen welke warmwaterbereider 
geplaatst gaat worden, en welk vermogen 
benodigd is.
Het ontwerpverbruik is de basis voor het •	
optimaal benutten van het zonnesysteem. 
Met het ontwerpverbruik wordt het gemid-
delde te verwachten verbruik tijdens de 
zomermaanden bedoeld. Op basis hiervan 
wordt het zonnesysteem gedimensio-
neerd.

Om een goed beeld van het warmwaterver-
bruik te krijgen, dient men dit – indien moge-
lijk – over een langere periode te meten. Vaak 
gebeurt dit niet en wordt het op de hieronder 
beschreven manier geschat.

In eengezinswoningen is het gemiddelde 
verbruik per inwoner hoger als in een apparte-
mentencomplex. Volgens de Duitse methode 
wordt 35 l per persoon van 60° C aangehou-
den. Voor flatgebouwen wordt 22 l per per-
soon van 60°C geadviseerd.

C.2.1.1 Zonnesystemen voor tapwaterver-
warming met hoge dekking (eengezinswo-
ningen)

Het ontwerp voor verwarming van tapwater 
in eengezinswoningen. twee onder een kap-
woningen etc, is gebaseerd op 60% dekking 
door zonne-energie. Daarmee kan men in 
de zomerperiode een volledige dekking door 
zonne-energie verwezenlijken. Niet benutbare 
warmteoverschotten blijven beperkt en de 
gebruiker bespeurt duidelijk dat er verwarmd  
wordt met zonne-energie en kan het een 
lange periode zonder conventionele naverwar-
ming stellen. Een veel hogere dekkingsgraad 
is vanwege installatietechnische- en econo-
mische redenen in eengezinswoningen niet 
zinvol.

Afhankelijk van de woonplaats heeft men in 
Nederland in de zomer gemiddeld tussen de 
vier en zes uren volledige zon per dag. Was 
het nu maar zo dat we er op konden rekenen 
dat deze zonuren er iedere dag waren. Het 
zou het dimensioneren van een zonnesysteem 
een stuk eenvoudiger maken. Helaas is dat in 
Nederland niet het geval.

Om een dekkingspercentage door de zon te 
verwezenlijken van ca. 60%, heeft toepassing 
van de “twee dagen” methode in de praktijk 
tot goede resultaten geleid.
De "twee dagen methode" houdt in dat de 
boiler zo wordt gekozen, dat het dubbel te 
verwachten dagverbruik hier in opgeslagen 
kan worden. De zonnecollector wordt nu zo 
gedimensioneerd, dat de totale boiler inhoud 
in een dag (ca. 5 uren volle zon) tot minstens 
60° C verwarmt kan worden. Is het de daarop 
volgende dag bewolkt dan kan men dit over-
bruggen met de restvoorraad van de vorige 
dag. Op deze manier wordt de verhouding 
tussen boillerinhoud en collectoroppervlakte 
bepaald.

Tip

Indien zonne-energie in 
drinkwater opgeslagen 
wordt, is het niet zeker 
wat de temperatuur is. 
Bij het ontwerp dient 
men daarom ook een 
thermische desinfectie 
voorziening op te ne-
men ter voorkoming van 
legionella.



Bij uitbreiding van de conventionele installatie kan men een normale boiler voorschakelen als zonneboiler.

Installaties met een boiler 

Installaties kunnen uitgevoerd worden met 
een bivalente boiler (aan te raden bij compleet 
nieuwe installaties) of met twee afzonderlijke 
monovalente boilers. 

Het materiaal waar de boiler van gemaakt is, 
is niet van belang voor het ontwerpen.

In Europa straalt er op een wolkenloze zomer-
dag ca. 5 kWh per m² op het collectoropper-
vlak. Om deze hoeveelheid energie te kunnen 
bewaren, moet bij vlakke-plaatcollectoren 
minimaal 50 l boilerinhoud per m² beschikbaar 
zijn, en bij vacuümbuizen is dat minimaal 70 
l. Althans zolang de collectoren uitsluitend 
gebruikt worden voor het verwarmen van 
drinkwater. Deze regels gelden voor zon-
neboilers en het deel van de bivalente boiler, 
dat niet door de ketel wordt naverwarmt. Het 
laatst genoemde deel staat voor opslag van 
zonne-energie pas ter beschikking, als de 
collectortemperatuur hoger is dan de naver-
warmtemperatuur van de ketel.

Als vuistregel voor bivalente boilers in een-
gezinswoningen (hoge dekkingsgraad) kan 
men per 100 l boilerinhoud 1,5 m² vlakke-plaat 
collectoren of 1 m²  vacuümbuiscollectoren 
aanhouden. Deze vuistregels gelden voor een 
opstelling van de collectoren gericht op het 
zuiden, met maximaal 45° afwijking, alsmede 
een elevatietussen de 25 en 55°. Ongunstige 
opstellingen kan men compenseren door iets 
meer collectoren op te stellen (zie hoofdstuk 
B).

Overige warmwaterverbruikers

Wordt een vaatwasmachine op het warmwa-
ternet aangesloten (de meeste vaatwasma-
chines zijn geschikt voor hotfill, raadpleeg de 
gegevens van de fabrikant) dan betekent dit 
voor een modern apparaat een meerverbruik 
van ca 10 l van 60° per spoelbeurt. Wordt een 
wasmachine via voorschakelapparaat aan de 
warmwaterleiding aangesloten, dan wordt 
gemiddeld ca 20 l van 60° per wasbeurt aan-
genomen.

2

2

1 Boiler

Voorverwarmboiler

1

Afb. C.2.1–1 Installatie met bivalente boiler (eengezinswoning)

Afb. C.2.1–2 Installatie met een voorverwarmboiler (eengezinswoning)

C.2 Dimensionering

Bij het installeren van een nieuwe installatie is een bivalente boiler aan te bevelen.
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Invloedfactoren op de zonnedekkings-

graad

In tabel C.2.1-3 is aan de hand van het warm-
waterverbruik de daarbij behorende boilerin-
houd en collectoroppervlakte aangegeven. De 
tabel is gebaseerd op een dekkingsgraad van 
ca. 60%, maar is sterk afhankelijk van het ver-
bruik en het tapprofiel. (Wordt er bijvoorbeeld 
’s avonds veel warm tapwater verbruikt, dan 
wordt met dezelfde installatie een hogere dek-
kingsgraad behaald dan bij een spitsverbruik 
’s morgens vroeg. Er van uitgaande dat naver-
warming door de ketel qua tijd overeenkom-
stig is ingesteld).

Andere factoren zoals woonplaats, opstel-
lingshoek (elevatie) en oriëntatie (azimut) van 
de collectors hebben bij kleine installaties 
nauwelijks invloed op de dekkingsgraad. Dit 
geld echter niet voor de keuze van de juiste 
componenten.

Referentie installatie: Gouda 

Dak   = 43° neiging op het zuiden, 

61% dekkingsgraad zon, 

Door afwijkende omstandigheden verandert het 

volgende:

Opvallend is dat de invloed relatief klein is op de 

dekkingsgraad. Men kan de installatie dus niet gro-

ter of kleiner dimensioneren. De 60% dekkingsgraad 

is een richtwaarde.

Voorbeeld

Afb. C.2.1–3 Dimensioneringsoverzicht warm tapwaterbereiding

Dekkingsaandeel zonne-energie voor warmwater (%)

                       61Referentieinstallatie

                       60Collectorneiging 30°

                     59Collectorneiging 60°

                     59Uitgericht op het zuid-westen

             53Enschede

                                68Haamstede

Aannames voor het ontwerpen: 30 l 

warmwaterverbruik per persoon per 

dag van 60°C. Ligt het verbruik hoger, 

baseer dan de componenten met 

behulp van de kolom warmwaterver-

bruik in liters per persoon per dag.

Personen Warmwater 

behoefte 60 °C 

in l

bivalente 

boiler

monovalente  

voor verwarm-

boiler

Collector

Vitosol-F

aantal

 

Vitosol-T

oppervlakte

2 60

300 l 160 l

2 x SV / 2 x SH 1 x 3 m2

3 90 2 x SV / 2 x SH 1 x 3 m2

4 120 2 x SV / 2 x SH 1 x 3 m2

5 150
400 l 200 l

2 x SV / 2 x SH 2 x 2 m2

6 180 3 x SV / 3 x SH 2 x 2 m2

8 240

500 l

300 l
4 x SV / 4 x SH 2 x 3 m2

10 300 4 x SV / 4 x SH 2 x 3 m2

12 360
500 l

5 x SV / 5 x SH 4 x 2 m2

15 450 6 x SV / 6 x SH 3 x 3 m2



Installaties met een buffer of combiboiler 

Bij zonnesystemen voor particulier gebruik zo-
als bijvoorbeeld in een eengezinswoning wor-
den combi of cv-buffervaten voornamelijk ge-
bruikt indien ook de verwarming bijverwarmt 
dient te worden met zonne-energie. De vaten 
zijn hiervoor ontworpen (inhoud, aansluitin-
gen). Het is echter mogelijk deze vaten ook 
uitsluitend voor tapwaterverwarming te ge-
bruiken. Combi of cv-buffervaten zijn vanaf 
een bepaalde inhoud leverbaar en zijn eigenlijk 
voor kleine installaties nauwelijks geschikt.

Voor combiboilers en -buffers gelden in prin-
cipe dezelfde ontwerpregels als voor tapwa-
terboilers. De inzet van combiboilers en -buf-
fers zijn echter beperkt, omdat de te leveren 

warmwaterhoeveelheid beduidend geringer 
is als bij tapwaterboilers. Ook moet men er 
rekening mee houden dat de druk op het tap-
punt iets lager is vanwege de warmtewisse-
laar. Derhalve is het niet mogelijk om op basis 
van het aantal personen een systeem samen 
te stellen. Men moet voor iedere specifieke 
situatie bekijken of men gebruik kan maken 
van dit systeem. Meer informatie vind u in 
de datasheet van combiboilers en tapwater 
stations.

  

Afb. C.2.1–5 Installatie met combiboilerAfb. C.2.1–4 Installatie met cv-buffer en tapwaterstation (eengezinswoning)

C.2 Dimensionering

Bij opslag van zonnewarmte in cv-water kan de warmwater-

voorziening extern (bijvoorbeeld met tapwaterstation) plaats-

vinden.

Bij opslag van zonne-energie in cv-water kan de warmwater-

bereiding intern (bijvoorbeeld met combiboiler) plaatsvinden.  
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Een installatie met vlakke-plaat collectoren voor een 

flat waar 240 personen wonen. Het gemeten ver-

bruik is 25 liter per persoon per dag van 60 °C, dat 

wil zeggen 6000 liter per dag. Voor een gemiddeld, 

niet bewolkte zomerdag kan op basis van het collec-

torrendement de maximale opgewekte energie per 

m² collector berekend worden. Dat is bij

 vlakke-plaat collectoren ca. 3,4 kWh/(m².d) en bij 

 vacuümbuiscollectoren ca. 4,3 kWh/(m².d)

Met deze energie kan met één m² vlakke-plaat col-

lector opgesteld met een neiging van 37° op het zui-

den ca. 60 tot 70 liter water tot 60 °C verwarmd 

worden (met vacuümbuiscollectoren ca. 25% meer). 

Het resultaat is dat 100m² vlakke-plaat collector be-

nodigd is voor de verwarming van 6000 liter water.

Voorbeeld
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Afb. C.2.1–6 Verbruik en opbrengst (flats) Afb. C.2.1–7 Dimensioneringsdiagram (flats)

C.2.1.2 Collectieve zonnesystemen voor 
              tapwater met hoge opbrengst 
 
Bij collectieve installaties op flatgebouwen 
gaat het erom om per m²  collector opper-
vlakte een zo hoog mogelijke opbrengst te 
behalen.

Dit kan gerealiseerd worden door de installatie 
zodanig te ontwerpen dat er geen stagnatie 
kan optreden. Dat wil zeggen dat er geen on-
benutte warmteoverschotten geproduceerd 
mogen worden. De installatie wordt stagna-
tievrij voor het ontwerpverbruik in de zomer 
als er het minste warmwater verbruikt wordt 
ontworpen.  Dat betekent dat alle energie die 
door de zonnecollector geproduceerd wordt 
ook ieder moment door de tapwaterinrichting 
afgenomen kan worden.

De aldus bepaalde vollastwaarde, wordt om-
gezet naar het benodigde aantal collectorop-
pervlakte (het dagverbruik van 60 °C naar l/m² 
collector oppervlakte).

Voor een installatie met een hoge opbrengst 
per m² dient minstens 60 l tapwaterverbruik 
per m² collector oppervlakte afgenomen te 
worden. Op basis hiervan wordt de grootte 
van het collectorveld bepaald.

Wordt de installatie op vollastverbruik geop-
timaliseerd, dan is de dekking onvermijdelijk 
automatisch begrensd tot ca. 35%. Indien de 
dekking verhoogd wordt ontstaan warmte-
overschotten, wat tot stagnatie en een gerin-
gere opbrengst zal leiden (zie hoofdstuk B.2).

Met name bij deze grote installaties dient men 
het warmwaterverbruik te meten om zo tot 
een goed ontwerp te komen. Is dat niet mo-
gelijk dan kan men ca. 22 liter per persoon per 
dag van 60 °C aanhouden als vuistregel, of ge-
differentieerd naar woningtype de gegevens 
uit ISSO-publicatie 59 toepassen.

Voor het aldus bepaalde ontwerpverbruik, 
wordt de benodigde energiehoeveelheid om 
dit water van 10 °C naar 60 °C op te warmen 
berekend. Hieruit wordt de collectoropper-
vlakte bepaald wat deze energiehoeveelheid 
kan leveren.

Voor een eerste raming van de 

benodigde collectoroppervlakte kan 

men dit diagram gebruiken.



C.2 Dimensionering

Opslag

Hoe kleiner de dekkingsgraad door zonne-
energie, des te korter verblijft de verkregen 
zonne-energie in het opslagvat en des te 
geringer zijn de thermische verliezen. Een 
typisch verbruiksprofiel voor eengezinswo-
ningen is een spitsperiode ’s morgens en 
’s avonds. Bij geringe dekking moet de op-
brengst van de zon (het opbrengstmaximum) 
dan slechts in de middag enkele uren opgesla-
gen worden, omdat ze al ’s avonds of uiterlijk 
de andere morgen, opgesoupeerd wordt. 
Deze korte opslagtijd verhoogd de benuttings-
graad van de collectoren en zal in een hogere 
opbrengst resulteren.

Het berekende optimaal aantal collectoren 
moet ingedeeld worden in gelijke deelvelden 
op het dak (zie hoofdstuk C 1). 

Als het dak niet genoeg plaats biedt, dan dient 
men het aantal collectoren te verminderen. In 
ons voorbeeld van 100 m²  is het berekende 
optimaal aantal Vitosol 200F collectors 42,9. 
Na aanpassing (maak er bijvoorbeeld 42 van) 
wordt de dimensionering vervolgd met dit 
aantal.

Afb. C.2.1–8 Collectorindeling aanpassen aan dakoppervlakte

Rekening houden met het rand- en hoekgebied

Rekening houden met afstand tussen de rijen

Plat dak 42 collectoren Plat dak 40 collectoren

B

B B

A

A

A

Bij het uitkienen waar en hoe men 

het collectorveld wil plaatsen dient 

men rekening te houden met mini-

male afstanden tussen de rand van 

het dak en de collectoren, alsmede 

de afstand tussen de colletorrijen 

onderling (zie hoofdstuk B.1).

Installaties met boilers

Bivalente boilers zijn voor deze grote inhouden 
niet beschikbaar en het is ook niet zinvol om 
deze boilers toe te passen als ze beschikbaar 
zouden zijn. Meestal wordt een conventioneel 
boilersysteem toegepast, met daarvoor een 
door zonne-energie (voor)verwarmde boiler. 
Dit is qua ontwerp vergelijkbaar met kleine 
systemen (zie afb. C2.1-2). Als alternatief kan 
bij grote systemen deze voorverwarmboiler 
door een externe warmtewisselaar opgeladen 
worden.

Per m² absorberoppervlakte is bij vlakke-plaat 
collectoren 50 l voorverwarmboiler benodigd, 
en bij vacuümbuizen ca. 70 l.

Indien men zonnewarmte in drinkwater op-
slaat kan men volstaan met een eenvoudig 
installatieconcept.
Omdat de inhoud van de voorverwarmboiler 
eenmaal per week tot 65 °C verwarmd dient 
te worden, dient zich in de boiler niet meer 
drinkwater te bevinden, dan dat gedurende 
de avond- en morgenspits gebruikt  wordt. 
Het water moet ’s morgens weer volledig 
afgekoeld zijn, dat wil zeggen in de gelegen-
heid zijn voor het opnemen van nieuwe zonne-
warmte. Een geschikte periode voor thermi-
sche desinfectie is de late namiddag.
Moderne regelingen testen voordat ze de boi-
ler gaan opwarmen of de voorverwarmboiler 
in de loop van de week misschien al reeds 
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de vereiste 65 °C bereikt heeft ten gevolge 
van zonnewarmte. Opwarming door de ketel 
is dan niet meer nodig. In de praktijk bieden 
voorverwarmboilers geringe prijsvoordelen 
bij collectoroppervlakken tot ca. 30 m² ten op-
zichte van systemen met cv-buffervaten.

Het dimensioneren van de platenwarmte-
wisselaar in het oplaadcircuit

Als het vermogen van de spiraal in het vat (de 
interne warmtewisselaar) niet toereikend is 
om de zonnewarmte  over te dragen aan het 
medium in het vat ( zie afb B2.5-1) dan wor-
den platenwarmtewisselaars toegepast.

Deze laden zowel boilers als cv-buffers op. De 
platenwarmtewisselaar (PWW) wordt zodanig 
gedimensioneerd dat de primaire retour het 
maximaal mogelijk afgekoeld zonnemedium 
naar de collector kan transporteren. Deze tem-
peratuur dient 5K boven de temperatuur van 
het de wisselaar instromende koude water te 
liggen.

Voor het dimensioneren van de PWW met 
een berekeningsprogramma kan men uitgaan 
van 20 °C wat uit de buffer komt (secundaire 
retour) en van 25 °C wat naar de collector 
toe gaat (primaire retour). Voor het primaire 
circuit dienen de gegevens van het medium 
ingevoerd te worden. Secundair bevind zich 
tapwater.

Indien een maximaal drukverlies ingegeven 
moet worden, dan verdient het aanbeveling 
om bij de eerste programmarun een waarde 
van 100 mbar in te geven. De in afb. C2.1-10 
met xx aangegeven waarden komen als resul-
taat uit de berekening.
Ter controle word een tweede berekening met 
een iets hoger drukverlies uitgevoerd. Onder 
sommige omstandigheden kan dit resulteren 
in een kleinere PWW. De Duitse VDI 6002 ad-
viseert een drukverlies tot ca. 200 mbar. Het 
totale vermogen van het collectorveld wordt 
met 600 W/m² voor vlakke-plaat collectoren 
(en 750 W/m² voor buiscollectoren) bepaald.

Afb. C.2.1–9 Installatie met voorverwarmboiler (flats)

Afb. C.2.1–10 PWW-dimensionering (opladen)

Voorverwarmboiler met externe warmtewisselaarVoorverwarmboiler met interne warmtewisselaar

20 °C

xx °Cxx °C

25 °C

CollectorBuffervat

Warmtewisselaar
oplaadcircuit

Tip

De voorverwarmboiler 
wordt niet voortdurend 
door de ketel verwarmd. 
Daarom is een periodie-
ke thermische infectie 
noodzakelijk.

Aanbevolen waarden voor de 

berekening van de platenwarmte-

wisselaar.



C.2 Dimensionering

Installaties met een buffer

Vanaf ca. 30 m² collectoroppervlakte worden 
cv-buffervaten gebruikt om zonnewarmte 
op te slaan. In deze orde van grote is dit 
goedkoper dan boilers. Weliswaar zijn meer 
systeemcomponenten noodzakelijk (externe 
warmtewisselaar, 2 extra pompen) maar we-
gens de lagere druktrap en omdat corrosiebe-
scherming in cv-water niet noodzakelijk is, is 
deze oplossing beduidend goedkoper.
Alle in afb. C 2.1-12 afgebeelde componenten 

Afb. C.2.1–11 Installatie met cv-buffer (flats)

Afb. C.2.1–12 De componenten in het oplaadcircuit

De warmte uit de collectoren wordt 

via de PWW aan de cv-buffer (3) 

afgegeven. Via een tweede PWW 

wordt het drinkwater in de voorver-

warmboiler (2) verwarmd door deze 

zonne-energie en in de boiler (1) 

door de cv-ketel naverwarmd tot de 

gewenste temperatuur. 

2

1 Thermostaat

Motorventiel

Secundair circuit Primair circuit

1

2

1

Vorstbescherming

2

1 Boiler

Voorverwarmboiler

Cv-buffer3

21 3

Om de PWW te beveiligen tegen vorstschade aan de se-

cundaire zijde ten gevolge van afgekoeld medium aan de 

primaire zijde, geeft de driewegklep de doorgang pas vrij bij 

een temperatuur > 5 °C. 

worden in hoofdstuk C 3 beschreven. Te-
vens wordt daar de dimensionering van deze 
componenten toegelicht. Bij dergelijke grote 
systemen doet zich een eigenaardig verschijn-
sel voor. Als de leidingen van het primaire 
circuit op het dak langer zijn dan de leidingen 
in het gebouw, dan is het  verstandig om een 
vorstbeveiliging ter bescherming van de ex-
terne wisselaar op te nemen. Het komt voor 
dat zelfs bij extreem lage buitentemperaturen, 
de collector ten gevolge van zonne-instraling 
reeds warmer is dan de buffer, maar er zich 
nog zeer koud medium in de leidingen bevind. 
Start de installatie onder deze omstandighe-
den op, dan kan dat tot vorstschade aan de 
warmtewisselaar leiden.
Om dit te vermijden, wordt een motorventiel 
met thermostaat in het primaire circuit inge-
bouwd. De weg naar de warmtewisselaar 
wordt pas vrijgegeven bij temperaturen hoger 
dan 5 °C 

(de berekening van de warmtewisselaar is 
reeds beschreven onder “installaties met 
boiler”).
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Afb. C.2.1–13 De componenten van het ontlaadcircuit

CV- opslagvaten (buffers)

Om de verliezen zo gering mogelijk te hou-
den, dient de buffer bij voorkeur uit een enkel 
vat te bestaan. Als dat niet mogelijk is, dan 
worden meerdere vaten in serie geschakeld 
dit om een goede op- en ontlading te waar-
borgen.

De voorverwarmboiler in combinatie met de 
ontlaad-platenwarmtewisselaar overdraagt de 
in het cv-water opgeslagen zonnewarmte aan 
het drinkwater. Omdat de voorverwarmboiler 
een  periodieke thermische desinfectie moet 
ondergaan, is het verstandig deze boiler niet 
te groot te kiezen. In de praktijk word een 
inhoud tussen de 10 en 20% van het ontwerp-
verbruik gehanteerd.

De ontlaad-PWW voor het ontladen van de 
buffer naar de voorverwarmboiler, word zo 
gedimensioneerd dat de retourleiding het af-
gekoelde cv-water met een zo laag mogelijke 
temperatuur naar de buffer transporteert. De 
temperatuur dient 5K boven de temperatuur 
van het toestromende koude water van de 
voorverwarmboiler te liggen. 
De in afb. C 2.1-14 met xx gemarkeerde 
waarde volgt uit de berekening. Er worden 
meerdere vergelijkende berekeningen uitge-
voerd, met verschillende waarden voor de 

2

1 Voorverwarmboiler

Cv-buffer

1 2

Afb. C.2.1–14 PWW-dimensionering (ontlading)

15 °C

60 °Cxx °C

20 °C

BufferVoorverwarmboiler

Warmtewisselaar
ontlaadciruit

volumestroom, waarbij het piekverbruik mini-
maal 25% van het dagelijks verbruik dient te 
zijn (meestal 25% in 1 uur tijd).
Om deze berekening te controleren: Plausibel 
is een vermogen dat ca. 50% hoger is dan de 
oplaadwarmtewisselaar, mits deze berekend 
is op basis van 60 l/m² absorberoppervlakte.  

De aldus bepaalde volumestromen worden 
voor het dimensioneren van de pompen in de 
ontlaadkring gebruikt.

Voor het dimensioneren van de pla-

tenwarmtewisselaar om drinkwater 

te verwarmen dient de retourtempe-

ratuur naar de buffer slechts 5 K bo-

ven de koudwatertemperatuur van 

de voorverwarmboiler te liggen. 

De warmte opgewekt door zonne-energie en opgeslagen in 

het buffervat wordt via een PWW aan het drinkwater in de 

voorverwarmboiler overgedragen. Het mengventiel begrenst 

de temperatuur in de PWW.



C.2 Dimensionering

Voor installaties tot ca. 50 m² collectoropper-
vlakte biedt Viessmann complete pakketten 
aan. Voor nog grotere installaties zijn compo-
nentsetjes t.b.v. op- en ontlaadgroepen te ver-
krijgen. Deze kan men selecteren met behulp 
van tabel C 2.1-15

Afb. C.2.1–15 Ontwerptabel op- en ontlaadcircuit

Voorbeelden van com-
plete hydraulische en 
elecktrische schema's 
treft men aan in de  
Viessmann ontwerp-
handleidingen.

Tip

Om een passende op- en ontlaadgroep te selecteren voor grote collectoroppervlakken, biedt deze tabel een handig overzicht.

Ontwerpver-

bruik bij 60 °C 

in l/d

Vitosol 200-F Vitosol 200/300-T (3 m2) Inhoud in l

Collector- 

aantal

Oplaadset

DN

Collector- 

aantal

Oplaadset

DN

Buffervat voor 

cv-water

Voorverwarm 

boiler

1250 9 20 6 20 900 350

1375 10 20 8 20 900 350

1500 10 20 8 20 1200 350

1625 12 20 9 25 1500 350

1750 12 20 10 25 1500 350

1875 14 20 10 25 1500 350

2000 15 25 10 25 1800 350

2125 15 25 12 25 1800 350

2250 16 25 12 25 1800 350

2375 16 25 12 25 1800 350

2500 16 25 15 32 1800 350

2750 20 25 15 32 2400 350

3000 20 25 16 32 3000 350

3250 22 32 18 32 3000 350

3500 24 32 18 32 3000 350

3750 25 32 20 32 3000 500

4000 30 32 20 32 3900 500

4250 30 32 20 32 3900 500

4500 32 32 24 40 3900 500

4750 34 32 24 40 3900 500

5000 34 32 24 40 3900 500

5625 38 40 28 40 5000 750

6250 42 40 32 50 5000 750

6875 48 40 36 50 6000 750

7500 54 40 40 50 6000 750

8125 54 50 40 50 6000 1000

8750 66 50 44 50 8000 1000

9375 70 50 48 50 8000 1000

10000 70 50 52 50 9000 1000

10625 80 50 56 65* 9000 1000

11250 80 50 56 65* 9000 1500

11875 84 50 60 65* 11000 1500

12500 84 50 64 65* 11000 1500

*berekende buisdiameter. Daarvoor zijn geen voorgeconfectioneerde setjes leverbaar



116/117

C.2.1.3  Overige aspecten

Thermische Desinfectie

Bij de eerder genoemde systemen met boi-
lers zijn reeds een aantal tips ter voorkoming 
van legionellabacteriën genoemd. Deze maat-
regels zijn noodzakelijk om het ontkiemen in 
drinkwater te voorkomen. Voor meer informa-
tie kan men de NENnorm 1006 raadplegen, 
of eventueel de ISSO 55.1 en 55.2. Deze 
regelgeving geldt specifiek voor Nederland, 
en is in andere landen vaak anders geregeld. 
De uitbraak van de legionella epidemie in de 
veilinghallen te Bovenkarspel heeft tot gevolg 
gehad dat de regelgeving is aangescherpt.

Voor wat betreft zonne-energie is met name 
de voorverwamboiler, toegepast in grote in-
stallaties, van belang. Kort samengevat komt 
het er op neer dat men volgens de NEN 1006 
bij een warmwater leidingsysteem met circu-
latieleiding bij het tappunt een temperatuur 
van tenminste 60 ˚C moet  zijn.
Bij een warmwaterleiding systeem zonder 
circulatieleiding moet bij het tappunt een tem-
peratuur van tenminste 55˚C zijn.

Om hier aan te voldoen zijn twee opties mo-
gelijk:
 
- Preventieve thermische desinfectie. Weke-
lijkse preventieve thermische desinfectie is 
vereist.
- Naverwarming. Met naverwarming kan 
water dat wellicht legionella bevat worden 
gepasteuriseerd. Hierbij wordt het stromende 
water opgewarmd tot de gewenste tempera-
tuur.

Een derde optie zou kunnen zijn desinfecte-
ren met radiofrequente straling (Dit is echter 
momenteel (2009) nog niet in de regelgeving 
verwerkt)

Temperatuur    Desinfectietijdtijd (wekelijks) 
60 ˚C                20 minuten
65 ˚C                10 minuten
70 ˚C                5 minuten
 
Daarbij moeten temperaturen tussen de 25 ˚C 
en 45 ˚C zo veel mogelijk vermeden worden.

Alle overige voorschriften blijven onvermin-
derd van kracht en gelden ook voor zonnesys-
temen, bijvoorbeeld regels voor de cirulatielei-
ding, of afwijkende regels voor ziekenhuizen 
e.d.

De ontwerper van de installatie heeft de plicht 
om de gebruiker te informeren hoe de ther-
mische desinfectie functioneert en hoe hier 
correct mee omgegaan dient te worden. Bij 
voorkeur wordt dit ook vastgelegd in het ople-
veringsprotocol.

Het regelen van de naverwarming

Bij grote installaties dient de uittredetempe-
ratuur van het naverwarmde boilerwater con-
stant boven de 60 ˚C te liggen. De naverwar-
ming mag niet lager ingesteld worden.

Bij kleine installaties –in het bijzonder met 
bivalente boilers in eengezinswoningen- kan 
een regeling die de naverwarming behoefteaf-
hankelijk regelt, de bijdrage door zonnewarm-
te merkbaar verhogen.
De naverwarming wordt zo ingesteld dat 
de cv-ketel de boiler overdag –dus als men 
zonnewarmte kan verwachten- niet opwarmt. 
Aanvullend kan een naverwarmblokkering 
toegepast worden. Hier wordt op vooraf 
ingestelde tijden de naverwarmtemperatuur 
gereduceerd, om zoveel mogelijk profijt te 
hebben van de zonnewarmte. Viessmann zon-
neregelingen kunnen gekoppeld worden met 
de ketelregelingen.



Het aansluiten van de circulatieleiding

Om het probleemloos functioneren van een 
zonnesysteem te garanderen is het bijzonder 
belangrijk, dat het boilergedeelte met koud 
water gereed staat om de zonnewarmte op te 
nemen. Deze gedeelten dienen in geen geval 
via de retour van de tapwatercirculatie opge-
warmd te worden.
Een veelvoorkomende fout is dat bij bivalente 
boilers de circulatieretour uit gewoonte, om-
dat men dat bij conventionele systemen altijd 
zo deed, aan de koudwatertoevoer aangeslo-
ten wordt. De circulatieleiding dient echter 
op de circulatieaansluiting van de boiler aan-
gesloten te worden, en niet op de koudwater 
toevoeraansluiting. Doet men dit toch, dan zal 
de boiler volledig de temperatuur van de cir-
culatieretour aannemen. Dit geld ook wanneer 
thermostatische regelingen voor de circulatie-
pompen toegepast worden.

Het thermostatisch mengventiel

In het bijzonder bij installaties met een hoge 
zonne-dekkingsgraad kan het ’s zomers voor-
komen dat de watertemperatuur boven de 
60 °C komt. Om te voorkomen dat men zich 
verbrand, is het aan te bevelen om een ther-
mostatische mengventiel te plaatsen. Deze 
word tussen de warmwateruittrede en de 
koudwatertoevoer van de boiler gemonteerd. 
Om omgekeerde circulatie te voorkomen 
dient in de koudwatertoevoer van het ther-
mostatische mengventiel een terugslagklep 
aanwezig te zijn.

De maximaalthermostaat

De zonneregeling begrenst de maximale tem-
peratuur van het boilerwater en beëindigd bij 
het bereiken van deze temperatuur het over-
dragen van zonnewarmte naar het boilerwa-
ter. Een defect in de regeling kan er toe leiden 
dat de pomp bij veel zonnestraling doorloopt 
waardoor de boiler oververhit kan raken. Dit 
gebeurt als het door de collectoren opgewek-
te vermogen groter dan het verliesvermogen 
van de boiler (inclusief het primaire circuit) 
is. Dit gevaar treedt vooral op bij installaties 
waarbij het boilervolume beduidend minder 
is dan 50 l/m² absorberoppervlakte. Dus ook 
bij combinaties van een zwembad met boiler 
bestaat dit gevaar.

Om stoomvorming in het tapwatercircuit te 
voorkomen, wordt een maximaalthermo-
staat  boven in de boiler geplaatst, die bij het 
overschrijden van een temperatuur van 95 °C 
de stroomtoevoer naar de zonnecircuitpomp 
onderbreekt.

Circulatiepomp                 Thermost. mengventiel           Terugslagklep

A

A

3

1

Circulatieretour (zomer)

noodzakelijk om te hoge temperaturen in de zomer te voorkomen

Circulatieretour (winter)

Aanvoertemperatuur maximaal 60 °C

Toevoer thermostatisch ventiel tapwater

zo kort mogelijke leiding vanwege geen doorstroming in de winter

Circulatieretour (FOUT)

Circulatieretour niet in het zonnegedeelte van de boiler aansluiten

1
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2
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C
B

B

1
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2

Maximaalthermostaat

Zonnecircuitpomp

Afb. C.2.1–16 Het aansluiten van de circulatieleiding en het thermostatisch mengventiel (drinkwaterklep)

Afb. C.2.1–17 De maximaalthermostaat

C.2 Auslegung

Om stoomvorming te voorkomen in 

het warmwaternet wordt een maxi-

maalthermostaat boven in de boiler 

geplaatst.
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Afb. C.2.2–1 Energiebehoefte en opgewekte zonne-energieC.2.2 Het ontwerpen van een installatie 

voor het bijverwarmen van de CV (verwar-

mingsondersteuning) 

Meer dan 50% van de verkochte collectorop-
pervlakte in Europa, wordt zowel voor warm-
water als cv-bijverwarming toegepast. In het 
verleden werden zonnecollectoren voorna-
melijk voor het bereiden van warm tapwater 
gebruikt.
Voor nieuwbouwwoningen kan men de wo-
ningen zo maken dat een zonnesysteem met 
seizoensopslag het grootste gedeelte van 
de warmtebehoefte dekt. Een voorwaarde 
hiervoor is dat het gebouw een gering ver-
bruik heeft (lage transmissie waarde), dat er 
genoeg plaats is voor een opslagvat (buffer) 
vanaf ca. 10.000 liter en het dak op het zuiden 
georiënteerd is.
De gewenste energiebesparing kan alleen 
in zulke objecten door een samenspel van 
installatietechniek en architectuur gerealiseerd 
worden. Het totale ontwerp dient hierop af-
gestemd te zijn en dat is nu (nog) maatwerk. 
Viessmann ondersteund architecten en instal-
lateurs graag bij deze projecten.
In het volgende gedeelte wordt CV met zon-
ne-energie in de bestaande bouw en nieuw-
bouw verder toegelicht door toepassing van 
opslagvaten tot ca. 2000 l. Dit betekent dat 
zonne-energie bijdraagt aan de CV, maar dat 
altijd nog een andere warmtebron aanwezig 
dient te zijn.

Uitgangspunten voor het ontwerp

Bij het verwarmen van drinkwater met een 
zonnesysteem word de zeer sterk variërende 
opgewekte zonne-energie gedurende een 
jaar zo evenredig mogelijk over de jaarlijkse 
behoefte verdeeld.

Bij cv ondersteund met zonne-energie is 
vraag en aanbod niet gelijktijdig op elkaar af-
gestemd.

’s Winters is er vraag maar ’s zomers is er 
aanbod. De ervaring leert ons, dat geïnteres-
seerden de mogelijkheid van de bijdrage van 
zonne-energie aan de verwarming in een 
woongebouw vaak niet correct beoordelen. 
Onrealistische verwachtingen dienen in een 
vroeg stadium ontzenuwd te worden.

Uit afb. C 2.2-1 maken we op dat:

Het zonnesysteem de conventionele •	
warmte-opwekker niet vervangt en zelfs 
het vermogen hiervan niet reduceert.
Het zonnesysteem als onderdeel van het •	
totale systeem gezien dient te worden, 
waarbij ook het rendement van de conven-
tionele warmteopwekker zeer belangrijk 
is. De integratie met een zonnesysteem 
verhoogt het rendement van het totale 
systeem, maar kan niet het conventionele 
deel vervangen.
Zonder seizoensopslag de mogelijkheden •	
van cv ondersteund door zonne-energie 
beperkt zijn. Als de curve wordt uitgebreid 
met 30-50 m² zonnecollector oppervlakte, 
word duidelijk dat de extra gewonnen 
energie voor het grootste gedeelte in de 
zomer tot een onbenut overschot leidt. 
Het verschil tussen opgewekte energie 
(aanbod) en warmtebehoefte (vraag) wordt 
alleen maar groter en blijft onbenut.
Ieder zonnesysteem dat de cv onder-•	
steund in de zomer lange periodes zal 
stagneren, zolang er geen extra afnemers 
aan het zonnesysteem gekoppeld worden. 
De inherent met stagnatie verbonden 
stoomvorming vraagt een nauwkeurig ont-
werp en uitvoering.

Een nadeel van cv-ondersteuning 

met zonne-energie met kortston-

dige opslag zijn de niet bruikbare 

warmteoverschotten in de zomer 



Dimensionering
In de praktijk zijn er drie uitgangspunten 
waarop een zonnesysteem dat ook gebruikt 
wordt voor cv-bijverwarming gedimensio-
neerd wordt:

1. Oriëntatie aan de hand van het dek- 

    kingspercentage zonne-energie

Door reclame en de aandacht in de media 
voor alternatieve energie is het verwachtings-
patroon van de consument hoog. Voor wat 
betreft bijverwarming met zonnecollectoren 
is het onmogelijk om een bepaald dekkings-
percentage door zonne-energie te garanderen 
zonder het gebouw grondig te beoordelen. 
Los hiervan moet men hier geen wonderen 
van verwachten, het wordt niet voor niets 
bijverwarming genoemd. Het dekkingspercen-
tage volgt uit een op het gebouw afgestemd 
ontwerp. Als streefwaarde is het dekkingsper-
centage eigenlijk nauwelijks bruikbaar. 

2. Oriëntatie aan de hand van de te ver- 

    warmen oppervlakte

De tweede mogelijkheid is het dimensioneren 
met betrekking op de te verwarmen opper-
vlakte van het gebouw. Neemt men de per 
gebouw sterk verschillende energie behoefte 
in acht, dan zal het snel duidelijk worden dat 
als men hier een vuistregel voor wil opstel-
len, deze al die situaties dient af te dekken. 
Bijvoorbeeld, de stap van 0,1 m² naar 0,2 m² 
collectoroppervlakte per m² te verwarmen op-
pervlakte betekend een factor 2 in de grootte 
van de installatie. Dit effect maakt het extra 
moeilijk om de grootte van het zonnesysteem 
te bepalen. Bovendien komt de in de zomer 
benodigde warm tapwaterhoeveelheid niet 
passend in het ontwerp terug, dat wil zeggen 
er is geen vaste verhouding tussen woonop-
pervlakte en het tapwaterverbruik aanwezig. 
Een puur op basis van woonoppervlakte ont-
worpen installatie zal zich in een woning van 
bijvoorbeeld 250 m² bewoond door 2 perso-
nen, anders gedragen als in een eengezinswo-
ning waar vijf personen wonen.

3. Oriëntering aan de hand van het jaar- 

    rendement

Viessmann hanteert als maatstaf het jaarren-
dement van de complete verwarmingsinstalla-
tie. Ook de gezamenlijk Duitse verwarmings-
industrie beveelt dit aan. In informatiebladen 
van de Bundesindustrieverbondes Deutsch-
land Haus-, Energie und Umwelttechnik e.v. 

(BDH) wordt dit ook collectief uitgedragen. 
Deze Duitstalige informatiebladen vindt u op 
www.bdh-koeln.de. Deze informatiebladen 
beschrijven de stand van de techniek die zich 
bewezen heeft waardoor de installateur er 
zeker van is dat hij het juiste concept krijgt en 
tevens gebruik kan maken van de tips en aan-
wijzingen voor de uitvoering van de installatie.

De basis voor de dimensionering van een zon-
nesysteem dat ook voor verwarming gebruikt 
kan worden is altijd de warmtebehoefte in 
de zomer. Dit is in de regel de warmwater-
behoefte, eventueel aangevuld met andere 
warmtebehoeften, zoals bijvoorbeeld het con-
densvrij houden van een kelder.

Op basis van dit verbruik in de zomer wordt 
het collectoroppervlakte bepaald. Vervolgens 
wordt dit met een factor 2 of 2.5 vermenig-
vuldigt om de bijdrage aan de verwarming 
te kunnen realiseren. De precieze dimensi-
onering volgt dan door rekening te houden 
met het gebouw en de regels om een be-
drijfszeker systeem te ontwerpen. Komt uit 
een berekening bijvoorbeeld dat men 7 of 8 
collectoren nodig heeft, maar er is op het dak 
dat op het zuiden is gericht maar plaats voor 
7 collectoren, dan kan men hier mee volstaan 
en heeft het weining zin om ergens anders bij-
voorbeeld op het dak van de garage nog een 

Tip

Om condensvorming op 
warme dagen in koele 
ruimtes (bv kelders) te 
voorkomen, is enkele 
graden temperatuurver-
hoging vaak al voldoen-
de. Voor een doorsnee 
kelder is ca. 0,05 m² 
collectoroppervlakte per 
m² kelderoppervlakte 
toereikend. Er is dan al 
rekening gehouden met 
het feit dat het zonne-
systeem in deze periode 
meer energie levert dan 
benodigd is voor warm 
tapwater bereiding.

C.2 Dimensionering

Voor een eengezinswoning wordt berekend dat er 7 

m² vlakke-plaat collectoren benodigd zijn voor het 

bereiden van warm tapwater. Verder is er in de zo-

mer geen behoefte meer aan warmte in deze wo-

ning. 

De collectoroppervlakte om een bijdrage aan de cv 

te leveren zal dus ergens tussen de 14 m² en 17,5 

m² liggen. Gekozen worden 7 vlakke-plaat collecto-

ren van ieder 2,33 m² absorberoppervlakte, totaal 

dus 16,3 m².

Voorbeeld
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Afb. C.2.2–2 Selectietabel bijverwarming cv met zonne-energie (eengezinswoning)achtste collector te monteren.
Is er een zwembad beschikbaar die in de 
zomer warmte opnemen kan, dan heeft dit 
op de dimensionering van het zonnesysteem 
geen invloed. Omdat  het anders onverwarm-
de bad nu vanwege het warmte-overschot 
maar een beetje warmer worden zal.

Voor combinaties van zonnesystemen voor 
cv-bijverwarming met grotere openlucht of 
overdekte zwembaden die door een conven-
tionele ketelinstallatie op temperatuur gehou-
den moeten worden, kan men hoofdstuk C 
2.4 raadplegen.

Indien het mogelijk is om bij zonnesystemen 
voor cv-bijverwarming de collectorelevatie 
naar wens in te stellen, zoals bijvoorbeeld 
op een plat dak het geval is, dan kan men 
het beste 60° kiezen. Deze iet wat steilere 
opstelling zorgt niet alleen voor een hogere 
opbrengst in de overgangstijd maar ook voor 
minder energieoverschotten in de zomer en 
ontziet daarmee de complete installatie.

Kan de installatie met vlakke-plaat collectoren 
alleen -parallel lopend met dat dak- met een 
neiging < 30° uitgericht worden, dan is cv-
bijverwarming niet meer zinvol. In dat geval 
kiest men vacuümbuiscollectoren (loodrechte 
montage met de aansluitingen naar onderen) 
waarvan de collectoren in de buizen afzonder-
lijk uitgericht kunnen worden.

Voor de dimensionering maakt het niet uit of 
het een systeem met een combiboiler of een 
afzonderlijke cv-buffer  plus  boiler betreft. 
Daar het systeem in de zomer meerdere da-
gen slecht weer moet kunnen overbruggen is 
bij vlakke-plaat collectoren 50 l opslagvolume 
per m² de ondergrens. Het optimale bereik 
varieert tussen de 50 en 70 l. Bij vacuümbuis-
collectoren ligt dit tussen de 70 en 90 l per m² 
absorberoppervlakte.

Afb. C.2.2–3 Systeem dat de buffer oplaad

Personen Warmwater- 

behoefte van 

60 °C in l

Inhoud van het-

buffervat

in l

Collector

Vitosol-F

aantal

Vitosol-T

oppervlakte

2 60 750 4 x SV / 4 x SH 2 x 3 m2

3 90 750 4 x SV / 4 x SH 2 x 3 m2

4 120 750 / 1000 4 x SV / 4 x SH 2 x 3 m2

5 150 750 / 1000 4 x SV / 4 x SH 4 x 2 m2

6 180 750 / 1000 4 x SV / 4 x SH 4 x 2 m2

7 210 1000 6 x SV / 6 x SH 3 x 3 m2

8 240 1000 6 x SV / 6 x SH 3 x 3 m2

Met een systeem dat de buffer oplaad, wordt het verwar-

mingscircuit aan de buffer gekoppeld, en vanuit deze buffer 

bediend.

Om snel componenten voor cv-bij-

verwarming (ook wel het ondersteu-

nen van de cv met zonne-eneergie 

genoemd) te selecteren kan men 

deze tabel gebruiken. 

Systeemkeuze
Men heeft twee mogelijkheden om de 
gewonnen zonne-energie op te slaan en 
vervolgens ter beschikking te stellen aan het 
verwarmingscircuit:
1. Het opladen van de buffer
2. Retourtemperatuurverhoging 

Bij een installatie met bufferoplading wordt 
het opslagvat door het zonnesysteem of de 
ketel op de gewenste aanvoertemperatuur ge-
bracht. Vanuit het cv-buffervat wordt warmte 
aan het verwarmingscircuit geleverd.



Bij een installatie met verhoging van de re-
tourwatertemperatuur, wordt het door zonne-
energie verwarmde water gebruikt indien de 
temperatuur in de buffer hoger is dan de re-
tourtemperatuur van het verwarmingscircuit. 
Wordt de gewenste aanvoertemperatuur niet 
bereikt, dan schiet de ketel te hulp.

Bij oude ketelinstallaties waar veel warmte 
verloren gaat, wordt menigmaal beargumen-
teerd dat de conventioneel opgewekte warm-
te -om vele branderstarts te voorkomen- zo 

C.2 Dimensionering

1

2

2

Boiler

Combiboiler

1

Afb. C.2.2–4 Systeem met retourtemperatuurverhoging

Afb. C.2.2–5 Systeem met extra monovalente boiler

snel als mogelijk in het buffervat opgeslagen 
dient te worden. Dit reduceert inderdaad 
de warmteverliezen van de ketel (door het 
vermijden van afkoelen in stilstand). Beter is 
het echter om dergelijke installaties niet met 
zonne-energie uit te voeren, maar als eerste 
de ketel te vervangen door een modern zuinig 
exemplaar.

Bij moderne warmteopwekkers snijdt dit 
argument namelijk geen hout. Deze wekken 
modulerend precies die energiehoeveel-
heid die voor het bereiken van de gewenste 
aanvoertemperatuur noodzakelijk is. Een buf-
feroplading betekent een verschuiving van de 
systeem grens. Het vergroot fundamenteel 
het V.O. (= verwarmingsoppervlak) waar de 
conventioneel opgewekte warmte verloren 
gaat, en -weliswaar onafhankelijk van de kwa-
liteit van de bufferisolatie- het vergroot altijd 
de streeftemperatuur van het zonnesysteem, 
waardoor automatisch het rendement daalt.
Om deze reden geniet bij Viessmann de re-
tourtemperatuurverhoging de voorkeur, tenzij 
andere eisen gesteld worden, bijvoorbeeld als 
men een houtketel aan wil sluiten. 

Het voordeel als men maar één vat plaatst is 
dat het weinig plaats inneemt en het leiding-
werk eenvoudig aan te sluiten is. Men dient 
wel rekening te houden met de maximale hoe-
veelheid warmwater die gedurende een be-
paalde tijd getapt kan worden. Deze gegevens 

Bij een systeem met retourtem-

peratuurverhoging worden de 

verwarmingscircuits door de ketel 

verwarmd. De zonnewarmte wordt 

gebruikt als de temperatuur van de 

retour van de verwarmingscircuits 

lager is dan de temperatuur in de 

buffer.

Het systeem met retourtempera-

tuurverhoging kan ook met combi-

boiler en normale boiler uitgevoerd 

worden. Dit is ideaal als er langdurig 

veel warm water getapt wordt. Of 

in een bestaande situatie, waar de 

reeds aanwezige boiler kan blijven 

staan.
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1 Boiler

Cv-buffer

21

Afb. C.2.2–6 Systeem met cv-buffer en tapwaterstation

Afb. C.2.2–7 Systeem met verschillende opslagvaten (bivalent)

staan in de datasheets van de combiboiler. Bij 
grote warm tapwaterbehoefte, of wanneer 
men een bestaande boiler wil laten staan, kan 
men een combiboiler ook voor de bestaande 
monovalente boiler plaatsen.

In plaats van een combiboiler kan ook een 
cv-buffer geplaatst worden, voorzien van een 
tapwatersetje (warmtewisselaar inclusief toe-
behoren), waarbij men hier eveneens op het 

maximale tapvermogen dient te letten. 

Bij systemen met een aparte cv-buffer en boi-
ler laadt het zonnesysteem meerdere opslag-
vaten parallel op. Dit systeem kan naar wens 
uitgebreid worden. Bij grote installaties kan de 
bivalente boiler door twee monovalente boi-
lers vervangen worden.

Bij grote installaties kan het sys-

teem met een cv-buffervat en tap-

waterstation toegepast worden.

Bij twee afzonderlijke opslagvaten 

wordt de zonnewarmte zowel in 

de cv-buffer als in de boiler opge-

slagen.



Eisen aan het afgiftesysteem

Een veel voorkomend misverstand is dat 
bijverwarming met zonne-energie alleen mo-
gelijk zou zijn met vloerverwarming. Dit is niet 
correct. Het verschil in opbrengst met radia-
toren is over het gehele jaar bezien minimaal 
ten opzichte van vloerverwarming. De reden 
hiervoor is de ietwat hogere streeftempera-
tuur van het zonnesysteem die bepaald wordt 
door de retourtemperatuur van het verwar-
mingscircuit.

Bij het vergelijken van de diverse afgiftesyste-
men moet men bedenken dat het zonnesys-
teem vooral in de overgangsperiode, dus in 
de herfst en de lente, energie aan het verwar-
mingscircuit leveren zal. In deze periode wer-
ken afgiftesystemen niet op de temperaturen 
waar ze voor ontworpen zijn, maar wordt de 
retourtemperatuur veel lager gehouden.

Belangrijk is het correct hydraulisch instellen 
van de verwarmingscircuits met radiatoren.

Zonnesystemen en HR-ketels

Een ander misverstand is, dat zonnesystemen 
niet met HR-ketels te combineren zouden 
zijn. Ook dit klopt niet. Bij een goed ontwerp 
verwarmt het zonnesysteem altijd met voor-
rang het koudste water (dit kan drinkwater of 
cv-water zijn).
Moet de ketel dan de rest overnemen, dan 
werkt de ketel –bijvoorbeeld bij verhoging van 
de drinkwatertemperatuur van 30 °C (door het 
zonnesysteem gerealiseerd) naar 60 °C (de 
streeftemperatuur)- inderdaad niet meer in het 
condensbereik. Dit kan de HR-ketel natuurlijk 
ook niet wanneer er geen zonnesysteem is.

Op dezelfde manier kan men dit ook voor cv-
bijverwarming beredeneren. In principe heeft 
de combinatie met een zonnesysteem geen 
invloed op het rendement en de bedrijfszeker-
heid van de HR-ketel. In de praktijk blijkt dat 
het jaarrendement van de ketel iets daalt en 
het jaarrendement van het complete systeem 
enorm stijgt. Bepalend is uiteraard de hoe-
veelheid energie die daadwerkelijk bespaard 
wordt.

2

Boiler

Voorverwarmboiler

Cv-buffer

1

1

2 3

3

2

Afb. C.2.2–8 Systeem met verschillende opslagvaten (monovalent)

C.2 Dimensionering

Bij het systeem met afzonderlijke 

opslagvaten kan de bivalente boiler 

(Afb. C.2.2–7) door een monovalen-

te boiler -die door een ketel naver-

warmd wordt- vervangen worden. 
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2-pompen 3-weg mengklep

Afb. C.2.2–9 Het opladen van meerdere boilers

Meerdere opslagvaten opladen met zon-
ne-energie 

Worden meerdere opslagvaten en/of verbrui-
kers aangesloten op het zonnesysteem, dan 
kan men dit hydraulisch op verschillende ma-
nieren uit voeren.

Met twee pompen

Met deze variant wordt ieder opslagvat afzon-
derlijk met een eigen pomp in de retourleiding 
gekoppeld met de zonnecollector. De pompen 
worden om de beurt ingeschakeld. Een be-
drijfswijze waar beide pompen parallel gelijk-
tijdig lopen, is theoretisch weliswaar mogelijk, 
maar in de praktijk is gebleken dat dit alleen 
in zeldzame gevallen zinvol is. Dit komt vooral 
vanwege de verschillende debieten die men 
dan in het primaire circuit zou krijgen

Met een drieweg omschakelklep

Bij deze oplossing loopt een enkele zonne-
circuitpomp om beide vaten op te laden. De 
volumestroom wordt aan de hand van warm-
tevraag met behulp van een driewegklep naar 
het te verwarmen opslagvat getransporteerd. 
De drieweg omschakelklep wordt in de retour-
leiding gemonteerd omdat deze daar minder 

 
Veel zonneregelingen 
hebben standaard in-
stallatieschema’s waar 
beide oplossingen voor-
geprogrammeerd zijn. 
Bij Viessmannregelingen 
is de variant met twee 
pompen als standaard 
ingesteld. Is een andere 
oplossing gewenst, dan 
moet de instelling van 
de regeling overeenkom-
stig gewijzigd worden.

Tipbelast wordt door hoge temperaturen.

Selectiecriteria

Wat betreft de bedrijfszekerheid zijn beide 
varianten gelijkwaardig. De oplossing met 
een drieweg omschakelklep is meestal wat 
goedkoper. De oplossing met twee pompen 
verbruikt iets minder elektriciteit (geringer 
drukverlies, geen elektriciteitverbruik van de 
drieweg klep). Worden er meer dan 2 opslag-
vaten toegepast dan leiden oplossingen met 
pompen tot overzichtelijke installaties, in ver-
gelijking met meerdere achter elkaar gescha-
kelde driewegkleppen.



C.2.3  Bedrijfsmatige gebruiksprofielen

De hiervoor besproken voorbeelden hadden 
altijd betrekking op warm tapwaterbereiding 
of cv-bijverwarming met zonne-energie in het 
woonsegment.
Tapprofielen en verwarmingstijden bij bedrijfs-
matig gebruik wijken hier vaak sterk vanaf. 
Hier dient men bij het ontwerpen en dimensi-
oneren van een zonnesysteem rekening mee 
te houden. 

Eengezinswoning met twee personen, 

150 l warmwaterverbruik van 60 °C per dag

Warmwaterverbruik aandeel in een week: 

 

 

 

 

 

 

 

Simulatie met verschillende boilers (inhoud) 

met 4,6 m2 absorberoppervlakte:

Artsenpraktijk, 

150 l warmwaterverbruik van 60 °C per dag

Warmwaterverbruik aandeel in een week: 

 

 

 

 

 

 

 

Simulatie met verschillende boilers (inhoud) 

met 4,6 m2 absorberoppervlakte:

Voorbeeld Voorbeeld

C.2 Dimensionering

In het voorbeeld van de eengezinswoning is 
het verbruik op werkdagen constant, en in het 
weekeinde daalt het verbruik. In de simulatie 
(zie hoofdstuk C.4) met 4.6 m2  absorberop-
pervlakte en verschillende boilerinhouden 
resulteert dat de dekkingsgraad door zonne-
energie en het rendement van de installatie 
vanaf een boilerinhoud van 300 liter niet meer 
merkbaar stijgen. Ook is de maximaal te reali-
seren energiebesparing bereikt.
Dit betekent dat de installatie met een 300 l 
boiler correct gedimensioneerd is.

In het voorbeeld van de artsenpraktijk stijgen 
de dekkinsgraad door zonne-energie, rende-
ment alsmede energiebesparing tussen 300 
en 400 l boilerinhoud nog behoorlijk, terwijl de 
collectoroppervlakte en het tapprofiel identiek 
is aan die in het voorbeeld van de eengezins-
woning.

Door de grotere boilerinhoud staat de in het 
weekeinde opgewarmde warm tapwater 
aan het begin van de werkweek klaar voor 
gebruik.

Het is dus belangrijk om bij het ontwerpen 
van de installatie niet alleen naar het gemid-
deld warm tapwaterverbruik te kijken, maar 
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Voor bedrijfsmatige 
gebruiksprofielen zijn 
geen standaardwaarden 
beschikbaar. Hier moet 
ieder geval apart beke-
ken worden.

Tip



126/127

ook rekening te houden met de periodes dat 
er verbruikt wordt.

Soortgelijke voorbeelden kan men ook voor 
cv-bijverwarming met zonne-energie beden-
ken. Een installatie voor bedrijfsmatig gebruik 
gedraagt zich anders als in een woonhuis om-
dat in het weekeinde de cv-temperatuur laag 
ingesteld word.
Het Viessmann ontwerpprogramma ESOP (zie 
hoofdstuk 4) heeft de mogelijkheid installaties 
te simuleren met objectspecifieke tapprofie-
len, die men zelf ingeven kan.

 
Lage temperatuur proceswarmte

Als warmte met lage temperatuur wordt in 
het geval van proceswarmte dat temperatuur-
niveau bedoeld dat met vlakke-plaat collecto-
ren nog met acceptabel rendement gemaakt 
kan worden (ca. 90 °C).

Veel processen in de industrie zoals bijvoor-
beeld was- of ontvettingsprocessen worden 
op relatief lage temperatuur uitgevoerd. Deze 
processen zijn geschikt om met zonne-ener-
gie uitgevoerd te worden, vooral indien er een 
continue warmteafname plaatsvindt. Vaak kan 
men volstaan met kleine boilers, waardoor de 
prijs voor warmte gunstig is.

Reeds nu zijn veel brouwerijen en andere 
producenten van levensmiddelen voorzien van 
thermische zonnesystemen.

C.2.4  Zwembadverwarming

Voor het uitsluitend verwarmen van open-
luchtzwembaden kunnen onverglaasde ‘open’ 
collectoren toegepast worden. Dit zijn in feite 
gewone absorbermatten of slangen. Tech-
nisch mag men dit geen collectoren noemen. 
Absorbermatten en slangen worden conform 
EN12975 op een andere manier getest. De 
testresultaten voor onverglaasde collectoren 
gemaakt van polymeren zijn derhalve niet te 
vergelijken met verglaasde metaalabsorbers 
en worden meestal ook in andere bereiken 
toegepast.

Deze kunststofabsorbers bezitten een goed 
optisch rendement omdat de verliezen van de 
glazen afdekplaat vervallen. Vanwege het ont-
breken van deze glasplaat zijn de thermische 
verliezen hoog. Derhalve zijn deze absorbers 
alleen geschikt voor gebruik in een omgeving 
waar een gering temperatuurverschil is met 
de absorber, dat wil zeggen alleen toepasbaar 
bij een zeer kleine ΔT.

De meest gebruikte toepassing voor onver-
glaasde collectoren zijn openlucht zwemba-
den. Deze worden dan uitsluitend voor zwem-
badverwarming gebruikt, dus geen andere 
verbruikers, zoals warm tapwaterbereiding, 
worden hier op aangesloten. Omdat in de 
zomer de hoeveelheid zonnestraling samen-
valt met de warmtevraag is dit een goede en 
goedkope oplossing.

Door zwembadabsorbers stroomt direct het 
zwembadwater. De absorbers worden meest-
al horizontaal (vaak naast het zwembad, of op 
een plat dak) met een bevestigingsband op 
de ondergrond bevestigd. Ze kunnen ook ook 
op daken met een flauwe helling geplaatst 
worden. In de winter dienen ze volledig leeg 
te zijn. Voor de combinatie van zwembadver-
warming met warm tapwaterverwarming en 
eventueel nog cv-bijverwarming zijn deze een-
voudige absorbermatten niet geschikt.



In deze sectie wordt toegelicht op welke ma-
nier de warmtebehoefte van zwembaden in 
het ontwerp van gecombineerde installaties 
meegenomen wordt.

Zwembaden worden in drie categorieën 
ingedeeld, waaruit dan de richtlijnen volgen 
om deze in een compleet systeem te laten 
functioneren:

Openluchtzwembaden zonder conventi-•	
onele naverwarming (bijvoorbeeld een 
zwembad in de tuin van een woonhuis)

Openluchtzwembaden die op basistempe-•	
ratuur gehouden worden (meestal open-
bare zwembaden maar ook incidenteel 
zwembaden bij woonhuizen (villa’s)).

Overdekte zwembaden (baden die het •	
gehele jaar gebruikt worden en derhalve 
ook altijd op basistemperatuur gehouden 
worden. Zowel grote openbare zwem-
baden als inpandige zwembaden in 
woningen).

Met de basistemperatuur wordt de tempera-
tuur bedoeld die het zwembadwater altijd 
minimaal dient te hebben. Dit wordt door een 
ketelinstallatie gegarandeerd.
De basistemperatuur kan bij sterke zoninstra-
ling bij openluchtbaden overschreden worden.

Zwembaden zonder conventionele naver-

warming

Openluchtbaden zijn in West-Europa meestal 
vanaf mei tot en met september geopend. De 
energiebehoefte hangt af van twee verlies-
posten:

waterverlies door lekkage, verdamping en •	
uitdraging (dit is de hoeveelheid water die 
een badgast bij het verlaten van het bek-
ken 'meenemt').
Warmteverliezen via het wateroppervlak, •	
de bekkenwanden en de verdampings 
koude

Het verlies ten gevolgen van verdamping kan 
in de periode dat het zwembad niet gebruikt 
word flink gereduceerd worden door het bad 
af te dekken. Daardoor daalt ook het energie-
verbruik. De grootste energiebijdrage komt 
direct van de op het bekken schijnende zon. 
Op deze wijze bereikt het bekkenwater een 
‘natuurlijke’ basistemperatuur. Deze tempera-
tuur kan men als de gemiddelde bekkentem-
peratuur gedurende de gehele bedrijfsperiode 
beschouwen.

C.2 Dimensionering
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Typisch temperatuurverloop van een 
onverwarmd openluchtzwembad

Locatie: Würzburg (D), bekkenoppervlakte: 40 m2,
diepte: 1,5 m, ligging: beschut en 's nachts afgedekt

Afb. C.2.4–1 Bekkentemperatuur  in openluchtbad

Afb. C.2.4 Openlucht zwembad 

zwemvereniging Poseidon, Ham-

burg 

Het temperatuursverloop in onverwarmde openlucht zwem-

baden volgt uit de zonnestraling op het bekken.
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Dimensioneringsoverzicht

Afb. C.2.4–2 Temperatuurverhoging openluchtbad

Openlucht zwembaden op een basistem-
peratuur gehouden door middel van con-
ventionele naverwarming.

Wordt het bekken door middel van een 
conventionele verwarmingsinstallatie op de 
basistemperatuur gebracht en gehouden, dan 
verandert het gedrag van het zonnesysteem 
nauwelijks. Het zonnesysteem verhoogt de 
basistemperatuur op dezelfde manier als niet 
naverwarmde bekkens.

De installatie wordt zodanig ontworpen, dat 
het conventionele naverwarmingssysteem 
uitsluitend in de opwarmfase, dus als het 
zwemseizoen begint, het zwembad tot de 
basistemperatuur verwarmd. Is deze  tem-
peratuur bereikt dan zorgt het zonnesysteem 
ervoor dat deze behouden blijft.

Bij naverwarmde bekkens kan men het aantal 
benodigde collectoren het beste bepalen door 
een meting. Door de ketelinstallatie bij zonnig 
weer 48 uren uitgeschakeld te houden, en de 
temperatuurval van het bekkenwater nauw-
keurig te meten. Voor alle zekerheid kan men 
deze procedure tweemaal uitvoeren. Het be-
palen van het collectoroppervlakte is identiek 
aan de methode voor overdekte zwembaden, 
die we nu gaan bespreken.

Afb. C.2.4–3 Openlucht zwembad met basistemperatuur
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Standplaats: Würzburg, bekkenoppervlakte: 40 m2,
diepte: 1,5 m, ligging: beschut en 's nachts afgedekt

Grondtemperatuur

Basistemperatuur (conventioneel)

Zonnewarmte

Seizoensverlenging (conventioneel)

Bij openlucht zwembaden waarbij de basistemperatuur op conventionele wijze gehandhaafd wordt, kan de 

zwembadwatertemperatuur door zonnewarmte verhoogd worden.

Bij openlucht zwembaden met afdekking is een collectorop-

pervlakte van 50% van het bekkenoppervlak toereikend.

Een zonnesysteem verandert niets aan dit 
typische temperatuursverloop, maar kan wel 
de basistemperatuur verhogen. De tempera-
tuurverhoging is afhankelijk van de verhouding 
tussen de bekkenoppervlakte en de absorbe-
roppervlakte.

Grafiek C 2.4-2 geeft de samenhang aan tus-
sen de zwembadoppervlakte en de tempera-
tuurverhoging. Wegens de geringe collector-
temperatuur en de gebruiksperiode (zomer) 
heeft het toegepaste collectortype geen 
invloed op deze waarde.
. 

Dimensionering

Als basistemperatuur voor de “natuurlijke” 
gemiddelde bekkentemperatuur wordt hartje 
zomer 20°C aangenomen. Uit ervaring is 
gebleken dat slechts 3 tot 4K temperatuurver-
hoging voldoende is om een merkbaar aange-
namere badtemperatuur te verwezenlijken. Dit 
wordt bereikt door een collectoroppervlakte 
die maximaal de helft van de bekkenopper-
vlakte bedraagt toe te passen.



Overdekte zwembaden

Overdekte zwembaden hebben normaal 
gesproken een hogere streeftemperatuur 
dan openluchtbaden. Bovendien worden ze 
het gehele jaar door gebruikt. Is het gehele 
jaar een constante bekkenwater tempera-
tuur gewenst, dan moet het bekken bivalent 
verwarmt worden. Om correct de benodigde 
componenten te dimensioneren is het noodza-
kelijk om de energiebehoefte van het bekken 
te meten.

Deze meting bestaat uit het uitschakelen van 
de naverwarming voor een periode van 48 
uren. Aan het begin en het einde van deze 
periode wordt de bekkenwatertemperatuur 
gemeten. Uit het temperatuurverschil en de 
bekkeninhoud kan men dan de dagelijkse 
energiebehoefte berekenen.
Bij nieuw te bouwen zwembaden kan men 
een transmissieberekening (laten) maken.

het ondersteunen van de verwarmingsketel. 
Zinvol zijn derhalve de combinaties van zwem-
badverwarming, tapwaterverwarming en het 
ondersteunen van de ruimteverwarming.

Voor het dimensioneren van deze combinatie 
wordt de collectoroppervlakte bepaald door 
de benodigde oppervlakte voor het zwembad 
op te tellen bij de benodigde oppervlakte voor 
warm tapwater bereiding. Een passende boi-
ler en of buffer wordt op basis van de totale 
oppervlakte bepaald. Extra collectoroppervlak-
te voor het ondersteunen van de verwarming 
is niet noodzakelijk.

Installatie voor een overdekt zwembad

De collectoroppervlakte wordt analoog aan de 
methode voor openlucht zwembaden bere-
kent (collectoroppervlakte voor het zwembad 
plus die voor de warmwater bereiding).

Het bekken neemt de door de zon geleverde 
energie gedurende het gehele jaar op. Der-
halve is het aansluiten van het zonnesysteem 
op de cv-installatie alleen mogelijk door de 
voorwaarden toe te passen die ook voor ver-
warmingsondersteuning gelden (zie hoofdstuk 
C 2.2). De oppervlakte wordt dus bepaald op 
basis van het warm tapwaterverbruik in de 
zomer, en wordt dan minstens verdubbeld. 
Wordt alleen op basis van het warm tapwater-
verbruik gedimensioneerd dan verwarmt het 
zonnesysteem in de kwakkelperiodes en in de 
winter alleen het bekkenwater. 

Eisen gesteld aan de zwembadwarmte-
wisselaar

De warmtewisselaar, die de warmte op-
gewekt door de zon aan het bekkenwater 
overdraagt, dient bestand te zijn tegen zwem-
badwater, en een gering drukverlies bij hoge 
volumestromen te bezitten. Veel toegepast 
zijn pijpenbundelwarmtewisselaars, en onder 
bepaalde voorwaarden zijn ook platenwarmte-
wisselaars toepasbaar.

Wegens de lage bekkentemperatuur is het 
temperatuurverschil tussen het toestromende 
bekkenwater en de collectorretour niet zo 
bepalend als bij warm tapwaterbereiding of 
verwarmingsondersteuning. Evenwel dient 
deze niet de ca. 10 K of 15 K te overschrijden. 
Afhankelijk van het geïnstalleerde collectorop-
pervlak biedt Viessmann diverse pijpenbundel 
wisselaars aan, gebaseerd op een tempera-
tuurverschil van 10 K (zie afb C 2.4-6).

C.2 Dimensionering

Op een zonrijke wolkenloze zomerdag levert een zon-

necollector gemiddeld 4,5 kWh/m² collectoroppervlak-

te aan het zwembadwater (in west en midden Europa)

Bekkenoppervlakte           : 36 m²

Gemiddelde bekkendiepte:1,5 m

Bekkeninhoud                   : 54 m³

Temperatuurdaling in 48 uren: 2 K

Energiebehoefte per dag: 54 m³ . 1 K . 1,16 (kWh/K .m²) 

= 62,6 kWh

Coll-oppervlakte: 62,6 kWh/ 4,5 kWh /m³ = 13,9 m²

Voorbeeld

Voorbeelden van com-
plete hydraulische 
schema’s vindt u in de 
ontwerphandleidingen 
van Viessmann.

Tip

Als eerste benadering om de kosten te schat-
ten kan men in het algemeen rekenen met 
een gemiddelde afkoeling van 1 K per dag. 
Bij een gemiddelde bekkendiepte van 1,5 m 
betekend dat er ca. 1,74 kWh (d.m²) bekken-
oppervlakte aan energie benodigd is om de 
basistemperatuur in stand te houden.
Per m² bekkenoppervlakte resulteert dat in ca. 
0,4 m² collectoroppervlakte.

Het dimensioneren van de totale instal-
latie

Installatie voor een openlucht zwembad

Omdat het bekken alleen ’s zomers verwarmd 
wordt, kunnen de zonnecollectoren in de 
koude jaargetijden gebruikt worden voor 
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Afb. C.2.4–5 Overdekt zwembad met warm tapwaterbereiding

Afb. C.2.4–4 Openlucht zwembad met verwarming ondersteund door zonne-energie

Afb. C..2.4–6 Viessmann zwembad warmtewisselaars

Een zonnesysteem dat in de zomer 

het zwembad verwarmt kan in de 

winter gebruikt worden voor onder-

steuning van de verwarming. 

Een zonnesysteem in een overdekt 

zwembad gebruikt de zonnewarmte 

in de overgangstijd en in de winter 

ook voor het verwarmen van de 

ruimte.

Afhankelijk van het aan te sluiten 

collectoroppervlak levert Viessmann 

de passende zwembadwarmtewis-

selaar.

Vitotrans 200 

Best.-Nr.

3003 453 3003 454 3003 455 3003 456 3003 457

Maximaal aansluitbare

collectoroppervlakte Vitosol 

in m2

28 42 70 116 163



C.2.5  Koudeopwekking ondersteund met 

zonne-energie

In ons klimaat is ’s zomers koude benodigd 
om gebouwen (wonen, werken) te koelen. 
Deze koelbehoefte valt samen met de periode 
dat er veel zon is. Ook het koelaandeel bij 
processen waar continu gekoeld wordt (denk 
aan computer/serverruimtes, levensmiddelen 
opslag e.d. ) is in de zomermaanden hoger.

Naast de veelvoorkomende elektrische 
koelmachines (met compressor) zijn er ook 
thermisch aangedreven koelmachines. Voor 
vloeibare koelmiddelen worden absorptie en 
adsorptiemachines toegepast en voor het 
koelmiddel lucht worden sorptiemachines met 
een zogenaamd warmtewiel toegepast.

Bij thermisch aangedreven koelmachines is 
het zinvol het gebruik van zonne-energie om 
te koelen of te ‘klimatiseren’ te overwegen, 
omdat er een directe relatie bestaat tussen 
zonnestraling en energievraag voor koeling.

In de afgelopen jaren zijn vele koelinstallaties 
aangedreven door thermische zonne-energie 
gerealiseerd. Deels zijn de ervaringen hiermee 
goed gedocumenteerd. Ook is er veel weten-
schappelijk onderzoek verricht aan deze mate-
rie. Kortom, koelinstallaties aangedreven met 
thermische zonne-energie heeft de pilotfase 

C.2 Dimensionering

verlaten en staat als betrouwbare planbare 
toepassing tot onze beschikking.

Vanuit de gebruikerskant gezien onderscheidt 
het ontwerp van een koelinstallatie met 
zonne-energie zich niet van een conventionele 
installatie. Allereerst dient het koelvermogen 
en het belastingsprofiel van het gebouw 
bepaald te worden. Op basis hiervan wordt 
dan het vermogen en het soort koelmachine 
vastgesteld.

Het meest toegepast bij koudeopwekking 
door zonne-energie is de eentraps absorptie 
koelmachine (AKM). Deze zijn in relatief kleine 
vermogens leverbaar. Het koudemiddel is 
water. Het sorptiemiddel is meestal Lithi-
umbromide. Tweetraps machines met een 
hogere COP (Coëfficiënt of Performance), zijn 
wegens de hoge aandrijftemperaturen voor 
werking met normale zonnecollectoren niet 
geschikt.

De aandrijftemperaturen variëren afhankelijk 
van de fabrikant en de toepassing bij eentraps 
machines rond de 90 ˚C. De benodigde col-
lectortemperatuur dient dus nog iets hoger 
te zijn. Vandaar dat hier uitsluitend vacuüm-
buiscollectoren geschikt zijn. Met vlakke-plaat 
collectoren zijn de benodigde temperaturen 

Afb. C.2.5–1 Door zonne-energie 

ondersteunde koudeopwekking  van 

het milieu onderzoekscentrum te 

Leipzig.
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alleen met een slecht rendement te behalen.

Wegens de hoge temperaturen dient het ont-
werp van de collectorvelden zeer zorgvuldig 
op vermogen en temperatuurverdeling van 
de koelmachine afgestemd te worden. De 
installatie moet stagnatievrij ontworpen wor-
den, dat wil zeggen dat de AKM voortdurend 
warmte moet kunnen afnemen. Bufferen aan 
de ‘warme kant’ is vanwege de hoge tempe-
raturen maar beperkt mogelijk.

Voor een eerste kostenraming kan men bij 
een COP van ongeveer 0,7 uitgaan van ca. 
3m2 collectoroppervlakte per kW koudever-
mogen. Voor het ontwerpvermogen van de 
vacuumbuiscollectoren kan men bij deze 
bedrijfstemperaturen slechts 500W/m2 aan-
nemen. Indien de koelmachine hier geschikt 
voor is, dient bij voorkeur geen warmtewis-
selaar tussen deze en de zonnecollectoren 
geplaatst te worden. Het zonnemedium wordt 
direct vanuit de absorber naar de AKM ge-
transporteerd.
 
In het algemeen dient een dekkingsgraad 
> 50% met zonne-energie bereikt te worden. 
Het koelproces wordt vanwege het zonne-
systeem op zeer lage aanvoertemperaturen 
gedimensioneerd. Dat wil zeggen dat de 

Afb. C.2.5–2 Temperatuurniveaus van absorptiekoelmachines

AKM

koel-
toren

85 °C

90 °C6 °C

12 °C

34 °C28 °C

Klimatisering

Gebruikelijke temperaturen tijdens bedrijf van een zon aangedreven absorptiekoelmachine (AKM)

koelmachine derhalve ook met een slechte 
COP werkt. Hier dient men rekening mee te 
houden als de installatie moet worden naver-
warmd. Wordt de installatie met een geringe 
dekking door zonne-energie ontworpen, dan 
wordt overeenkomstig veel conventioneel 
opgewekte warmte met een laag rendement 
in koeling omgezet. Klimatisering met zonne-
energie past men bij voorkeur toe bij projecten 
waar monovalent bedrijf met uitsluitend het 
zonnesysteem mogelijk is.

Vanwege de hoge aandrijftem-

peraturen van absorptiekoel-

machines kunnen hier alleen 

vacuüm-buiscollectoren toege-

past worden.



C.2.6  Hoge temperatuur toepassingen

Onder warmte met hoge temperatuur wordt 
in het geval van proceswarmte een tempera-
tuurniveau bedoeld, dat met vlakke-plaat col-
lectoren of vacuümbuiscollectoren niet meer 
bereikt kan worden.

Via thermische zonnesystemen zijn tempera-
turen >100 °C alleen op te wekken indien de 
invallende zonnestralen geconcentreerd wor-
den, dat wil zeggen de energiedichtheid in de 
absorber vergroot wordt.

Een eenvoudig voorbeeld is de zonnekoker 
met reflector (eng. Solarcooker). Hier worden 
de zonnestralen in het brandpunt van een pa-
rabolische spiegel gebundeld, die vervolgens 
een matzwarte ‘doos’ inclusief inhoud ver-
warmd. Behalve voor het bereiden van voed-
sel worden zonnekokers ook gebruikt voor het 
steriliseren van drinkwater.

Dergelijke collectoren hebben directe zonne-
straling nodig. Diffuus licht kan niet gereflec-
teerd worden op de absorber. Daarom wordt 
deze techniek vooral toegepast in regio’s waar 
veel directe zonnestraling beschikbaar is.

CSP-systemen (Concentrated Solar Power) 
zijn economisch interessant indien toegepast 
in zeer grote installaties die zonnethermisch 
elektriciteit opwekken. Het meest bekend zijn 
de grote elektriciteitscentrales met parabool-
reflectors. 

Bij deze types elektriciteitscentrales worden 
parabolische spiegels parallel opgesteld op 
een as die de zon volgt. In de brandlijn van 
de spiegel loopt een vacuümbuis (absorber-
pijp / receiver) waarop het zonlicht 80 keer 
geconcentreerd ingestraald wordt. Door de 
absorberbuis stroomt thermische olie dat tot 
ca. 400 °C opgewarmd wordt. Via een warm-
tewisselaar wordt de thermische energie aan 
een stoomturbine doorgegeven die vervol-
gens elektriciteit opwekt. 

Verder technische ontwikkelingen zijn de Fre-
snel collectoren en elektriciteitscentrales met 
een zonnetoren.

Afb. C.2.6–1  De Olympische vlam 

wordt voor de olympische Spelen 

met behulp van een prabolische 

spiegels door zonnestralen aange-

stoken.

C.2 Dimensionering

Afb. C.2.6–2 Elektriciteitsopwekking met zonne-energie

Stoomopwekker
en oververhitter

Turbine

Generator

Electrici-
teitsnet

condensator

aanvullende
verwarming

loop verwarmingscircuit loop stoomcircuit

koel-
toren

In regio's waar veel directe zonne-

straling is worden steeds meer elek-

triciteitscentrales op zonne-energie 

toegepast.
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C.3 Combinaties met andere vormen van alternatieve energie

Om warmtelevering te garanderen worden 
zonnesystemen in de regel altijd met andere 
warmteopwekkers gecombineerd. De basis-
functie van zonnesystemen veranderen bij de 
diverse combinaties niet. Voor het optimali-
seren van de combinatie zijn er echter veel 
mogelijkheden.

Bij moderne gas of olieketels staat het na-
verwarmingsvermogen altijd in voldoende 
hoeveelheid met een goed rendement ter 
beschikking. Bij houtketels en warmtepompen 
is dit niet anders. Ook deze zijn zeer geschikt 
als naverwarmer.

Combinaties met andere vormen van alternatieve
energie

De behoefte aan systemen die warmte opwekken en daarbij geen olie of gas gebruiken, 
neemt – vooral door de hoge prijs van fossiele brandstoffen – gestaag toe. Houtketels 
(biomassa) en warmtepompen zijn goed te combineren met een zonnesysteem.

Afb. C.3-1  Openlucht zwembad

Cambomare, Kempten
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C.3.1 Zonnesystemen in combinatie met 

          biomassaketels

Verwarmingsketels voor hout of andere vaste 
biogene brandstof hebben vanwege de con-
structie een grote massa.  Ze bestaan uit veel 
metaal en hebben een grote waterinhoud. 
Voor verwarming is dat geen nadeel, maar bij 
het in de zomer naverwarmen van drinkwater 
is het rendement vergeleken met een HR-
ketel beduidend lager. De ketel moet heel veel 
staal en cv-water verwarmen om relatief wei-
nig drinkwater te verwarmen.

Vandaar dat biomassaketels vaak in combi-
natie met verwarmingsondersteuning door 
zonne-energie gebruikt worden. Dat heeft als 
voordeel dat de installatie in de zomer meest-
al het drinkwater niet hoeft na te verwarmen.
In de overgangstijden gedraagt de ketel zich 
bij geringe warmtevraag vergelijkbaar als bij 
drinkwaterverwarming. Het zonnesysteem 
levert dan bijna alle warmte voor ruimtever-
warming.

Bij ketels met een automatische vulinrichting 
(pelletketels) toegepast in een eengezinswo-
ning is de combinatie met een combiboiler 
zeer geschikt. De dimensionering vindt plaats 
zoals in hoofdstuk C 2.2 beschreven.

Handmatig te vullen installaties vereisen 
het volledig verbranden van de brandstof en 
worden derhalve derhalve met een cv-buffer 
uitgevoerd met een inhoud die een storingsvrij 
bedrijf van de houtketel waarborgt.  Daarbij 
moet de inhoud altijd bepaald worden aan 
de hand van het temperatuurverschil tussen 
de te verwachten retourtemperatuur (kouder 
kan het bufferwater niet worden) en de maxi-
male buffertemperatuur( warmer mag het 
bufferwater niet worden). De buffer wordt 
dus zo gedimensioneert, dat bij het volledig 
verbranden van een vulling de totale energie-
hoeveelheid daarvan opgeslagen kan worden 
in de buffer. Deze procedure is in de EN303-5 
beschreven.

Wordt deze buffer door een zonnesysteem 
voorverwarmd, dan wordt vanuit de houtketel 
gezien, de buffercapaciteit gereduceerd, om-
dat de uitgangstemperatuur vanwege de voor-
verwarming stijgt (bij ongewijzigde maximaal-
temperatuur). Het temperatuurverschil wordt 
kleiner, en daarmee de buffercapaciteit,

waardoor het volledig uitbranden van een vul-
ling niet meer mogelijk is. 

Indien men een houtketelinstallatie met een 
zonnesysteem combineert, dan dient de 
bufferinhoud overeenkomstig vergroot te 
worden.

Afb. C.3.1–1  Vitolig 300 ketel voor 

houtpellets.



C.3.2 Zonnesystemen in combinatie met 

           warmtepompen

Warmtepompen in combinatie met zonne-
systemen voor warm tapwaterbereiding

Het rendement van warmtepompen verbetert 
wanneer het temperatuurverschil tussen aan-
voer (wat de warmtepomp maakt) en de bron 
(bijvoorbeeld: aarde) kleiner wordt. Derhalve 
wordt bij warm tapwaterbereiding de aan-
voertemperatuur door middel van zeer grote 
warmtewisselaaroppervlakken zo laag moge-
lijk gehouden. Voor bivalent bedrijf van een 
zonnesysteem met een warmtepomp heeft 
Viessmann een speciale warmtepompboiler in 
haar programma.

De interne, zeer grote warmtewisselaar wordt 
uitsluitend door de warmtepomp gebruikt. 
Het zonnesysteem laad de boiler op via een 
externe warmtewisselaar.

Warmtepompen in combinatie met zonne-
systemen voor bijverwarming van de cv 

Het is voor een warmtepomp gunstig om 
een zo lang mogelijke looptijd per cyclus te 
doorlopen. Dit is gunstig voor het rendement 
en voor de levensduur van de compressor. 
Vaak wordt daarom een buffervat geplaatst. 
Dit buffervat kunnen we ook benutten voor de 
opslag van zonne-energie. Door middel van re-
geltechnische aanpassingen kan men (deels) 
vermijden dat de warmtepomp geen ‘concur-
rent’ wordt van het zonnesysteem, e.g. dat ze 
niet gelijktijdig de buffer opladen.

De inhoud van de buffer wordt bepaald aan 
de hand van de minimale warmtecapaciteit 
die de warmtepomp dient af te geven om een 
zolang mogelijke looptijd van de compressor 
te garanderen gedurende een cyclus.
Aan deze buffer kan een passend aantal col-
lectoren aangesloten worden. Indien een 
hogere dekking gerealiseerd dient te worden, 
moet de buffer vergroot worden.

Is er geen buffer noodzakelijk voor de warm-
tepomp, dan wordt de inhoud van het buf-
fervat op dezelfde wijze berekend als voor een 
combinatie met een cv-ketel.

C.3 Combinaties met andere vormen van alternatieve energie

Afb. C.3.2–1 Viessmann warmtepompboiler
Boiler Vitocell 100-V met zonne-

warmtewisselaar

 
In de documentatie van 
Viessmann warmte-
pompen treft u gedetail-
leerde informatie over 
de combinatie met ther-
mische zonne-energie 
aan.

Tip
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C.4 Simulatie van de installatie met ESOP

Simulaties worden uitgevoerd als herhaal-
delijke berekeningen te veel werk is of deze 
onvoldoende resultaten opleveren.
Dit is regelmatig het geval bij het gedrag 
van dynamische systemen, dat wil zeggen 
wanneer het systeem in een gedefinieerd 
tijdsinterval voortdurend aan veranderingen 
onderhevig is.

Simulatieprogramma’s voor thermische zon-
nesystemen bieden de mogelijkheid, deze in-
stallaties op de computer na te bootsen en te 
analyseren. Daarvoor worden de parameters 
(bekende gegevens) aangepast aan de in het 
simulatieprogramma opgeslagen modellen 
van het beoogde systeem.

Wegens de veelvuldige tijdsafhankelijke 
wisselingen bij zonnesystemen, die zowel 
dagelijks als ook in overeenstemming met 
het jaargetijde optreden, zijn -voor een zo 
nauwkeurige mogelijke analyse- dynamische 
simulatiemodellen benodigd.

Simulatie van de installatie met ESOP

Een simulatie is een berekening met behulp van een computermodel. Het resultaat le-
vert inzage in het gedrag van een systeem.
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Afb. C.4–1 Informatiestroomdiagram van de simulatieDe basisstructuur van het programma

Een simulatiemodel heeft enerzijds variabele 
ingangswaarden nodig zoals bijvoorbeeld 
weergegevens en het gebruikersprofiel. An-
derzijds dienen de afzonderlijke componenten 
van het systeem, zoals zonnecollectoren, de 
boiler of de warmtewisselaar vooraf gedefini-
eerd te zijn en als vaste waarde ingevoerd te 
worden.
Als resultaat van de simulatie levert het pro-
gramma vaste waarden zoals de dekkings-
graad door de zon en de jaarlijkse opbrengst 
aan zonne-energie.

Ingangswaarden

Essentiële ingangswaarden voor een dyna-
misch simulatieprogramma zijn de meteorolo-
gische gegevens van de standplaats van het 
zonnesysteem.

Algemeen bekend zijn de meteorologische 
gegevens van het KNMI, zoals de sterkte van 
de zonnestraling, luchttemperatuur, relatieve 
vochtigheid en windsnelheid. Er zijn ook orga-
nisaties die wereldwijd deze gegevens verza-
melen, zoals bijvoorbeeld op internet: http://
www.nrel.gov.

Tevens bieden simulatieprogramma’s de mo-
gelijkheid gegevens zoals warmwaterverbruik 
of benodigd verwarmingsvermogen in te ge-
ven en deze in de simulatie te verwerken.

In het Viessmann simulatieprogramma ESOP 
zijn de benodigde meteorologische gegevens 
reeds aanwezig. ESOP beschikt over een 
dynamisch simulatiemodel, waarmee tijdsaf-
hankelijk het thermische en energetische ge-
drag van de afzonderlijke componenten in een 
totaalsysteem berekend worden. Eveneens 
wordt een balans opgesteld van de verschil-
lende energiestromen.

Ingangswaarden
Bv. weerdata, gebruikersprofielen, etc.

Uitgangswaarden
Bv. dekkingsgraad tgv zon, opbrengst tgv zon, gas-/oliebesparing

Parametrering
Bv. collectorgegevens, boiler, enz.

Simulatiemodel



C.4 Simulatie van de installatie met ESOP

De parameters ingeven voor het model

Bij het uitvoeren van een simulatie van een 
zonnesysteem is het belangrijkste werk het 
ingeven van de juiste parameters. Dat wil 
zeggen het ingeven van de eigenschappen 
van de componenten, zoals rendement en 
de verlies coëfficiënten, alsmede het aan-
eenschakelen van de componenten tot een 
werkend systeem. In ESOP zijn de gangbare 
schema’s voor warmwaterbereiding en cv-
bijverwarming, beiden ook in combinatie met 
zwembadverwarming, reeds voorgeprogram-
meerd.

De parameters van de Viessmann systeem-
componenten, zoals collectoren, boilers of 
cv-ketels kunnen in het ESOP-programma 
eenvoudig en comfortabel ingegeven worden, 
door het aanklikken van de gewenste compo-
nent.

Ook voor het ingeven van de benodigde 
energie zijn alvast profielen gedefinieerd. 
Deze profielen houden rekening met dag of 
weekendverbruik, alsmede de afwijkingen ten 
gevolge van de diverse jaargetijden of vakan-
tieperiodes.

Afb. C.4–2 ESOP: Zonnesysteem voor warmwaterbereiding

Afb. C.4–3 ESOP: Ingavedialoog collectoren

Afb. C.4–4 ESOP: Definitie van de warmtebehoefte
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Resultaten

ESOP geeft alle essentiële waarden om het 
zonnesysteem te kunnen beoordelen weer, 
zoals dekkingsgraad door zonne-energie, col-
lectoropbrengst en energiebesparing.

Toepassingsgebied

ESOP is ontwikkeld om behulpzaam te zijn 
in de ontwerpfase maar ook om het zonne-
systeem te optimaliseren. Verder is het een 
goed middel om de verkoop te ondersteunen, 
bijvoorbeeld om voor potentiële klanten de op-
brengst van een zonnesysteem in hun woon-
plaats te berekenen.

Beperkingen

Voor het maken van simulatieberekeningen 
is een zekere ervaring noodzakelijk. Verkeerd 
ingevoerde parameters kunnen de simulatie 
vervalsen. Het is daarom aan te bevelen om 
altijd een plausibiliteitstest uit te voeren.
De collectoropbrengst (zie hoofdstuk A2.4) 
is een goede maat voor de plausibiliteitscon-
trole. Deze waarde dient voor een installatie 
voor warmwaterbereiding met vlakke-plaat 

Afb. C.4-5 ESOP: Printout van de resultaten

collectoren tussen de 300 kWh(m2.a) en de 
500 kWh(m2.a) te liggen. Aanvullend kan men 
zijn eigen ervaringen met andere installaties 
gebruiken om een simulatie te controleren.
Men dient er rekening mee te houden dat een 
simulatie altijd het gedrag van een fictieve 
installatie op basis van synthetische jaarweer-
gegevens  weergeeft.
In een echte installatie kunnen op grond van 
het echte weer en de werkelijke verbruiken 
duidelijk waarneembare periodieke schomme-
lingen optreden. Sommige maanden, weken 
of dagen kunnen sterk van de simulatie afwij-
ken, zonder dat er noemenswaardig verschil 
in de jaaropbrengst is tussen de gesimuleerde 
installatie en de echte installatie. Niets is im-
mers moeilijker te voorspellen dan het weer! 

Een simulatie maakt 
slechts een energeti-
sche beoordeling van 
het systeem mogelijk. 
De simulatieresultaten 
alsmede de grafische 
weergave hiervan ver-
vangen niet het ontwerp 
en ook niet de compo-
nentenopstelling.

Tip


