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De regeling communiceert daarbij met de ke-
telregeling en schakelt de cv-ketel uit, indien 
er voldoende zonnewarmte ter beschikking 
staat.

Viessmann biedt met het Vitosolic regelin-
genprogramma voor alle toepassingen het 
passende apparaat. De Vitosolic zorgt ervoor 
dat de met behulp van de zonnecollector 
gewonnen warmte zo effectief mogelijk voor 
warmwaterbereiding, zwembadverwarming of 
als ondersteuning bij de centrale verwarming 
benut wordt.
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D Regelingen voor zonnesystemen

De regeling voor een zonnesysteem regelt het energiemanagement en zorgt ervoor
dat de zonnewarmte effectief benut wordt.



D.1 Functies van de regeling voor zonnesystemen

In dit hoofdstuk worden de basisfuncties en de 
extra functies afzonderlijk beschreven. De vito-
solic regelingen zijn geschikt voor alle gangbare 
toepassingen.
Hoe de regeling ingesteld moet worden in con-
crete toepassingen vind men in de betreffende 
technische handleidingen.

Functies van regelingen voor zonnesystemen

Thermische zonnesystemen worden geregeld door een speciale regeling. De eisen die 
aan de regeling gesteld worden zijn divers en afhankelijk van welke installatie het be-
treft en de gewenste functionaliteit.

Afb. D.1–1 Viessmann 

regeling voor zonnesystemen: de 

Vitosolic
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Abb. D.1.1–1 Het principe van de zonneregeling

D.1.1  Basisfuncties

Delta-T regeling

Bij een ∆T-regeling, ook wel temperatuurver-
schilregeling genoemd, worden twee tempe-
raturen gemeten, waarvan het verschil wordt 
bepaald.

Een regeling voor zonnesystemen vergelijkt 
in de meeste installaties de collectortempera-
tuur met de temperatuur in het opslagvat. 
Deze waardes haalt de regeling uit de sen-
soren die geplaatst zijn in het opslagvat en in 
de collector. Zodra het temperatuurverschil 
tussen collector en het opslagvat de vooraf in-
gestelde waarde overschrijdt wordt de zonne-
circuit pomp ingeschakeld. Het zonnemedium 
transporteert dan de warmte van de collector 
naar het opslagvat. Zodra het temperatuurver-
schil heel klein is geworden (inschakelverschil) 
dan schakelt deze pomp weer uit (uitschakel-
verschil). Het verschil tussen het in- en uit-
schakelverschil wordt de hysterese genoemd. 
 
Het inschakelpunt voor de zonnecircuit-pomp 
dient zo gekozen te zijn dat het warmtetrans-
port van de collector naar het opslagvat (bv. 

2. Opwarmen van de boiler1. Opwarmen van de collector 3. Warmte opgeslagen

Een boiler) rendabel is, oftewel dat er een 
voldoende groot temperatuurverschil tussen 
zonnemedium en boilerwater op de warmte-
wisselaar bestaat. 
 
Bovendien mag het systeem bij aanvang van 
het warmtetransport uit de collector niet 
direct weer uitschakelen wanneer het koude 
zonnemedium uit de leidingen de collector-
sensor passeert.  
 
Bij standaard zonnesystemen met een interne 
warmtewisselaar in de zonneboiler is in de 
praktijk een inschakelwaarde van 8K en een 
uitschakelwaarde van 4K (collectortempera-
tuur hoger dan de boilertemperatuur) een goe-
de instelling. Belangrijk is dat de temperaturen 
correct en op de juiste plaats gemeten wor-
den (zie afb D.1.1-2). Een kleine tolerantie op 
deze meetwaarden is geen bezwaar. Bij zeer 
lange leidingen (> ca. 30m) kan men beide 
waarden met ca. 1K per 10 m verhogen.  
 
Bij installaties waar een externe warmtewis-
selaar wordt toegepast dient de in- en uitscha-
kelwaarde voor het primaire en secundaire 
circuit op basis van de lengte van de leidingen 
en het gekozen temperatuurverschil (∆T) van 

De regeling voor zonnesystemen  zorgt voor 

efficiënt warmtetransport. Alleen wanneer het 

rendabel is wordt warmte van de collector 

naar de boiler verplaatst. 



D.1 Functies van de regeling voor zonnesystemen

de warmtewisselaar berekend te worden. 
Het aan- en uitschakelen van het secundaire 
circuit vindt plaats bij iets lagere temperatuur-
verschillen.

De maximale boilertemperatuur

Aanvullend kan ieder laadproces op een instel-
bare maximale temperatuur begrensd worden. 
Deze instelling op de regeling vervangt niet de 
maximaalthermostaat, die stoomvorming in 
de boiler voorkomt.

Temperatuursensoren

Daar in een zonnesysteem hogere tempera-
turen optreden dan in een conventioneel cv-
systeem, dient – in het bijzonder – de sensor 
in de collector bestand te zijn tegen deze hoge 
temperaturen. De sensor dient tevens met 
een kabel aangesloten te zijn die bestendig is 
tegen hoge temperauren, alsmede weersbe-
stendig is. De overige eisen zijn identiek aan 
die van conventionele standaard kwaliteits 
ketelregelingen.

Afb. D.1.1–2 Positie van de collectorsensor

 De positie van de sensoren

De meest nauwkeurige meting vindt plaats als 
de temperatuur direct in het medium gemeten 
wordt, d.w.z. sensoren geplaatst in dompel-
buizen geven het betrouwbaarste resultaat. 
Alle Viessmann collectoren en boilers zijn 
standaard voorzien van dompelbuizen.
Bij Vitosol vlakke plaat collectoren met een 
meandervormige absorber dient de dompel-
huls geplaatst te worden aan de zijde waar de 
absorberpijp aan de verzamelpijp gesoldeerd 
is. (op deze zijde bevindt zich bij Viessmann 
collectoren het typeplaatje). Op deze plaats 
kan de sensor een temperatuurstijging in de 
absorber zeer snel waarnemen.Tip

Maatregelen om de 
regeling en sensor te 
beschermen tegen een 
te hoge spanning zijn in 
hoofdstuk B.1.6.4 be-
schreven.

De positionering van de

temperatuursensor in een dompel-

huls garandeert optimale gemeten 

waarden voor de zonneregeling.
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Afb. D.1.2–1 Voorrangschakeling

Afb. D.1.2–2 Regelen op efficiëntie
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D.1.2  Extra functies

Meerdere ∆T-metingen en de boilervoor-
rangschakeling

Bij zonnesystemen met meerdere boilers of 
verbruikers is het noodzakelijk verschillende 
temperatuurverschillen te meten en te com-
bineren. Daarbij kunnen – afhankelijk van de 
eisen die men aan het zonnesysteem stelt– 
verschillende regelstrategieën geselecteerd 
worden.

Regelen op voorrang

Bij de voorrangschakeling krijgt de boiler voor-
rang om door zonne-energie opgewarmd te 
worden. Indien er twee apparaten zijn aange-
sloten op de zonnecollector, bijvoorbeeld een 
boiler en een zwembad (een zwembad zonder 
conventionele naverwarming) wordt met dit 
concept de installatie zo geregeld dat de boiler 
met voorrang wordt verwarmd. Pas als de boi-
ler zijn streeftemperatuur heeft bereikt, gaat 
het zonnesysteem het zwembad verwarmen 
(zie afb. D.1.2-1).
In de regeling word dus ingesteld dat het zon-
nesysteem de boiler met voorrang verwarmt. 
Daarbij wordt op de koop toegenomen dat 
het zonnesysteem met een iets slechter ren-
dement werkt, omdat niet als eerste het kou-
dere zwembadwater opgewarmd word.

Regelen op efficiëntie

Moet het zonnesysteem zo efficiënt mogelijk 
werken, dan dient deze altijd in het bereik te 
werken waar men het hoogste rendement be-
haalt. Bij een installatie met twee boilers, die 
het gehele jaar naverwarmd worden, moet de 
regeling ervoor zorgen dat altijd de boiler met 
de actuele laagste temperatuur verwarmd 
wordt (zie afb D.1.2-2). Dit regelconcept wordt 
bijvoorbeeld toegepast als twee woningen 
aangesloten zijn op een zonnesysteem.

Voorrang voor warmwateropwarming: P1 loopt, als T1 groter is dan T2. P2 loopt pas, wanneer T2 de streef-

temperatuur bereikt heeft en T1 groter is dan T3. (Men dient telkens rekening te houden met het noodzakelij-

ke temperatuurverschil)

Regelen op efficiëntie: P1 loopt, indien T1 groter is dan T2 en T2 kleiner is dan T3. P2 loopt, indien T1 groter 

is dan T3 en T3 kleiner is dan T2. (Men dient telkens rekening te houden met het noodzakelijke temperatuur-

verschil)



Afb. D.1.2–3 Regeling met een bypasspomp

Afb. D.1.2–4 Regeling met stralingsensor

Bypasspomp

Zonnecircuitpomp

P1

P2

SF

T1

Bypass-sensor

Boilersensor

StralingssensorSF

T1

T2

T2

P2

P1

Regeling met een bypasspomp

Een bypasspomp kan het op gang komen van 
een zonnesysteem verbeteren, zeker bij zeer 
lange leidingen naar het opslagvat of bij lig-
gend gemonteerde vacuümbuiscollectoren op 
platte daken.

De regeling meet met de collectorsensor de 
collectortemperatuur. Bij het overschrijden 
van het ingestelde temperatuurverschil t.o.v. 
de temperatuursensor in het opslagvat wordt 
de bypasspomp ingeschakeld. Deze zorgt er-
voor dat het door de zon verwarmde medium 
als eerste alleen de leidingen verwarmt. Zodra 
het ingestelde temperatuurverschil tussen by-
passsensor en opslagvatsensor overschreden 
wordt, wordt de zonnecircuitpomp in-, en de 
bypasspomp uitgeschakeld. Hierdoor wordt 
vermeden dat het opslagvat (bij opslagvaten 
met een interne warmtewisselaar) bij het be-
ginnen van het laadproces afkoelt.

Regeling met een stralingssensor 

Hydraulisch gezien is dit schema identiek aan 
het concept met de bypasspomp, met dit 
verschil dat de bypasspomp nu niet door een 
temperatuurverschil, maar door een stralings-
meting gestart wordt. De zonneregeling meet 
de zonne-intensiteit met de stralingsensor. Bij 
het overschrijden van de ingestelde stralings-
drempel wordt de bypasspomp ingeschakeld. 
Een geschikte waarde voor een normale in-
stallatie is 200 W/m².
Deze manier van schakelen van de bypass-
pomp wordt toegepast wanneer geen con-
tinue betrouwbare temperatuurmeting in de 
collector mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van 
kortstondige schaduw op een deel van de col-
lector (schoorsteen, boom e.d.).

D.1 Functies van de regeling voor zonnesystemen

Regeling met de bypasspomp: P1 loopt, indien T1 groter is dan T3. P2 loopt pas indien T2 groter is dan T3. 

(Men dient telkens rekening te houden met het noodzakelijke temperatuurverschil)

Regeling met stralingsensor: P1 loopt, als  de straling de stralingsdrempel overschrijdt. P2 loopt pas indien T1 

groter is dan T2. (Men dient telkens rekening te houden met het noodzakelijke temperatuurverschil)

T1

P2

T2

P1 Collectorsensor

Bypass-sensor

BoilersensorT3

T1

T2

Bypasspomp

Zonnecircuitpomp

P1

P2T3
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Afb. D.1.2–5 Regeling voor thermische desinfectie

4
2

4

3 Boiler

Voorverwarmboiler2

1 Vitosolic

Ketelregeling

3
1

Het blokkeren van naverwarming door de 
cv-ketel

Om het rendement van het zonnesysteem te 
verhogen, kan men het naverwarmen van de 
bivalente boiler net zolang vertragen, totdat 
er geen zonne-energie meer geleverd wordt 
door de collectoren ( d.w.z. zonnecircuit pomp 
uit). Deze functie kan in samenwerking met 
Vitotronic ketelregelingen gebruikt worden. 
De laatste generatie regelingen is standaard 
van deze functie voorzien. Oudere regelingen 
kunnen hiermee uitgebreid worden.
Op de ketelregeling wordt – zoals men nor-
maal ook doet - een doeltemperatuur voor 
warmwater ingesteld. Als de naverwarm-
blokkering geactiveerd is en de boiler m.b.v. 
zonne-energie opgewarmd is, laat de ketel-
regeling toe dat de warmwatertemperatuur 
daalt tot een ingestelde minimumtemperatuur. 
De boiler wordt pas weer door de ketel opge-
warmd ( terwijl de zonnecircuit pomp draait) 
als de temperatuur in de boiler onder de inge-
stelde minimum temperatuur daalt.

Thermische desinfectie

Met betrekking tot hygiëne (voorkomen van 
legionellagroei) wordt eenmaal per dag het 
warmwater tot 60°C verwarmd. Dit betreft 
het onderste deel van de bivalente boiler of de 
toegepaste voorgeschakelde (zonne)boiler.
Bij deze thermische desinfectie moet de daar-
voor benodigde warmte via de naverwarmwis-
selaar in de gehele boiler terecht kunnen ko-
men. De positionering van de sensoren moet 
ervoor zorgen dat daadwerkelijk de complete 
boiler de vereiste temperatuur bereikt.

Het optimaliseren van thermische desin-
fectie

De optimalisatiefunctie zorgt ervoor dat als 
het drinkwater in de voorgeschakelde boiler, 
of het onderste deel van de bivalente boiler, 
de afgelopen 24 uur al met zonne-energie op 
60°C is verwarmd, de ketel dit niet alsnog 
gaat doen. Deze functie vereist uiteraard com-
municatie tussen de regeling van het zonne-
systeem en de ketelregeling.
 

Bij thermische desinfectie is een goede samenwerking tus-

sen de regeling van het zonnesysteem en de ketelregeling 

een voordeel. Indien de boilersensor meet dat de afgelopen 

24 uren de 60 °C overschreden is, dan wordt de naverwar-

ming geannuleerd. 



Functies om stagnatie te voorkomen

Om het in stagnatie gaan te voorkomen of 
de stagnatiebelasting te verminderen zijn 
hiervoor een aantal functies in de regeling 
te activeren. Ze zijn echter alleen zinvol bij 
installaties met een grote dekking door zonne-
energie en installaties voor cv-bijverwarming 
die regelmatig in stagnatie gaan.

De koelfunctie

Bij normaal gebruik word bij het bereiken van 
de ingestelde boilertemperatuur de zonne-
circuitpomp uitgeschakeld. Is de koelfunctie 
geactiveerd en stijgt de collectortemperatuur 
tot de ingestelde maximale collectortempera-
tuur, dan blijft de pomp net zolang ingescha-
keld tot de collectortemperatuur 5K onder 
de maximale collectortemperatuur zakt, met 
de beperking dat deze te allen tijde onder de 
95°C moet blijven. De grootte van deze ther-
mische reserve van de boiler is instelbaar in 
de Vitosolic regeling met de parameter max. 
boilertemperatuur.

De terugkoelfunctie

Deze functie is alleen zinvol als de koelfunctie 
geactiveerd is. Bij het bereiken van de inge-
stelde maximale boilertemperatuur blijft de 
zonnecircuitpomp ingeschakeld, om overver-
hitting van de collector te voorkomen.
’s Avonds loopt de pomp gewoon verder tot-
dat de boiler – via de collector en het leiding-
werk – afgekoeld is tot de ingestelde maxi-
male boilertemperatuur. Deze functie heeft bij 
vlakke plaatcollectoren een veel groter effect 
dan bij vacuüm buiscollectoren.

Tip

 
De koelfunctie van de 
regeling is een extra 
hulpmiddel om warmte 
af te voeren in geval van 
stagnatie. Het vervangt 
echter niet de op te 
nemen voorzieningen 
hiervoor. Uitvoerige in-
formatie staat in hoofd-
stuk B.3.5

De intervalfunctie

De intervalfunctie word in installaties gebruikt, 
waar de absorbertemperatuur niet onmiddel-
lijk exact gemeten kan worden. Dat kan bij-
voorbeeld bij liggende vacuümbuiscollectoren 
het geval zijn, als er niet genoeg thermische 
stijgkracht in de leidingen aanwezig is om de 
collectorsensor direct een temperatuurstijging 
te laten registreren.
In instelbare tijdsintervallen wordt de zon-
necircuitpomp ca. 30 seconden ingeschakeld 
om het zonnemedium uit de collector richting 
de collectorsensor te verplaatsen. De interval-
functie is van 22:00 tot 06:00 uur niet actief.

De thermostaatfunctie

De Vitosolic 200 regeling heeft verschillende 
extra thermostaatfuncties geïntegreerd. Daar-
voor worden met diverse extra sensoren de 
overeenkomende temperaturen geregistreerd 
en bij het overschrijden,  of bij een daling on-
der een ingestelde waarde, wordt een uitgang 
geschakeld. Zo kan bijvoorbeeld vanaf een 
bepaalde boilertemperatuur de laadpomp voor 
een zwembad geschakeld worden.
Informatie over toerengeregelde zonnecircuit-
pompen vindt men in hoofdstuk B 3.1.3.

De maximaalthermostaat van de boiler is op 70°C in-

gesteld.  Bij het bereiken van deze temperatuur 

schakelt de zonnecircuitpomp eerst uit. De zon 

schijnt op de collector en deze warmt door. Indien 

de ingestelde maximale collectortemperatuur be-

reikt wordt, van bijvoorbeeld 130°C, wordt met de 

koelfunctie de zonnecircuitpomp weer ingeschakeld, 

en loopt deze net zolang tot de collectortemperatuur 

onder de 125°C zakt, of de boilertemperatuur 95°C 

bereikt.

Met de terugkoelfunctie geactiveerd loopt de zonne-

circuitpomp ’s avonds net zo lang door tot de boiler 

via de collector is afgekoeld tot 70°C, of de boiler 

zijn beveiligingstemperatuur van 95°C bereikt.

Voorbeeld

D.1 Functies van de regeling voor zonnesystemen
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D.2 Functionerings- en opbrengstcontrole

Net als bij iedere technische installatie kan 
men storingen ook bij een zonnesysteem niet 
uitsluiten. Bij conventionele installaties wordt 
het uitvallen van bijvoorbeeld de cv-ketel snel 
opgemerkt. Bij zonnesystemen is dat anders, 
omdat bij uitval het conventionele gedeelte 
automatisch het proces overneemt. Vandaar 
dat het zeer belangrijk is dat bij het ontwerpen 
het continu controleren van het zonnesysteem 
opgenomen wordt.
Het controleren van een zonnesysteem kan op 
twee manieren geschieden:

Controle op het juist functioneren van de •	
componenten;

Controle van de geproduceerde zonne-•	
energie (opbrengstcontrole).

Door te controleren of alle afzonderlijke compo-
nenten goed functioneren kan vastgesteld wor-
den of de totale installatie foutvrij functioneert. 
Dit kan manueel of automatisch geschieden.
Bij een opbrengstcontrole wordt de hoeveel-
heid geleverde warmte per tijdseenheid gere-
gistreerd. Ook kan men de verwachte waarden 
vergelijken met de werkelijke waarden.
Een opbrengstcontrole kan men eveneens 
handmatig of automatisch uitvoeren.

Functionerings- en opbrengstcontrole

De regeling van zonnesystemen zorgt er niet alleen voor dat de zonnewarmte effectief 
benut wordt, maar verzorgt ook belangrijke controlefuncties.
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D.2.1  Functiecontrole

Moderne regelingen voor zonnesystemen zor-
gen niet alleen voor een correct functioneren 
van de installatie, maar bewaken aanvullend 
ook de belangrijkste installatie functies.

Zelfcontrole van de regeling

Een zonneregeling bestaat uit verschillende 
schakelingen. Het correct functioneren hier-
van wordt door de regeling zelf bewaakt. Valt 
een van deze schakelingen uit, dan wordt een 
foutmelding gegenereerd.

Het controleren van de sensorkabel

Een goede zonneregeling zal een defect in 
de sensorkabel direct detecteren. Als bijvoor-
beeld een kabel bewerkt is door knaagdieren 
of vogels kan dit tot kortsluiting of een onder-
breking leiden.
Voor de regeling betekent dit dat hij een weer-
stand van nul of oneindig ziet. Vertaald in tem-
peraturen zou dat oneindig koud of oneindig 
warm betekenen.
In de regeling zijn vooraf grenstemperaturen 
geprogrammeerd. Zodra er onrealistische 
waarden op de sensoringangen worden ge-
registreerd, zal de regeling een foutmelding 
genereren.

Het bewaken van de temperaturen

Men kan in de regeling de maximale tempe-
ratuur van de boiler en collector definiëren. 
Worden deze waarden overschreden dan 
volgt een foutmelding. De waarden van deze 
temperaturen zijn afhankelijk van de toege-
paste installatie. Het niet correct invoeren kan 
tot valse foutmeldingen leiden
Een andere controlemogelijkheid is het be-
waken van temperatuurverschillen, in de 
regel wordt het temperatuurverschil tussen 
collector en boiler bewaakt. Deze manier van 
bewaken veronderstelt dat de collector bij nor-
maal functioneren (d.w.z. zolang de boiler zijn 
maximale temperatuur nog niet bereikt heeft) 

niet meer dan bijvoorbeeld 30 K warmer zal 
zijn dan de boiler ( Deze waarde is instelbaar).
Met behulp van deze automatisch functiecon-
trole worden fouten opgespoord die ertoe lei-
den dat er geen energie meer van de collector 
naar de boiler getransporteerd word, oftewel 
er kan geen energie afgenomen worden.
De oorzaken kunnen zijn:

Een defecte zonnecircuitpomp (primair);•	
De voedingsspanning naar de pomp is on-•	

derbroken;
Hydraulische problemen in het zonnecircuit •	

( bv. Lucht, lekkage, vervuiling);
Verkeerd ingestelde ventielen;•	
Beschadigde of sterk vervuilde warmte •	

wisselaar.

Dit komt men in de praktijk helaas 

veel tegen: Sporen van bijten en 

pikken aan een onbeschermde 

sensorkabel.

Abb. D.2.1–1 onbeschermde sensorkabel



Bovendien is het mogelijk, ondanks de stil-
staande pomp in het zonnecircuit, tempe-
ratuurstijgingen te meten in de collector, of 
een positief temperatuurverschil tussen het 
koude opslagvat en de warme collector te 
registreren ( bijvoorbeeld ’s nachts). Dit kan 
een indicatie zijn dat een component faalt, 
waardoor een natuurlijke circulatie t.g.v. de 
zwaartekracht ontstaat. Dat wil zeggen de 
boiler verwarmt vanwege de zwaartekracht 
de zonnecollector.
Men dient er echter rekening mee te houden, 
dat bijvoorbeeld als er hartje zomer ’s nachts 
een hoog warmwater verbruik is, dit kan lei-
den tot een kortstondig temperatuurverschil 
tussen de koude boiler en de warmere col-
lector (omgevingstemperatuur). Ook grote 
schommelingen van de buitentemperatuur 
kunnen resulteren in valse foutmeldingen.
Het is aan te bevelen degene die het zon-
nesysteem beheert over dit verschijnsel te 
informeren, om onnodige servicebezoeken te 
voorkomen.
Alle foutmeldingen kan men direct van het 
display van de regeling aflezen. Aanvullend 
bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
storingsmelding aan een GBS-systeem of via 
internet door te sturen.
Met behulp van  automatische functiecontrole 
kunnen zeer betrouwbaar actuele bedrijfstoe-
standen bewaakt worden en tevens het falen 
hiervan geregistreerd worden.
De geautomatiseerde bewaking heeft echter 
ook zijn beperkingen. Toestanden waar het ri-
sico van een foutmelding te groot is en instal-
latie bedrijfstoestanden, die zich niet door een 
typerend foutbeeld laten beschrijven.

 

D.2.2  Opbrengstcontrole

Een eenvoudige maar doeltreffende controle 
is het vergelijken van de werkelijke pomploop-
tijd met de te verwachten waarde. Voor een 
gemiddeld zonnesysteem wordt gerekend 
met 1500 tot 1800 uren per jaar. Nauwkeuri-
gere waardes voor de verwachte pomploop-
tijd levert een jaarsimulatie van de installatie. 
Deze vergelijkingsmethode vervangt niet de 
werkelijke opbrengstmeting.

Opbrengstmeting

Voordat men de opbrengst gaat meten, dient 
men eerst een geschikte meetmethode te se-
lecteren, om correcte resultaten te verkrijgen. 
Men dient er rekening mee te houden dat 
opbrengstmetingen m.b.v. de zonneregeling 
meestal eerder schattingen zijn dan werkelijke 
metingen.
Een methode is bijvoorbeeld het meten van 
de tijdsduur dat de pomp (elektrisch) stroom 
verbruikt. Verder zijn nog benodigd de tempe-
ratuur van het opslagvat en van de collector 
alsmede de hoeveelheid medium die door de 
leiding stroomt. Voor het laatste wordt een 
waarde aangenomen. Daardoor kan men dit 
geen meting meer noemen. De opbrengst 
wordt in feite realistisch geschat.
Om een betrouwbare opbrengstmeting uit te 
voeren is de correcte volumestroom en het 
temperatuurverschil nodig. Indien men in het 
primaire circuit meet, dient men rekening te 
houden met de verschillen in viscositeit en 
warmtecapaciteit van water en het water-
glycolmengsel. Wordt dus een normale warm-
tehoeveelheidmeter (zonder correctiefactoren) 
in het glycolcircuit ingebouwd, dan kan daar-
mee de geleverde warmtehoeveelheid niet 
exact bepaald worden, en betreft het hier dus 
ook een schatting.
Bij installaties die gebruik maken van een ex-
terne warmtewisselaar kan men het beste in 
het secundaire circuit meten. Daar meet men 
de warmtehoeveelheid die door het zonne-
systeem aan het opslagvat afgegeven wordt 
heel nauwkeurig, als er over een lange tijd 
gemeten wordt.

D.2 Functionerings- en opbrengstcontrole

Blijft  bij een sterk vervuilde of gebroken glasplaat 

een temperatuurstijging van de collector uit, dan kan 

de regeling niet weten of het een defect betreft of 

dat het op dat moment bijvoorbeeld bewolkt is. In 

dergelijke gevallen is een goede diagnose op basis 

van een opbrengstmeting geschikter.

Voorbeeld
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Indien ook de verliezen van het opslagvat 
in het resultaat verwerkt dienen te worden, 
d.w.z. dat alleen de warmtehoeveelheden ge-
teld moeten worden die daadwerkelijk bruik-
baar aan het systeem overgedragen worden, 
dan is een meetpunt achter het opslagvat 
benodigd.
In de praktijk is deze methode in Europa be-
perkt bruikbaar. Om het even waar de warmte 
hoeveelheid gemeten wordt, is deze methode 
bv. In Duitsland niet geschikt om het energie-
verbruik af te rekenen aan huurders, omdat 
dit wettelijk niet is toegestaan. In Nederland 
wordt dit wel gedaan. Vaak wordt het warm-
waterverbruik bij een constante temperatuur 
van 60°C gemeten, en dit is de basis om een 
factuur op te stellen.

Abb. D.2.2–1 Opbrengstmeting

2

1 Boiler

Voorverwarmboiler

Buffer3

21 3

B

Meting in het secundaire circuit voor de buffer

+ nauwkeurige meting

– Houdt geen rekening met bufferverliezen

B

A

Meting in het secundaire circuit, na de buffer

+ nauwkeurige meting

+ houdt rekening met bufferverliezen en meet dus 

uitsluitend de energiehoeveelheid die aan het systeem 

afgegeven wordt die ook daadwerkelijk bruikbaar is.

A

C

Meting in het primaire circuit

– zeer onnauwkeurig

C



D.2 Functionerings- en opbrengstcontrole

Opbrengst gemeten over meerdere jaren

Worden jaarlijkse gemeten opbrengsten over 
een langere tijdsperiode met elkaar verge-
leken, dan is de meetonnauwkeurigheid te 
verwaarlozen indien het puur het controleren 
van het zonnesysteem op juist functioneren 
betreft. Variëren de meetresultaten max 20% 
t.o.v. elkaar dan kan men aannemen dat het 
systeem goed functioneert.
Handmatige opbrengstbeoordelingen zoals 
hier beschreven kunnen nooit de automa-
tische functiecontrole vervangen, omdat 
men meestal pas na geruime tijd een defect 
constateert, waardoor zonne-energie verlo-
ren gaat: vaak merkt men dit ook niet direct, 
omdat de cv-ketel de taken overneemt. Meet 
men alleen iets minder opbrengst, dan is ei-
genlijk alleen door nauwkeurige diagnose en 
door ervaren vakmensen de fout op te sporen.

Het omgaan met exploitatiegegevens

Het komt veel voor dat installateurs en advi-
seurs geconfronteerd worden met meetge-
gevens van gebruikers. De gebruikers willen 
graag deze gegevens laten analyseren. Helaas 
zijn dergelijke gegevens vaak niet bruikbaar 
omdat zo af en toe wat afgelezen en geno-
teerd wordt, waardoor een analyse eenvou-
digweg niet mogelijk is.
Toch kan men wel iets met deze gegevens 
van de klanten doen, als deze de bedrijfsuren, 
warmtehoeveelheidmeter standen of stroom-
verbruik van het zonnesysteem, opgeeft met 
het verband hier tussen.
Op gelijke wijze kan men ook met de verza-
melde gegevens van een warmtehoeveelheid- 
meting of schatting omgaan. Belangrijk is het 
om de klanten te verklaren dat niet de abso-
lute waarden, maar het verloop van belang is.

Het handmatig bepalen van de opbrengst

De gemeten opbrengst verschaft ook infor-
matie over het correct functioneren van het 
zonnesysteem. Tenminste, indien deze met 
een referentiewaarde (realistische opbrengst) 
vergeleken wordt.
Deze referentiewaarde kan of via simulatie 
of uit metingen ter plaatse bepaald worden. 
Beide methodes leveren geen exact resultaat. 
Men kan derhalve een hoge afwijking tussen 
metingen en referentie verwachten. Belangrijk 
is dat de gemeten curve de verwachte curve 
zoveel mogelijk volgt.
Om de opbrengst op basis van gesimuleerde 
weergegevens te beoordelen, dient dit al-
tijd over de periode van een kalenderjaar te 
geschieden. Een beoordeling over kleinere 
tijdsintervallen is alleen mogelijk met gemeten 
weergegevens die in de simulatie verwerkt 
worden.

Een doorsnee zonnesysteem voor het bereiden van 

warm tapwater levert per jaar, volgens een simulatie 

1500 kWh zonne-energie aan het warmwater. De 

vaste weergegevens uit het referentiejaar (zie hoofd-

stuk C.4) waarop het simulatieprogramma geba-

seerd is, kunnen tot ca. 30% afwijken van de werke-

lijke weerssituatie.

Daar bij deze installatie uitsluitend een opbrengst-

meting in het glycolcircuit mogelijk is, resulteert dit 

in een onnauwkeurige meting. Ook bij het toepas-

sen van een warmte- hoeveelheidmeter speciaal 

voor glycol zijn er nog extra afwijkingen waar men 

rekening mee dient te houden

Bovendien worden bij de opbrengstmeting in het 

glycolcircuit de boilerverliezen niet mee gemeten, 

die wel in de simulatieopbrengst van 1500 Kwh  ver-

disconteerd zijn.

Meet men in dat geval bv 1400 kWh jaaropbrengst, 

dan is er geen reden om te twijfelen aan het correct 

functioneren van het zonnesysteem.

Voorbeeld
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Automatische opbrengstbeoordeling

Worden bedrijfstoestanden van de installatie 
en weergegevens automatisch geregistreerd, 
dan kunnen per dag actuele opbrengstprog-
noses gemaakt worden en vergeleken met 
de daadwerkelijke opbrengst. De streefop-
brengst van de installatie volgt dan niet uit de 
simulatie volgens een referentiejaar, maar met 
behulp van actuele werkelijk gemeten waar-
den. Daardoor is het mogelijk om sneller een 
schatting uit te voeren.

Viessmann neemt deel aan het ontwikkelen 
en optimaliseren van de zogenaamde Input/
Output controllers. Met deze apparatuur 
wordt de potentiële opbrengst van het sys-
teem voortdurend met de daadwerkelijke 
opbrengst vergeleken. De basis hiervoor zijn 
de specifieke kengetallen van de systeem-
componenten en de gemeten verbruiken en 
weergegevens. Bij onrealistische afwijkingen 
van de werkelijke waarden van de streefwaar-
den wordt een foutmelding gegenereerd.

De kosten voor functiecontrole en het be-
oordelen van de opbrengst

Hoe nauwkeuriger de opbrengstmeting, des 
te hoger zijn de kosten om deze resultaten te 
verkrijgen. Hetzelfde geldt voor het bewaken 
van de diverse functies in het zonnesysteem 
die niet met de regeling voor het zonnesys-
teem gedaan kunnen worden.
Bij de beslissing welke kosten hiervoor ge-
raamd dienen te worden kan men uitgaan van 
de volgende richtwaarde: De kosten zullen in 
de orde van grootte max 5% van het complete 
zonnesysteem bedragen. Deze vuistregel is 
gebaseerd op een uitgekiende verhouding 
tussen de kosten voor het bewaken van het 
systeem en de daardoor “zeker gestelde” 
opbrengst.

Het vergelijken van de gesimuleerde waarde 

met de werkelijk gemeten waarden aan de hand 

van de looptijd van de zonnecircuit pomp.

In deze grafiek zijn de gesimuleerde looptijden van 

een pomp in het zonnecircuit weergegeven. De on-

derste lijn geeft de absolute waarden per maand 

aan. De bovenste lijn de gecumuleerde waarden.

De bovenste curve is uitgebreid met de op willekeu-

rig tijdstippen gemeten draaiuren.: 

De gemeten draaiuren volgen voornamelijk de cur-

ven met gesimuleerde waarden. Men kan hier dus 

spreken van een correct functionerend zonnesys-

teem.

Voorbeeld
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Gemeten waarden door de gebruiker


