
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Achtergrond Informatie Solar Energy 

Belangrijke begrippen 
Stroom     =  Ampère (I) 

Spanning    =  Volt (U) 

Weerstand   = Ohm (R) 

Vermogen   =  Watt (P) (te berekenen door P =U*I) 

Capaciteit (van een accu)  =  Ampère-uur (Ah) 

Vermogen van zonnecellen  = Watt-piek (Wp) 

 

Wat is een zonnepaneel? 
Een zonnepaneel is in feite een verzameling van 

een aantal zonnecellen. Deze zonnecellen 

wekken, zodra er zonlicht op schijnt, energie op. 

Zonnepanelen worden door subsidies en de 

eigenschap van groene energie steeds 

interessanter voor de consument. Nu is het 

logisch dat een consument denkt, zonne-

energie in Nederland? Dat kan niet veel 

rendement opleveren. Echter is dit niet het 

geval, de zon in Zuid-Frankrijk levert maar 

anderhalf keer meer energie op vergeleken met 

Nederland. Dit komt omdat zonnepanelen ook 

energie opwekken zodra het bewolkt is, zij het 

met een lager rendement. 

Inhakend op het technische aspect wordt nu 

een beknopte uitleg gegeven hoe deze zonnecellen energie opwekken. 

Zodra er zonlicht schijnt op een zonnepaneel, worden er onder invloed van deze straling elektronen 'losgeweekt' uit 

de bovenkant van het paneel; er ontstaat een vrij elektron met een bijbehorend gat. Omdat er vanwege de ongelijke 

ladingverdeling een elektrisch veld ontstaat op het grensvlak, kunnen de elektronen maar één kant op. Het gevolg 

hiervan is dat er een spanningsverschil tussen de boven- en onderkant van het paneel ontstaat. Sluit je de boven- 

en onderkant nu op elkaar aan, dan gaat er over de draad een stroom lopen. Aangezien de spanning over de 

zonnecel erg laag is (slechts anderhalve volt), worden vaak meerdere zonnecellen in serie aan elkaar 'geknoopt' in 

een zonnepaneel. Vervolgens zal er een omvormer geplaatst moeten worden. De omvormer dient als een weerstand 

en zorgt ervoor dat de stroom gaat lopen.  

Zonnecellen kunnen ook parallel op elkaar aangesloten worden echter komt dit de efficiëntie niet ten goede. Dit 

heeft te maken met de interne weerstand van de kabels, deze weerstand stijgt wanneer cellen parallel op elkaar zijn 

aangesloten. Uiteindelijk vergroot dit het verlies.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Er zijn tegenwoordig vele soorten zonnepanelen. In deze White paper zullen we ons beperken tot de 2 meest 

vooraanstaande. Dit zijn poly zonnepanelen en mono zonnepanelen.  

- Poly, Herkenbaar aan de “gesplinterde” kristallen. 
 

- Mono, Een egaal kristal.  
 

De efficiency, uitgedrukt in energie per vierkante mm, is iets groter bij 

mono panelen. Dit verschil is relatief gezien erg klein. Daarnaast 

betaald de consument voor de Watt-piek, het vermogen van het 

zonnepaneel. Dit houdt in dat een zonnepaneel opgemaakt uit 

monokristallen iets duurder is vergeleken met een zonnepaneel 

opgemaakt uit polykristallen van dezelfde afmeting. 

 

De panelen van EmergoPlus zijn panelen met monokristallen. Hierdoor 

kan met een kleiner oppervlak een hoger rendement worden gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Monokristal                                        Polykristal 

Naast Monokristallen en Polykristallen bestaan dunne film panelen. Ook wel bekend als amorf panelen. Het grote 

voordeel van deze panelen is dat ze flexibel zijn en daardoor makkelijk bruikbaar zijn op een oneffen ondergrond. 

Echter is het rendement van deze panelen aanzienlijk lager dan de twee bovengenoemde soorten. 

Technische begrippen 

• Watt-piek (Wp) optimale stroom die een cel oplevert als de zon schijnt met 1000w/m2 en de temperatuur 
35 graden is. 

• VO (V0) is de open klemspanning. Is de maximale spanning die je kan meten op een paneel. (In de 
afbeelding is dit 40V) 

• ISC (kortsluitstroom). (In de afbeelding is dit 10A) 

• Imax (Maximale stroom). (In de afbeelding is dit ongeveer 8,8A) 

• MC4, dit zijn de soort aansluitingsconnectoren van de zonnepanelen. 

• MPP (max power point). Dit is het maximale vermogens punt. Hoort bij bepaalde spanning (V) en bepaalde 
stroomsterkte (A). Bij een lagere spanning komt een lagere stroomsterkte om het maximale power point 
te bereiken. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Afbeelding 1 karakteristiek PT paneel. 

Welke techniek wordt er gebruikt om stroom op te wekken? 

Er zijn verschillende soorten technieken om de stroom uit de zonnecellen op te wekken. Elke techniek heeft zijn 

eigen voor- en nadelen.  

• MPPT (Max power point tracker) 
De weerstand (lader/omvormer) gaat zich gedragen als zich een slimme weerstand. De tracking zoekt 
constant naar het optimale MPP. Kijkt waar het maximale Watt gehaald kan worden met de optimale 
spanning en de optimale stroom. Dit is nodig om veranderingen in de afname van de de kracht van de zon 
(bv door een wolk) te berekenen en rekening me te houden. (Dit is in de afbeelding te zien aan de 
verschillende blauwe lijnen). Zo is bij de bovenste blauwe lijn het MPP punt ongeveer 8,3 Watt en bij de 
onderste blauwe lijn “is dus onder verslechterde weersomstandigheden” is het MPP 4 Watt. 
 

• PWM (pulse wide modulation) 
Zie je meer op accu systemen. PWM laat met een soort schakelaar stroom door lopen. Omdat de spanning 

(voltage) gelijk blijft met de spanning van de accu moet de stroom (Ampère) worden aangepast om een 

zo optimaal mogelijk vermogen (wattage) te behalen. Over het algemeen is de PWM minder efficiënt. (Zo’n 

20 a 30% maar aan de andere kant is het PWM-element iets goedkoper dan MPPT.) 

 

De omvormer van Emergoplus is een MPPT 

MPPT werkt met een V-input. Deze V-input heeft een maximale spanning.  

Omdat zonnepanelen een negatieve temperatuur coëfficiënt hebben kan een lage temperatuur een de V-input kapot 

maken. Een negatieve temperatuur coëfficiënt zorgt ervoor dat dat wanneer de temperatuur daalt de spanning stijgt 

en visa versa. Een te lage temperatuur kan er dus voor zorgen dat de spanning over de maximale spanning van de 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V-input gaat waardoor het element kapot gaat. Vaak is deze temperatuur waarbij de V-input kapot gaat zo laag dat 

dit niet relevant is. Hierbij kan gedacht worden aan temperaturen van beneden de min 30. 

Welke panelen biedt EmergoPlus aan en wat zit bij de panelen inbegrepen? 
Emergoplus biedt 3 verschillende soorten panelen aan. 

• Een 100W paneel 

• Een 130W paneel 

• Een 200W paneel (dit zijn in principe twee panelen van 100W in serie geschakeld). 
 

Bij het aanschaffen van een zonnepaneel bij EmergoPlus zit meer inbegrepen dan enkel de zonnepanelen. Het bevat 

een volledige set met bijbehoren. Zie onderstaande lijst voor alle onderdelen 

1. De zonnepanelen 
2. Kabel set. Kabels van omvormer naar kabels panelen op de MC4 connectoren. 
3. Dak doorvoer. 
4. Tube kit - sikaflex. (Om de spoiler vast te maken aan het dak) 
5. Spoiler (houder om paneel vast te maken aan het dak) 
6. Omvormer 
(Kabels van omvormer naar accu zitten niet in het pakket.  

OPMERKING 

Sluit nooit panelen met verschillende wattages aan elkaar. Panelen aangesloten in serie gaan altijd uit van het 

paneel met het laagste wattage. 100W+130W is dus 200W. De 30 watt van het 130 paneel gaat dus verloren! 

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig? 
Uiteraard hang het aantal benodigde panelen af van de intensiteit van het stroomgebruik. Hoe meer gebruikers op 

het netwerk worden aangesloten hoe hoger de wattage van het paneel moet zijn. Om het benodigde wattage te 

berekenen kan onderstaande formule gebruikt worden. Verder staan een aantal voorbeelden hoe men het gebruik 

kan berekenen. 

Formule: 𝑉𝑜𝑙𝑡 ∗  𝐴ℎ = 𝑊ℎ  

Rekenvoorbeeld 1 
1 zonuur levert 1000 W/M2 op dit levert 100WP op. Je hebt in totaal 4 zonuren. Dit geeft 4x100 = 400Wh. 

400/12= 33Ah. 

Een led lampje gebruikt 2 Watt. 2W/12V= 0,16A 

33Ah/0,16A= 206 uur. Het led lampje kan dus met de opgewekte stroom 206uur branden. 

 

Rekenvoorbeeld 2 
1 zonuur levert nog steeds 1000W/M2 = 100WP. Bij een totaal van 4 zonuren geeft dit. 

4x100= 400Wh. 

400/12= 33Ah. 

Een koffiezetapparaat gebruikt 900 Watt. 900W/12V= 75A 

33Ah/75A = 0,44 x 60 minuten per uur = 26,4 minuten koffiezetten 

In de voorbeelden wordt uitgegaan dat 1 zonuur 1000W/M2 oplevert. Dit is volgens de Standaard Test Condities, 

welke internationaal zijn vastgelegd voor het meten van het vermogen van zonnepanelen. In de praktijk kan dit lager 

of juist hoger zijn. Afhankelijk van het aantal zonuren, bewolking, temperatuur en je locatie.  


