Contactpersoon:
E-mail: Info@solar-engineering.nl

www. Solar-Engineering.nl
Projecttitel: Voorbeeld pakket Brons, Zilver, Goud en Platinum

Bedankt voor het downloaden van ons voorbeeld rapport,
Als u bij www.solar-engineering.nl een pakket aanvraagt krijgt u altijd een volledig uitgewerkt rapport. Onze experts zullen uw
woning in 3D omhoog optrekken en het gewenste aantal panelen voor u intekenen. Na toevoeging van de omvormer en de
benodigde informatie zal de software, afhankelijk van u pakket keuze, de opbrengst berekening maken.
De opbrengst is geen standaard rekensommetje maar een complexe berekening o.b.v. uw locatie, gekozen panelen/omvormer
inclusief alle verwachte schaduw en kabel verliezen. In het platinum pakket ontvangt u ook de achterliggende energie balans
welke u op pagina 12 zult aantreffen.
In het rapport treft u zeer inzichtelijk de verwachte opbrengst en de achterliggende berekeningen.
In dit voorbeeld document leggen wij u uit hoe u onze rapporten dient te lezen, ook laten wij per pagina het verschil zien tussen
onze pakketten.
Let op onze uitwerkingen zijn uitsluitend voor een opbrengst berekening en dienen altijd qua maatvoering en elektrisch vermogen
te worden gecontroleerd door een erkend (solar)installateur.
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via info@solar-engineering.nl

Uw PV-systeem van www.Solar-Engineering.nl
1-4-2021

Adres van voorbeeld installatie
Alkmaar

Projectbeschrijving:
20 panelen van 325wp gevraagd.

(Pakket Brons)

Schaduwberekening

(Pakket Zilver)

Jaarverbruik 5200kWh

(Pakket Goud)

8 kWh thuis-accu
65kWh elektrische auto
Stringomvormer vs Optimizers

(Pakket Platinum)
(Pakket Platinum)
(Pakket Platinum)

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.

Gecreëerd met PV*SOL premium 2021 (R4)
Valentin Software GmbH

Voorbeeld pakket Platinum
Solar-Engineering.nl

Projectoverzicht
Onderstaande afbeelding geeft het projectoverzicht van de geplaatste panelen in de 3D
engineering. Het betreft hier een eengezinswoning in Alkmaar.

Afbeelding: Overzichtsafbeelding, 3D-ontwerp

PV-installatie
3D, Zonnepanelen met netstroomaansluiting, met elektrische apparaten, elektrische voertuigen en
accusystemen
Klimaatgegevens
PV-generatorvermogen
PV-generatorvlak
Aantal PV-module
Aantal omvormers
Aantal batterijen (pakket platinum)
aantal elektrische voertuigen (pakket platinum)

Alkmaar, NLD (1991 - 2010)
7,92 kWp
40,1 m²
22
1
1 Aantal
1

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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PV installatie
(pakket Brons)

Eigen verbruik

Elektrische auto

(Vanaf pakket Goud)

(pakket platinum)

Thuis accu
(pakket platinum)

(pakket platinum)
(pakket platinum)
Afbeelding: Schematische weergave

De opbrengst
De opbrengst

Dit is de verwachte 1e jaar opbrengst!

PV-generatorenergie (AC-net)
Direct eigenverbruik (vanaf pakket Goud)
Opladen van het elektrische voertuig (pakket platinum)
Net invoeding
Afregeling op het toevoerpunt
Eigen-verbruiksaandeel (pakket goud)
Autarkiegraad (pakket goud) Dit % geeft aan hoeveel zonne-energie u zelf kunt gebruiken
Spec. jaaropbrengst
Performance Ratio (PR)
Afname winst door schaduwvorming
Vermeden CO₂‐emissies

5.707
2.165
1.563
1.979
0
65,2
44,0
739,70
80,1
3,6
2.589

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
%
%
kWh/kWp
%
%/Jaar
kg/jaar

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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Opbouw van de installatie
Overzicht
Installatiegegevens
Soort installatie

Start van bewerking

3D, Zonnepanelen met netstroomaansluiting, met
elektrische apparaten, elektrische voertuigen en
accusystemen
01-04-2021

Klimaatgegevens (Deze gegevens komen uit de MeteoSyn database en zijn niet aanpasbaar)
Locatie
Resolutie van de gegevens
Simulatiemodellen gebruikt:
- Diffuse straling op de horizontale
- Instraling op het hellend vlak

Alkmaar, NLD (1991 - 2010)
1h
Hofmann
Hay & Davies

Verbruik (Vanaf pakket goud)
Totaal verbruik
Household, load profile with low summer proportion
Piekbelasting

5200 kWh
5200 kWh
14,4 kW

Uw opgegeven jaarverbruik in kWh wordt door ons in de software ingegeven waarna deze automatisch in een
maand en dag verbruik worden omgerekend. Aangezien we in Nederland gemiddeld in de winter iets meer energie
gebruiken dan in de zomer geven wij dit consumptiepatroon in als een laag zomer verbruik.
Onderstaande consumptie patroon houden wij aan bij onze uitwerkingen met zelf consumptie berekening
(vanaf pakket goud)

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.

Gecreëerd met PV*SOL premium 2021 (R4)
Valentin Software GmbH

Pagina 4 van 14

Voorbeeld pakket Platinum
Solar-Engineering.nl

Modulevlakken
1. Modulevlak - Building 01-Roof Area East (geplaatste panelen op het oost dak)
PV-generator, 1. Modulevlak - Building 01-Roof Area East
Naam
Building 01-Roof Area East
PV-module (gekozen zonnepaneel)
12 x Eco 120M style, 360Wp - 2021 (v2)
Fabrikant
SOLARWATT
Hellingshoek van het dak: (dit is een inschatting die wij via Goolge streetview doen)
40 °
Oriëntatie
Oosten 110 °
Installatiewijze
Parallel met dak - goed geventileerd
PV-generatorvlak
21,9 m²

Afbeelding: 1. Modulevlak - Building 01-Roof Area East

Let op: niet alle foto’s op Google zijn recht van boven genomen waardoor de foto scheef wordt geprojecteerd, de software
kan dit tot op zekere hoogte compenseren. Het zou dus kunnen dat de werkelijke maten afwijken van het 3D model. Deze
tekeningen zijn dan ook niet geschikt als maatvoering voor montage. Laat altijd een (Solar)installateur nameten of de
panelen werkelijk op uw dak passen!

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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2. Modulevlak - Building 01-Roof Area West (geplaatste panelen op het oost dak)
PV-generator, 2. Modulevlak - Building 01-Roof Area West
Naam
Building 01-Roof Area West
PV-module (gekozen zonnepaneel)
10 x Eco 120M style, 360Wp - 2021 (v2)
Fabrikant
SOLARWATT
Hellingshoek (dit is een inschatting die wij via Goolge streetview doen)
40 °
Oriëntatie
Westen 290 °
Installatiewijze
Parallel met dak - goed geventileerd
PV-generatorvlak
18,2 m²

Afbeelding: 2. Modulevlak - Building 01-Roof Area West

Let op: niet alle foto’s op Google zijn recht van boven genomen waardoor de foto scheef wordt geprojecteerd, de software
kan dit tot op zekere hoogte compenseren. Het zou dus kunnen dat de werkelijke maten afwijken van het 3D model. Deze
tekeningen zijn dan ook niet geschikt als maatvoering voor montage. Laat altijd een (Solar)installateur nameten of de
panelen werkelijk op uw dak passen!

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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Horizonlijn, 3D-ontwerp

Afbeelding: Horizon (3D-ontwerp)

De horizon lijn geeft door het jaar heen de stand van de zon qua hoogte boven de horizon aan. Deze gegevens
worden door de software gebruikt om de schaduw te berekenen van alle ingetekende objecten in de 3D engineering.
Hierdoor is de verwachte 1e jaar opbrengst zeer reële en geen standaard formule.

Configuratie omvormer
Configuratie 1
Modulevlakken
Omvormer 1
Model
Fabrikant
Aantal
Dimensioneringsfactor
Configuratie

Building 01-Roof Area East + Building 01-Roof Area West
TRIO-7.5-TL-OUTD (v1)
ABB
1
105,6 %
MPP 1: 1 x 12
MPP 2: 1 x 10

AC-net
AC-net
Aantal fasen
Netspanning (eenfasig)
Arbeidsfactor (cos phi)

3
230 V
+/- 1

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.

Gecreëerd met PV*SOL premium 2021 (R4)
Valentin Software GmbH

Pagina 7 van 14

Voorbeeld pakket Platinum
Solar-Engineering.nl

Accusystemen
Accusysteem
Model (het door u gekozen aantal kWh thuis accu)
Fabrikant
Aantal
Accu-omvormer
Soort koppeling
Nominaal vermogen
Accu
Fabrikant
Model
Aantal
Accu-energie
Accutype

REACT2-5.0 - 8 kWh - DC (v1)
ABB
1
DC

tussenkring-koppeling
4 kW
ABB
REACT2-BATT

(v2)
2
7,7 kWh
Lithium-nikkel-kobalt-oxide

Bovenstaande gegevens komen uit de database van de software. Deze gegevens worden door de fabrikanten zelf aangeleverd. Deze zijn door Solar-engineering niet te veranderen.

Elektrische voertuigen
Elektrisch voertuig - Groep 1
Elektrisch voertuig
Model
Fabrikant
Aantal voertuigen
Actieradius overeenkomstig WLTP
Accucapaciteit
Verbruik
Laadstation
Oplaadstroom
Oplaadtechnologie
Ontlading ter compensatie van gebruik
Gebruik
Gewenste actieradius per week
Aantal kilometers per jaar

KONA Elektro 150 kW (AC charging 4.6 kW)
Hyundai Motor Company
1
484 km
64 kWh
14,7 kWh / 100km
4,6 kW
AC Typ 2
Neen
400 km
20857 km

Bovenstaande gegevens komen uit de database van de software. Deze gegevens worden door de fabrikanten zelf aangeleverd. Deze zijn door Solar-engineering niet te veranderen.

Doordat de software, o.b.v. de ingegeven actieradius, weet hoeveel energie de auto gebruik kan er worden berekend hoeveel de accu
opgeladen moet worden. De software gaat er van uit dat de auto van maandag t/m vrijdag tussen 08.00uur en 17.00uur weg is en het
weekend continu aan de lader staat. Hierdoor krijgt u een reëel beeld van het aandeel zonne-energie wat u jaarlijks in de auto kunt opslaan.

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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Simulatieresultaten
Resultaten Complete installatie
PV-installatie
PV-generatorvermogen
Spec. jaaropbrengst
Performance Ratio (PR)
Afname winst door schaduwvorming
PV-generatorenergie (AC-net) met accu
Opladen van het elektrische voertuig
Afregeling op het toevoerpunt
Vermeden CO₂‐emissies

7,9 kWp
739,70 kWh/kWp
80,1 %
3,6 %/Jaar
5.707
1.563
0
2.589

kWh/Jaar
kWh/Jaar
kWh/Jaar
kg/jaar

Verbruiker
Verbruiker
Standby verbruik (Omvormer)
Opladen van het elektrische voertuig
Totaal verbruik
gedekt door PV met accu
gedekt door net
gedekt door elektrisch voertuig
Netreferentie (Lees: gebruik uit het net)
Solaire dekkingsgraad

5.200 kWh/Jaar
19 kWh/Jaar
3.262 kWh/Jaar
8.482
3.728
4.754
0
2.774,7
67,3

kWh/Jaar
kWh/Jaar
kWh/Jaar
kWh/Jaar
kWh
%

Elektrisch voertuig
Lading aan het begin
Opladen van het elektrische voertuig
(Totaal)
gedekt door PV met accu
gedekt door net
Ontladen van het elektrische voertuig voor
verbruiksdekking
Verliezen door laden/ontladen
Verliezen in accu

64 kWh
3.262 kWh/Jaar
1.563 kWh/Jaar
1.700 kWh/Jaar
0 kWh/Jaar

Verbruik door gereden kilometers
Aantal kilometers per jaar
waarvan solair

3066 kWh/Jaar
20857 km/Jaar
9990 km/Jaar

83 kWh/Jaar
178 kWh/Jaar

Bovenstaande getoonde resultaten zijn afhankelijk van het gekozen pakket. U ziet hier een uitwerking van het Platinum pakket met de
meest uitgebreiden rapportage

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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Accusysteem
Lading aan het begin
Acculading (Totaal)
Accu-energie voor de dekking van het verbruik
Verliezen door laden/ontladen
Verliezen in accu
Laadcycli
Levensduur

8 kWh
1.807 kWh/Jaar
1.636 kWh/Jaar
126
52
4,9
>20

kWh/Jaar
kWh/Jaar
%
Jaren

Autarkiegraad
Totaal verbruik
gedekt door net
Autarkiegraad (Lees: niveau van zelfvoorziening uit zonne-energie)

De energieflow weergave is afhankelijk van het door u gekozen pakket:

8.482 kWh/Jaar
4.754 kWh/Jaar
44,0 %

Afbeelding: Energiestroom graphics

In het energie-flow overzicht ziet u exact wat de verwachting is van de energie stromen. Hiermee kunt u zien hoeveel energie u zelf kunt opnemen
en gaat terug leveren. Na het versobering van de salderingsregeling en veranderingen in energie tarieven kunt u hiermee inschatten wat de kosten
en baten worden van uw pv-installatie.
Bovenstaande uitwerking is op basis van het Platinum pakket met een thuis accu van een pv installatie met 7,9kWp (22 panelen van 360wp),
5200kWh eigen verbruik, 8 kWh thuis accu en een elektrische auto met 65kWh accu pakket.

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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Afbeelding: Opbrengstprognose met verbruik

De productie balans (vanaf pakket goud) geeft u een maandelijks cumulatief inzicht hoeveel energie uw zonne panelen
opwekken in relatie tot uw consumptie van energie. De getoonde afbeelding verschilt per gekozen pakket.

Resultaten per modulevlak
Building 01-Roof Area East
PV-generatorvermogen
PV-generatorvlak
Globale straling op het paneel
PV-generatorenergie (AC-net)
Spec. jaaropbrengst
Performance Ratio (PR)

4,32
21,9
1001,7
3371,6
780,5
78,1

kWp
m²
kWh/m²
kWh/Jaar
kWh/kWp
%

3,6
18,2
833,3
2335,6
648,8
78

kWp
m²
kWh/m²
kWh/Jaar
kWh/kWp
%

Building 01-Roof Area West
PV-generatorvermogen
PV-generatorvlak
Globale straling op het paneel
PV-generatorenergie (AC-net)
Spec. jaaropbrengst
Performance Ratio (PR)

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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Energiebalans PV-installatie
Energiebalans PV-installatie
Globale straling horizontaal
Afwijking van het standaardspectrum
Bodemreflectie (Albedo)
Oriëntatie en helling van het modulevlak
Overschaduwing onafhankelijk van de module
Reflectie op het paneeloppervlak
Globale straling op het paneel

1.035,10
-10,35
26,72
-123,96
-2,35
-20,45
904,71

kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²

904,71 kWh/m²
40,077
m²
= 36.258,31 kWh
PV globale straling
Vervuiling
STC-conversie (Nominale rendement paneel 19,73 %)
PV Nominale energie
Gedeeltelijke schaduwvorming voor de specifieke module
Gedrag lage lichtintensiteit
Afwijking van de nominale moduletemperatuur
Dioden
Mismatch (fabrieksgegevens)
Mismatch (configuratie/schaduwvorming)
PV-energie (DC) zonder omvormerafregeling
Onderschrijding van het gelijkstroomstartvermogen
Afregeling wegens MPP-spanningsbereik
Afregeling wegens max. DC-stroom
Afregeling wegens max. DC-vermogen
Afregeling wegens max. AC-vermogen/cos phi
MPP-aanpassing
PV-energie (DC)

36.258,31
-725,01
-28.524,12
7.009,17
-167,33
-250,45
-59,77
-8,95
-130,45
-33,26
6.358,96
-2,21
-6,90
0,00
0,00
0,00
-16,44
6.333,41

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Energie op de omvormer-ingang
DC-accu laden
DC-accu ontladen
Afwijking van toevoerspanning van de nominale spanning
DC/AC-omvorming
Standby verbruik (Omvormer)
Totaal kabelverliezen
PV-energie (AC) verminderd met standby-verbruik
PV-generatorenergie (AC-net)

6.333,41
-1.806,54
1.635,83
-56,49
-312,16
-19,42
-86,91
5.687,73
5.707,14

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

-1,00 %
2,61 %
-11,79 %
-0,25 %
-2,21 %
x

-2,00 %
-80,27 %
-2,39 %
-3,66 %
-0,91 %
-0,14 %
-2,00 %
-0,52 %
-0,03 %
-0,11 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-0,26 %

-0,92 %
-5,11 %
-0,34 %
-1,51 %

Bovenstaande energiebalans (Pakket Platinum) geeft, op basis van uw gekozen pakket en omvormer type, alle verliezen en
opwekkingen weer die tot de verwachte 1e jaaropbrengst in kWh resulteren. De experts van Solar-engineering.nl gaan standaard
uit van 2% paneel vervuiling en 1,5% kabel verlies. Alle omvormer en paneel gegevens die in de energiebalans worden getoond
worden door de fabrikanten zelf aangeleverd hierdoor krijgt u een reëel en betrouwbare opbrengst verwachting voor het 1e
productie jaar.

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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Schermafbeeldingen, 3D-ontwerp
Omgeving

Afbeelding:

Afbeelding:

De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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Schaduwvorming

Afbeelding: Schaduw analyse oost dakvlak

Afbeelding: Schaduw analyse west dakvlak
Vanaf pakket zilver ontvangt u in uw rapportage ook de schaduw analyse inzichtelijk per dakvlak.
Op basis van de omgevings objecten in combinatie van de horizon lijn (pagina 7) kan de software berekenen hoeveel zon instraling een
paneel zal bereiken. Hoe hoger het percentage hoe meer schaduw/verlies per paneel zal optreden.
Op basis van dit inzicht kunt u met uw installateur overleggen over de exacte locatie van de panelen waarbij u mogelijk schaduw kunt
vermijden. Heeft u gekozen voor pakket Platinum dan krijg u van ons standaard een vergelijk tussen een ‘ gewone’ omvormer en
optimizers/micro omvormers. Hiermee kunt u het prijsverschil tussen de 2 omvormer types afzetten tegen de verwachte energie opbrengst.
Een uitwerking met micro omvormers en een thuis accu is op dit moment nog niet mogelijk!
U krijgt dan ook altijd een uitwerking met een string omvormer en optimizers ter vergelijk.
De resultaten worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke
opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie en accu gebruik kunnen door schommelingen van het weer, het rendement van de
modules en de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en
regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van het rapport wordt getoond.
www.solar-engineering.nl kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de verstrekte gegevens, maatvoering,opbrengsten of hier uit voorkomende schades/afwijkingen.
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