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Opmaat systeembeschrijving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om een goed rendement te behalen, is uw Zon&Co zonne-energiesystemen opgebouwd uit 
componenten met een optimale prijs-prestatie verhouding. Zodoende krijgt u de meeste energie 
(KWh) tegen de laagste kosten. Omdat Zon&Co alleen A-kwaliteit producten aanbiedt, is uw 
energieproductie voor lange tijd (25 jaar) gegarandeerd. 
Zon&Co levert opmaat producten, uw photovoltaische (PV)-systeem is of zal aangemeten worden op 
uw wensen en afgestemd zijn op uw situatie. We hebben een divers scala aan montagesystemen tot 
onze beschikking, waardoor we flexibel zijn in de opstelling van de zonnepanelen. 
 
Met het aangeboden systeem is jaarlijks circa 7700 - 8200 Kilowattuur op te wekken, hiermee bespaart u het 
eerste jaar al circa € 1680,- op uw elektriciteitsrekening. Mogelijkerwijs loopt de besparing de komende jaren nog 
verder op, aangezien het de verwachting is dat de energieprijzen blijven stijgen. 
Als de kosten tegen de opbrengsten afgezet worden, dan wordt duidelijk dat er met een investering in een zonne-
energiesysteem een goed rendement te behalen valt. De investering in dit zonne-energiesysteem zal zich dan ook 
binnen afzienbare tijd terugverdienen. Daarna levert het systeem gratis stroom voor zo lang als het systeem 
operationeel blijft (verwachte levensduur van het zonne-energiesysteem 25 jaar, veelal langer). 
 
Deze persoonlijke systeembeschrijving is meegeleverd om u meer kennis te geven over de producten en diensten 
die u mogelijkerwijs bij Zon&Co zult af gaan nemen. De verstrekte informatie vertelt meer over de zonnepanelen 
welke u worden aangeboden, de gebruikte omvormer in het systeem en de installatiematerialen welke in uw 
situatie gebruikt zullen worden. 
Verder wordt er ingegaan op de financiële/technische opbrengsten van het systeem en worden er nog een aantal 
algemene zaken omtrent zonne-energiesystemen van Zon&Co belicht. 
 
Mochten er onverhoopt toch nog aspecten van de installatie niet duidelijk zijn, of heeft u nog aanvullende vragen. 
Neem dan gerust contact met ons op, want wij denken graag met u mee. 
 



 
 

 
 
 
  
  

 

Aleo solar S18 polykristallijn zonnepaneel 
 

De Aleo zonnepanelen vormen het hart van het zonne-energiesysteem. Aleo-Solar is een 
Duitse zonnepanelen fabrikant welke gespecialiseerd is in het produceren van panelen met 
een zeer hoge kwaliteit. 
 
Garantie 
Aleo is zo zeker van de degelijkheid van hun producten dat ze 10 jaar productgarantie de 
standaard is. Tevens krijgt u de garantie dat de panelen na 10 jaar nog minimaal 90% van 

hun vermogen leveren en na 25 jaar nog 80% van het nominale vermogen, rekening houdend met de ligging en 
oriëntatie van de geplaatste panelen. Binnen de garantie perioden worden de panelen kosteloos vervangen. 
 
Betere lichtopbrengst bij gemiddelde Nederlandse lichtintensiteit  
Het Wp vermogen van een paneel wordt bepaald bij een instraling van 1000 W/m2, een situatie die in Nederland 
nauwelijks voorkomt. Het is belangrijk dat de opbrengst bij 
gemiddelde Nederlands lichtintensiteit (200-400W/m2) 
optimaal is. De Aleo panelen hebben een 5-10% hogere 
opbrengst dan normale panelen bij deze lichtintensiteit. Dit 
resulteert in een 10-15% hogere energie opbrengst per jaar. 
 
ÖKO-test 
In de onafhankelijke consumententest (ÖKO-test) scoort Aleo 
zeer hoog op kwaliteitsaspecten en opbrengst. Dit resulteert 
in een hogere opbrengst (KWh/KWp ) en langere levensduur 

ten opzichte van concurrerende panelen. De 
panelen hebben altijd een positief afgeronde 
vermogens tolerantie van 0/+5w. U krijgt dus 
altijd waarvoor u betaald. Wij leveren de 
flashlijst en garantie certificaten bij de 
oplevering van het project, zodat de 

specificatie van ieder geïnstalleerd paneel bekend is. 
 
Specificaties  

• verkrijgbaar in vermogens variërend van 255 t/m 265 Wattpiek per paneel 
• ieder paneel bestaat uit 60 polykristallijn (Si) zonnecellen 
• voorzijde vervaardigd van speciaal antireflecterend Solar glas (gehard veiligheidsglas) 
• achterzijde monomeer folie 
• framewerk van aluminium. 
• fysieke afmetingen; 1660 x 990 x 50 mm (h x b x d) 
• één paneel weegt 21 kg 

 
 

http://www.benelux.aleo-solar.com/nl
http://www.aleo-solar.be/nl/producten/testresultaten/


 
 

 
 
 
 
 
 

SolarEdge 3-fase omvormer 5K - 17K 
 

SolarEdge is een Amerikaans/Israëlisch bedrijf dat vooroploopt op het gebied van 
power optimizers. Power optimizers zijn modules die de opbrengst per paneel 
optimaliseren. Ieder paneel wordt met het SolarEdge omvormer systeem 
afzonderlijk op het MPP (Maximum Peak Powerpoint) geregeld zodat het maximale 

rendement uit het gehele systeem kan worden gehaald.  
 
Werking  
Als er één of meerder cellen van een zonnepaneel in de schaduw belanden, 
dan gaan deze zich als een weerstand gedragen en geven de energie van 
zonnige cellen niet meer door. Met energieverlies als gevolg. Dit effect 
beïnvloedt de totale string waar het beschaduwde paneel zich in bevindt, dus 
minder energie en rendement op de investering. 
 
Het SolarEdge optimizer systeem biedt de oplossing. Zonnepanelen worden 
parallel op de in serie geschakelde optimizers aangesloten. Zodra er schaduw 
op een paneel valt, zal dit paneel minder opbrengst generen. Echter nu worden 
de panelen die zich in het zonlicht bevinden niet benadeeld. Mede door dit 
principe levert een zonne-installatie met SolarEdge een hoger rendement. 
SolarEdge heeft nog andere productie verhogende en systeem bewakende 
eigenschappen: 

• Het vermogen van een string heeft veel minder nadeel door 
deelschaduw, vervuiling of veroudering 

• verschillende zonnepanelen (merk, vermogen) aan te sluiten op 
dezelfde omvormer, hierdoor wordt uitbreiding en/of vervanging van een module mogelijk 

• snelle analyse, foutdetectie en virtuele anti-diefstalbeveiliging 
• hoog omvormerrendement (97,7%) 
• 10 à 25 % opbrengstverhoging van het zonnesysteem t.o.v. andere omvormersystemen, onderbouwd 

door onafhankelijke prestatietesten 
 
Elektrische specificatie SE5k/7k/8k/9k/10k/12.5k/15k/16k/17k 

• vermogen maximaal 5.500/7.700/8.800/9.900/11.000/13.700/16.500/17.600/18.700/ Watt (DC) 
• 3-fase aansluiting (AC) 
• transformator loos 
• rendement: 97,7% 

 
Specificaties 3fase omvormer SolarEdge 

fysieke afmetingen omvormer; 540/315/260 (h x b x d) 
gewicht 32,2kg 
actief gekoeld, onder de 50dB 
bescherming IP 65 (buiten te plaatsen) 
uitgerust met online monitoring, via in een netwerk UTP-kabel  
paneel individuele opbrengst controle 
garantie: 25 jaar op optimizers en 12 jaar op de omvormer (mogelijke 
verlenging tot 25 jaar) 

 

http://www.solaredge.com/


 
 

 
 
 
 
 
 

Online monitoring SolarEdge 
 
De PV-installatie wordt via een internetverbinding continue uitgelezen. Hierbij kan de opbrengst via de SolarEdge 
monitoring portal website gevolgd worden. De dagelijkse productie wordt in grafiekvorm gepresenteerd en kan 
vergeleken worden met de verwachtte opbrengst. 
 
De belangrijkste installatiegegevens kunnen altijd worden opgevraagd en kunnen overzichtelijk worden 
weergegeven. Eventuele productieproblemen of storingen worden automatisch uitgelezen, geanalyseerd en via 
notificaties medegedeeld. Hiermee wordt voorkomen dat een storing onopgemerkt blijft, zo wordt onnodig 
verlies in productie uitgesloten.  
Door deze voordelen adviseert Zon&Co altijd om een PV-systeem uit te rusten met een online monitoring 
systeem. De praktijk leert dat het de betrokkenheid van het energieverbruiken verhoogd, en zo de 
energiebewustheid stimuleert, met als gevolg minder verspilling. 
 

 
 
Met SolarEdge wordt ieder individueel zonnepaneel, iedere string en het totale systeem bewaakt en 
geanalyseerd. Dit is mogelijk doordat alle optimizers apart de informatie per paneel doorgeven aan de omvormer. 
Deze communicatie vindt plaats over de bedrading van het PV-systeem, er is geen extra bekabeling vereist. 
Prestaties van elke PV-module wordt gemeten en gecommuniceerd over de bestaande elektriciteitsleidingen om 
zonne-energie opbrengsten te maximaliseren.  
 
De SolarEdge portal is toegankelijk vanaf elke browser of vanaf een Android-of iOS (Apple) smart-phone of tablet 
met behulp van de Opera Mobile of Firefox web browsers. 
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Topfix Portrait montage 
 
Het Topfix Portrait montage systeem voor platte daken is zeer veelzijdig waardoor de ruimte op uw dak optimaal 
benut kan worden. Door de open constructie is er maximale ventilatie en dus koeling van de panelen. 
Ventilatie/koeling van de panelen is belangrijk, want bij iedere graad dat de tempratuur toeneemt zullen 
zonnepanelen minder effectief werken. 
 
Het systeem wordt met standaard betontegels van 40 x 60 x 5 cm op het dak gefixeerd. 
De dakbelasting is bij een hoek van 30 graden 23 kg per m2 en voor 20 graden zelfs maar 20 kg per m2! Het Topfix 
systeem bestaat uit 5mm dikke aluminium driehoekprofielen. De panelen zijn naar wens te plaatsen op 15, 20, of 
30 graden profielen. De plaatsing onder hoeken van 15 en 20 graden wordt toegepast indien er beperkte ruimte is 
op een dak.  
 
Het Topfix montagesysteem  

• heeft 20 jaar product garantie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bekabeling & stekkers 
 
De Solarbekabeling die bij de installatie wordt geleverd is van het merk IBC FlexSol en UV TÜV gecertificeerd. De 
kabels zijn speciaal ontwikkeld om langdurig aan weersinvloeden bloot te staan, hebben een dikke mantel en zijn 
geschikt voor temperaturen van -40 tot +120 graden Celsius. Afhankelijk van de af te leggen afstanden en 
vermogens wordt er 4, 6 of 10mm2 kabel gebruikt.  
De solarstekkers zijn van het type Multicontact MC4 (afgebeeld) of 
MC3. 
 
 
Voor de 230 Volt AC bekabeling wordt YMVK-kabel gebruikt. Dit is 
de kabel die vanaf de omvormer naar de hoofdaansluiting wordt 
geleid en daar wordt afgemonteerd op een aparte groep in de 
bestaande groepenkast. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XISVTxpTHvLMaM&tbnid=sa7g5ate5AofHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ikwilzonneenergie.nl/Solar-verlengkabel-4mm2-met-MC4-connectoren-10-meter&ei=E8YlUvXvOciA0AW7l4GoBQ&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNG6xy-7pD6KduKpTnfjiJAdk6h_ag&ust=1378293618081439
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Opbrengst 
 
Een zonne-energiesysteem van 35 zonnepanelen met 260 Wp per paneel heeft een totaal vermogen van 9100 Wp 
en zal per jaar ongeveer 7700-8000 kWh aan elektriciteit opleveren. Hierbij is al rekening gehouden met de ligging 
van uw dak. Het onderstaande instralingsmodel laat de oriëntatie zien van uw daken t.o.v. het meest ideale punt. 
De blauwe cirkel representeert bij benadering de ligging van uw dak. 
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Finacieel 
 
Uw zonne-energiesysteem begint zich direct terug te verdienen en levert na een aantal jaar zelfs geld op. Dit komt 
doordat u zelf minder energie gebruikt, of zelfs energie teruglevert aan het net. De terug geleverde energie wordt 
in Nederland bij wet gesaldeerd met de energie die wordt verbruikt op het momenten dat de installatie geen of 
minder energie levert (bijvoorbeeld ‘s avonds).  
Met de 4.055 kWh die opgewekt worden door de panelen, bespaart u (uitgaande van een energieprijs van € 0,23 
per kWh) jaarlijks 933,- aan energiekosten. 
Uw zonnepanelen leveren in 25 jaar 101.363 kWh op. Gerekend met uw investering van € 8.278,86 is dit € 0,08 
per kWh. Dit terwijl de huidige elektriciteitsprijs momenteel € 0,23 per kWh is en naar alle waarschijnlijkheid 
alleen maar zal stijgen. 
 
Omdat de panelen in de praktijk wel 30 jaar meegaan, kunt u een lange tijd van uw goedkope energie genieten. 
De zonnepanelen hebben een opbrengstgarantie die garandeert dat de panelen na 25 jaar nog steeds 80% van 
het nominale vermogen leveren. 
 
 
Teruglevering / verrekening stroom. 
 
Uw meter dient geschikt te zijn voor teruglevering aan het net. Dit kan een draaistroom meter zijn (deze meters 
draaien automatisch terug wanneer u meer vermogen opwekt dan er op dat moment verbruikt wordt) of een 
digitale meter met een extra telwerk voor teruggeleverde stroom. Wij zullen dit controleren bij het bezoek / 
installatie. 
Bij digitale meters dient u een melding te maken bij uw netbeheerder dat er zonnepanelen op uw dak liggen; de 
van de teruggeleverde energie wordt dan bij de meteropname ook opgenomen. Wettelijk verplicht dient uw 
stroomleverancier dit te verrekenen met uw verbruik. 
 
GreenChoice is naar de mening van Zon&Co een goede keuze als energieleverancier. GreenChoice geeft als enige 
energieleverancier in Nederland de gewone stroomprijs retour voor de jaarlijks netto teruggeleverde energie.  
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Zon&Co installatie 
 
Zon&Co heeft een zeer ervaren montageteam welke de afgelopen jaren honderden systemen succesvol heeft 
geplaatst.  De meterkast zal zodanig worden aangepast dat de PV-installatie op een juiste en veilige manier kan 
worden aangesloten.  
 
Zon&Co is lid van Uneto-Vni de branche organisatie voor technische installatiebedrijven, is een erkend 
elektrotechnisch installatie bedrijf (SEI) en lid van Holland Solar de brancheorganisatie van Nederlandse experts in 
zonne-energie. Daarbij heeft Zon&Co het certificaat Zonnekeur-Installateur van de stichting Duurzame Energie 
Prestatie Keur (DEPK), hiermee is Zon&Co één van de weinige zonnesysteem-installatiebedrijven die deze 
certificering heeft mogen ontvangen. 
 
Zon&Co geeft 3 jaar garantie op de plaatsing van het zonne-energiesysteem. 
 

 
 
 
Onderhoud 
 
Uw zonne-energiesysteem heeft nauwelijks onderhoud nodig. Indien het systeem goed bereikbaar is adviseren 
wij u het systeem jaarlijks te reinigen met wat schoon water en een spons. 
 
Verzekering 
 
Voor de verzekering kunt u uw systeem opnemen in uw opstalverzekering. Voor extra dekking tegen hagelschade, 
diefstal vandalisme of brand, kunt u via ons een verzekering afsluiten. Zie www.solarif.com voor meer informatie. 
De kosten hiervoor zijn zeer gering. 
 

http://www.uneto-vni.nl/wie-we-zijn-uneto-vni
http://www.erkendinstallatiebedrijf.nl/
http://www.hollandsolar.nl/hollandsolar.html
http://www.depk.nl/depk/
http://www.solarif.com/
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Warm dakisolatie 
 
Zonnepanelen hebben een isolerende werking in de zomer. 
Sommige daken kunnen op een Nederlandse zomerse dag wel 70 á 80 graden worden. Dakdelen die zich onder de 
zonnepanelen bevinden zullen vaak niet warmer worden dan 25 graden. Doordat de panelen het dak afschermen 
van de directe zon, kunnen directe stralen het dak niet opwarmen. De luchtlaag die zich bevindt tussen de 
panelen en het dakoppervlak werkt isolerend, deze laag is daarbij ook nog natuurlijk geventileerd. Dit effect geldt 
zowel voor platte- als voor schuine daken. In alle gevallen worden de panelen zo gemonteerd dat ze goed 
geventileerd blijven en het dak veel minder direct zonlicht ontvangt. Het resultaat is een koelere 
bovenverdieping. 
 
 
Vervolgstappen 
 
Indien onze aanbieding u bevalt, dan kan het volgende stappenplan worden gevolgd: 
 

• bij akkoord van de offerte sturen wij u een verkoopovereenkomst, deze mag u tekenen en retourneren 
• (indien niet op voorraad) de benodigde materialen worden besteld bij de leveranciers  
• planning en voorbereiding voor de realisatie van plaatsing 
• realisatie zonne-energiesysteem  
• inbedrijfsnamen van het systeem 
• oplevering inclusief uitleg, overhandigen van handleidingen en garantie documentatie 
• afhandelen administratieve zaken 
• persoonlijk contact gedurende de gehele levensduur van de installatie 
• optioneel: onderhoud en beheer (opbrengstbewaking) 

 
 
Waarom Zon&Co 
 

• Zon&Co heeft al honderden klanten voorzien van een goed geïnstalleerd zonne-energiesysteem; kwaliteit 
en klant tevredenheid staat bij Zon&Co boven aan! Met trost verwijzen wij u naar de referenties op de 
Zon&Co website 

• Zon&Co is een Amsterdams bedrijf dat particulieren en bedrijven op een persoonlijke manier helpt bij het 
realiseren van hun zonne-energiesysteem. 

• Zon&Co geeft een eerlijk advies, dat optimaal is afgestemd op uw wensen en -situatie 
• Zon&Co levert uitsluitend A-merken tegen de beste prijs/kwaliteitsverhouding 
• mogelijkheid voor realtime opbrengst bewaking van het systeem 
• Zon&Co is lid van; de Uneto-Vni, de SEI, Holland Solar en ZonneKeur 

 
Met zonnige groet, 
 
Johan Beijert 

http://www.zonenco.nl/referenties/
http://www.zonenco.nl/referenties/

