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Solar Power & Wind Energy 

BESCHRIJVING
 
Een hybride zonnepaneel is een combinatie van een photovoltaïsche 
module, voor de productie van elektrische energie, met een hoge efficiëntie 
vlakkeplaatcollector, voor de productie van warm water. Het warm water kan 
zowel voor ruimteverwarming als sanitair aangewend worden. Deze unieke 
combinatie verhoogt het elektrische rendement van de photovoltaïsche (PV) 
panelen doordat ze beter afkoelen en bovendien krijgt u er gratis warm water 
bovenop. Daarenboven bespaart u zo ruimte op uw dak omdat u slechts één 
type paneel nodig heeft. Hierdoor maximaliseert u uw energieopbrengst per 
vierkante meter. Door de combinatie van hybride panelen met een warmtepomp 
kan uw energiefactuur tot een minimum worden herleid. Bestaande PV panelen 
kunnen ook voorzien worden van deze unieke collector.

Deze hybride panelen zijn ideaal voor grootverbruikers van sanitair warm water, 
i.e. zwembadeigenaars, wellnessfaciliteiten, rust- en ziekenhuizen. Enerzijds 
installeren wij deze panelen zelf bij de eindconsument, anderzijds distribueren 
wij onze producten ook onder de vorm van totaalpakketten aan installateurs, 
groothandels, ...

VOORDELEN  

•	 Hoger	elektrisch	rendement	dan	traditioneel	zonnepaneel,	door		 	 	
 afkoelingseffect van het koud water
•	 Optimalisatie	dakoppervlakte	door	dubbel	gebruik	van	dezelfde	oppervlakte
•	 Esthetisch	beter	omdat	slechts	één	type	paneel	nodig	is
•	 Snellere	terugverdientijd	dan	twee	aparte	systemen
•	 Terugdraaiende	teller	voor	kleine	installaties
•	 6%	BTW	voor	woningen	ouder	dan	5	jaar	(voor			
 particulieren)
•	 Daling	van	uw	elektriciteits-,	gas-	en/of	stookolie		
 factuur
•	 Dubbele	subsidies	(elektriciteit	&	warm	water):
  - Groenestroomcertificaten
  - Premie distributiemaatschappij
  - Verhoogde investeringsaftrek voor   
   ondernemingen
  - Ecologiepremie voor kmo’s en grote   
   ondernemingen
  - VLIF-steun (voor landbouwbedrijven)
	 	 -	 Warmtekrachtkoppelingscertificaten		 	
	 	 	 (WKK)	in	aanvraag

Bouw ook uw bestaande PV installatie om met onze warm water click-module!

Produceer zowel elektriciteit als warm water met 
hetzelfde paneel!

Hybride
paneel (PV/T)

DOELGROEPEN 
 
•	Zwembadeigenaars
•	Rusthuizen
•	Ziekenhuizen
•	Horeca
•	Wellness
•	Verbruikers	lage	temperatuur		
	 warm	water	(60°):
	 -	Wassalons
 - Industriële toepassingen
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ANDERE PRODuCtEN IN ONS 
GAmmA 
 
•	Photovoltaïsche	panelen
•	Zonnecollectoren	met	boiler
•	Warmtepompen
•	Draagstructuren
•	Windturbines
•	Energiezuinige	consumenten-		
 producten

photovoltaïsch paneel & zonnecollector

productie elektriciteit

micro omvormer

DC

AC

water - 
water
warmte-
pomp

3

4
5

1

- gas
- mazout
- elektriciteit
- luchtwarm-  
 tepomp

bijstook

bu�ervat

vloerverwarming

zwembadverwarming

sanitair

cv

7
6

2

tERuGVERDIENtIJD

Een	gemiddeld	gezin	verbruikt	ongeveer	5	MWh	elektriciteit	per	jaar.	Om	deze	
hoeveelheid	elektriciteit	op	te	wekken	is	ongeveer	5,8	kWp	paneelvermogen	
nodig	(omvormer	van	5,0	kW	-	ca.	28	panelen	van	200W	-	36m²	
paneeloppervlakte).	Als	er	van	de	28	panelen	8	voorzien	worden	van	de	warm	
water click-module is dit voldoende voor de productie van sanitair warm water. 
In het geval van vloerverwarming of een zwembad, kunnen meer PV panelen 
met de click-modules voorzien worden.
Rendementen	zijn	sterk	afhankelijk	van	de	grootte	van	het	project,	de	
hoeveelheid eigen consumptie, de brandstof van uw huidig verwarmingssysteem, 
het type dakbedekking, de subsidieregelingen per gewest of gemeente, etc. 

Indicatieve	rendementen:
Vlaams Gewest
Terugverdientijd	van	ca.	8	jaar	en	een	rendement	van	ca.	10-12%.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest
Terugverdientijd	van	ca.	4-5	jaar	en	een	rendement	van	ca.	20-25%.

Vraag gerust naar onze gedetailleerde rendementsberekeningen voor uw 
specifieke situatie.

In	het	Waals	Gewest	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	zijn	er	aanwijzigingen	
dat de huidige subsidieregeling vroegtijdig zal afgebouwd worden, zoals dit in 
het Vlaams Gewest is gebeurd. Reageer dus snel!

tECHNISCHE SPECIfICAtIES  

Hybride panelen kunnen zowel op de grond als op het dak geïnstalleerd worden.

Uw bestaande PV panelen kunnen ook eenvoudig omgebouwd worden naar 
PV/T	panelen	met	onze	universele	click-modules.	Het	photovoltaïsche	gedeelte	
produceert elektriciteit door middel van een micro omvormer. Het thermische 
gedeelte van het hybride paneel staat in verbinding met een zonneboiler. De 
vloeistof die door de panelen stroomt bestaat uit een mengeling van water en 
glycol die niet kan bevriezen.

SCHEmA IDEAAL SyStEEm   

kwALItEItSmERkEN  


