
ZONNEPANELEN
Bij de aanschaf van een set zonnepanelen zijn er vele mogelijkheden. U staat direct voor de keuze uit 
het type paneel, het soort omvormer en het montagemateriaal. Energy Guards helpt u graag bij het 
maken van een goede keuze. Wij hebben ruime ervaring in het plaatsen van zonnepanelen bij particu-
lieren, in het bijzonder op panden van voor 1930. Wij streven naar hoge kwaliteit, door het leveren van 
goede producten en uitstekende dienstverlening.Onze kennis van karakteristieke woningen en (Rijks) 
monumentale panden heeft er toe geleid dat de Haagse wijkinitiatieven Archipel & Willemspark, het 
Statenkwartier & Geuzenkwartier, de Vogelwijk en Vruchtenbuurt na zorgvuldige selectie met ons in zee 
zijn gegaan.

WERKWIJZE
Wij werken met hoogwaardige materialen en plaatsen zonnepanelen op alle soorten daken zoals platte en 
schuinedaken, maar ook op zogenaamde roeven daken en licht hellende bitumineuze daken. Hieronder 
volgt een korte toelichting bij de termen zonnepanelen, omvormers en montagesystemen.

ZONNEPANELEN
Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp (Wattpiek). Dit vermogen varieert van 250Wp tot
330Wp. Uw budget, het beschikbare dakoppervlak en uw verbruik bepalen welk type paneel het beste bij u 
past.

OMVORMERS
Omvormers zijn een belangrijke schakel in iedere zonnepanelen-installatie. Een omvormer zet de opgewekte 
energie om in stroom. Er zijn drie soorten omvormers; basis- of string-omvormers, basisomvormers met
optimizers (Solar Edge) en micro-omvormers (Enphase).
 
Het verschil tussen deze twee is dat de basisomvormer aangesloten wordt op de gehele set terwijl bij 
micro-omvormers ieder paneel zijn eigen omvormer heeft. De voordelen van dit laatste zijn:
• maximale opbrengst per zonnepaneel, 
• mogelijkheid tot uitbreiding van de installatie 
• met monitoring inzicht in de opbrengst per paneel 
• 20 jaar garantie.
Afhankelijk van het budget, het beoogde rendement, uw jaarlijkse electraverbruik, de situatie op uw dak 
enbijvoorbeeld uw voorkeur om wel of niet te kunnen monitoren wordt de keuze van de zonnepanelenset 
bepaald

MONTAGESYSTEMEN
Wij werken veelal met het montagesysteem van Van der Valk Solar, een modulair montagesysteem dat 
volledig is af te stemmen op elk type dak. Bovendien is het systeem van Van der Valk Solar getest 
en gecertifi ceerd. De SolarTop software berekent de benodigde ballast, rekening houdend met o.a. de 
hoogte van het dak, luchtstromingen, omgevingsfactoren en de windbelasting.



 

Met zonnepanelen wekt u duurzame energie op. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemon-
nee, want zonnepanelen kunnen u een verlaging van uw energierekening opleveren. Maar hoe duurzaam is de 
zonnepanelen installatie zelf? Met andere woorden; wat is de levensduur van zonnepanelen?
De zonnepanelen levensduur is belangrijk voor het bepalen van het rendement op uw zonnepanelen en de terug-
verdientijd daarvan. De meeste zonnepanelen hebben een levensduur van ongeveer 25 jaar. Zonnepanelen zijn 
gemaakt om voor een langere tijd mee te gaan en zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals regen, 
sneeuw, warmte, hagel en harde wind.

WAT BEPAALT DE LEVENSDUUR VAN ZONNEPANELEN?
Er zijn verschillende type zonnepanelen in omloop en de levensduur verschilt per type paneel.
Monokristallijne zonnepanelen en polykristallijne zonnepanelen hebben over het algemeen
een langere levensduur dan dunne fi lm zonnepanelen; echter zijn dunne fi lm zonnepanelen
ook goedkoper in de aanschaf. Naast type , bepaalt ook de kwaliteit van de
panelen de levensduur. Zonnecellen zijn erg gevoelig. De kwaliteit van het paneel is dan
ook enorm belangrijk voor het gebruik van het paneel en ook voor de levensduur van de
zonnepanelen. Energy Guards werkt daarom uitsluitend met betrouwbare en kwalitatieve
leveranciers van zonnepanelen, zoals: JA Solar, Yingli Solar. Door te werken met deze kwalitatief
hoogstaande merken, kunnen wij garanderen dat de zonnepanelen gedurende hun
levensduur ook weinig aan vermogen inleveren.

LEVENSDUUR ZONNEPANELEN EN OPBRENGST
Omdat de levensduur per soort zonnepaneel verschilt, is het belangrijk om naar de prijsverhouding
te kijken ten opzichte van deze levensduur. Zo kunt u precies berekenen wat
een goede investering is voor uw situatie is. Wanneer u uw zonnepanelen laat reinigen,
kunt u minimaal 25 jaar genieten van uw zonnepanelen. Een bijkomend voordeel van het
reinigen is dat u daardoor de opbrengst van uw zonnepanelen verhoogd: tot wel 15%.

DE LEVENSDUUR VAN ZONNEPANELEN


