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Agenda
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- Over NewSolar 
- Wat heb je allemaal nodig? 
- Introductie zonne-energie 
- Zonnepanelen 
- Onderconstructie 
- Omvormer systemen 
- Monitoring 
- salderingsregeling 



Over NewSolar BV
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Kenmerken: 

• Sinds 2008 
• Een uitstekende kwaliteit 
• Een ontwerplevensduur van meer 

dan 25 jaar 
• Een concurrerende prijsstelling 
• Regionaal



Omvormer(s) 
De omvormer is het hart van het systeem.

Onderconstructie 
Geschikte en duurzame onderconstructie 
voor elke situatie
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Wat heb je allemaal nodig?

PV-panelen 
De basis van een zonne-installatie

Geschikte meter(kast) 
Welke aanpassingen zijn nodig, of moet de 
meterkast vervangen worden en is de meter 
geschikt voor het terug leveren van energie.

Aansluiting op de meterkast 
De panelen worden aangesloten op een 
aparte groep.

Bekabeling AC/DC 
Voor een optimaal rendement en veiligheid is 
de juiste bekabeling nodig.



Introductie zonne-energie
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Zonnepanelen

Monokristallijn Polykristallijn
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Vermogen: 300 – 405 Wp Vermogen: <300  Wp
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Onderconstructie

Dakhaken

Rails

Afwerking
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Onderconstructie

Zuidopstelling Oost-west opstelling



Omvormer 
systemen

String omvormer
Panelen worden in serie aangesloten op een centrale 
omvormer
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String omvormer met optimizers
Panelen worden in serie aangesloten op een centrale 
omvormer mét optimizers (parallel) 

Micro-omvormer
Panelen worden parallel aangesloten



Centrale omvormer
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• Panelen worden in serie aangesloten 
• 1 of 2 MPP trackers (afhankelijk van type omvormer) 
• Slechtst presterende paneel binnen de serie bepaalt 

opbrengst.  
• 10 jaar garantie 
• Moet worden vervangen binnen de levensduur van de panelen 
• Wordt afgestemd op het vermogen van de panelen 
• Prijs per 12 panelen ongeveer €600



Centrale omvormer 
met optimizers
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- MPP tracker per paneel 
- Prijs per 12 panelen ongeveer €1100



Micro-omvormer

12

• Kleinere omvormers die de gelijkspanning direct omzetten 
in wisselspanning. 

• Aansturing (MPP) en omzetten energie per paneel 
(parallel) 

• Uit te breiden met meer panelen 
• Hogere efficiëntie 
• Hogere investeringskosten 
• Garantie 20 jaar 
• Prijs per 12 panelen ongeveer €1100-€1500 



Monitoring
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Salderingsregeling
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Salderen is het terug leveren van energie aan energieleverancier tegen de 
zelfde vergoeding als het afnemen van energie van de energieleverancier. 



Terugverdientijd
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€805 €805 €805 €754 €704 €653 €603 €553 €502 €452 €401 €245

3500 x 91% x 0,23 = 
€732 
3500 x 9% x €0,07= 
€22,05 
Besparing: €754

3500 x 28% x €0,23= 
€225,40  
3500 x 72% x €0,07= 
€176,40 
Besparing: € 401,80

3500 x €0,07 = €245

Opbrengst systeem: 3500 kWh per jaar 
kWh prijs energieleverancier:  €0,23 
Terug lever vergoeding energieleverancier: €0,07 / kWh 
Gemiddelde kosten systeem: €4.200 



Vrijblijvend Maatwerk Adviesgesprek
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Informatieavond met advies

Maatwerkadvies 

Offerte

Installatie 
& 

Productie



BEDANKT!
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