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lichtopgroen
Energie is duur, ener-
giebesparing interes-
sant voor beurs en
milieu. Soms kunnen
eenvoudige ingrepen
een gebouw verduur-
zamen en veraange-
namen. Aflevering 8:
de zonnecollector.
Hoe werkt deze, wel-
ke varianten zijn er,
wat zijn de risico’s en
welk systeem is door
zijn vormgeving in
trek bij architecten?

De eenvoudigste zonnecollec-
tor bestaat uit een goed geïso-
leerde platte bak op het dak.
Onder een glazen plaat is een
zwarte, zonnewarmte-absorbe-
rende laag aangebracht, die de
warmte doorgeeft aan het water
in een buizensysteem. Om het
hoogste rendement te verkrij-
gen, is het van groot belang
tegelijkertijd warmteverlies te
voorkomen. Isolatiemateriaal
kan, maar vacuüm is nog beter.
Dat principe wordt toegepast bij
vacuümbuis-zonnecollectoren.
In de glazen buis zit een tweede
buis met de warmtetransporte-
rende vloeistof. Tussen beide
buizen bevindt zich het vacuüm.
De binnenzijde van het glas is
voorzien van een absorberende
coating, die er voor zorgt dat de
zonnewarmte optimaal wordt
opgenomen. Hoe korter de
afstand tussen collector, water-
buffer/boiler en cv-installatie,
hoe kleiner het warmteverlies.
Op een gewone woning is 3 tot 5
vierkante meter aan zonnecol-
lectoren gangbaar.

Er zijn verschillende mogelijkhe-
den om het warme water te
benutten: Voor direct gebruik in
huis of via een boiler voor later
gebruik. Meer gangbaar is het
apparaat waarbij het warme
water van de zonnecollector via
spiraalbuizen door een watervat
loopt en zo zijn warmte afgeeft
aan de watervoorraad. Zo kan de
energie die overdag is opgevan-
gen, in zon-arme uren alsnog
worden benut. De kracht van de
zon wisselt sterk. Gezien ons
waterverbruik is een naverwar-
mer handig om de gewenste
watertemperatuur voor het
douchen, het afwassen etc. te
bereiken. Er zijn allerlei combi-
naties te maken. Bij een cv-
zonneboiler verwarmt de cv-
ketel het voorraadvat als het
water door de zon onvoldoende
is opgewarmd. De ruimteverwar-
ming kan rechtstreeks van
warmte worden voorzien door
de cv-ketel, of indirect door de
zon, via het voorraadvat. In het
laatste geval is de watertempera-
tuur beperkt en spreken we van
een laag-temperatuur-verwar-
mingssysteem – LTV, zoals
wand- of vloerverwarming.

Tuinliefhebbers of kampeerders
kennen de werking van zonne-
collectoren al uit de praktijk. Rol
op een zonnige dag een volle
waterslang in de tuin uit en
binnen de kortste tijd is het
water in de slang warm. Op
campings waren enkele jaren
geleden de zwarte waterzakken
heel populair. Je kon je na een
dagje zon lekker bij de tent dou-
chen. Wie het water niet snel
ververst, loopt risico’s. De ziek-
makende legionellabacterie
ontwikkelt zich in stilstaand
water van 20 tot 50 graden Celsi-
us, vooral tussen de 30 en 40
graden. Temperaturen boven de
60 graden overleeft de bacterie
niet. Op heel zonnige dagen
levert een zonnecollector water
van 90 graden af. Maar op ande-
re momenten kan de tempera-
tuur flink lager liggen. Bij naver-
warming zal de watertempera-
tuur altijd boven de 60 graden
worden gebracht om risico’s te
voorkomen. Boven de 45 graden
kan het water verbrandingsver-
schijnselen veroorzaken. Het is
altijd verstandig thermostati-
sche kranen te monteren met
een temperatuurbegrenzer.

Zonneboilers zijn nogal aan de
prijs. Afhankelijk van het type
hanteren installateurs prijzen
van €2000 tot €4000. De terug-
verdientijd was oorspronkelijk
gelijk aan de levensduur van de
installatie, zo’n 25 jaar. Tegen-
woordig nemen fabrikanten al
termijnen van 10 jaar of korter
in de mond. Als er al een zuinige
HR-ketel in huis hangt, is het
gasverbruik al beperkt en levert
de zonneboiler minder snel
voordeel op. Voor wie de aan-
schafprijs te hoog is, is leasen
wellicht een optie. De eerste vijf,
zes jaar is het leasebedrag per
maand fiks hoger dan de bespa-
ring aan gas. Na afloop van die
contractduur komt het voordeel
naar de woningeigenaar toe.
Ondertussen is het milieu de
winnaar. Een zonneboiler spaart
gemiddeld de helft of meer aan
aardgas uit dat anders nodig is
om het water op te warmen. En
dit scheelt weer heel wat kilo’s
koolstofdioxide.

Uiteraard moet de zonnecollec-
tor zijn gericht op de zon. Een
schuin dak met een hoek van
30 tot 45 graden heeft de hoog-
ste opbrengst. Maar een plat dak
kan ook, al ligt het rendement 10
procent lager. Wat te denken van
een gevelcollector? In dat geval
ligt het rendement op 80 pro-
cent van de meest ideale stand.
Bij vacuümbuis collectoren is de
plaatsing wat minder kritisch
dan de vlakke-plaat-zonnecollec-
toren. Zonnecollectoren mogen
vaak zonder een bouwvergun-
ning worden geplaatst, al hante-
ren gemeenten wel de nodige
spelregels. Bewoners van een
monument of inwoners van een
beschermd stads- of dorpsge-
zicht kunnen deze installaties
vaak vergeten. Ze verstoren dan
het (straat)beeld of het monu-
mentale karakter van het pand.

De Eco-nok is een mooie gepa-
tenteerde Nederlandse vinding.
De zonneboiler in nokvorm is
ooit ontwikkeld door Inventum.
Na de brand bij die fabriek is het
product overgenomen door
Wadenso in Epse. De Eco-nok is
om esthetische redenen popu-
lair bij architecten omdat de
installatie niet of nauwelijks
opvalt. Om die reden is hij ook
wel eens toegestaan op monu-
menten. De installatie vangt
door zijn situering op het dak
altijd zonlicht, aldus de fabri-
kant. Het opgewarmde water
loopt via de cv-installatie naar
de boiler en wordt zo nodig door
de ketel op een veilige tempera-
tuur gebracht. De Eco-nok kost
inclusief plaatsing met een
capaciteit van 90 liter €3500.
Waddenso hervat de levering in
september. Door enkele techni-
sche aanpassingen is het instal-
latiewerk vereenvoudigd. Er is
wereldwijd vraag naar de Eco-
nok, vooral in zonrijke Zuid-
Europese landen en in Afrika.
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Deze serie is een coproductie van LC
(Dick Offringa), TechnologieCentrum
Noord-Nederland (Leo van der Burg
en Monique Sluiman), NHL Hoge-
school (Siebren Baars, Bouwkunde
en Reinier Visser, CMD), Idiomorf
Infographics (Andries Hof), Virtueel
Kenniscentrum Duurzame Energie,
Duurzaam Bouwen en Comfort en
www.nend.eu.

Meer over de zonnecollector op:
http://youtu.be/bpdbmuUebP0

http://youtu.be/bpdbmuUebP0

