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Sander Verboven - Christof Van de Brande

 

15-25 ====50-88 Km/h

Huidige installatieHuidige installatieHuidige installatieHuidige installatie

 

werkingsprincipe

----Dit systeem heeft een hoog aanloopkoppel Dit systeem heeft een hoog aanloopkoppel Dit systeem heeft een hoog aanloopkoppel Dit systeem heeft een hoog aanloopkoppel 

((((begint bij weinig wind al te draaien)bij weinig wind al te draaien)bij weinig wind al te draaien)bij weinig wind al te draaien)

----Maar heeft een relatief klein rendement Maar heeft een relatief klein rendement Maar heeft een relatief klein rendement Maar heeft een relatief klein rendement 
(gaat bij belasting al gauw in toeren zakken)(gaat bij belasting al gauw in toeren zakken)(gaat bij belasting al gauw in toeren zakken)(gaat bij belasting al gauw in toeren zakken)
Is dus niet zo geschikt voor het opwekken     Is dus niet zo geschikt voor het opwekken     Is dus niet zo geschikt voor het opwekken     Is dus niet zo geschikt voor het opwekken     
van elektriciteit.van elektriciteit.van elektriciteit.van elektriciteit.

 

100M

Windaanbod in bebouwde 
omgeving.

0-16 km/h
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� Bergen, bomen of hoge gebouwen houden Bergen, bomen of hoge gebouwen houden Bergen, bomen of hoge gebouwen houden Bergen, bomen of hoge gebouwen houden 
veel wind tegen.veel wind tegen.veel wind tegen.veel wind tegen.

� Deze zorgen zo voor een lager windaanbod. Deze zorgen zo voor een lager windaanbod. Deze zorgen zo voor een lager windaanbod. Deze zorgen zo voor een lager windaanbod. 
Zelfs tot op Zelfs tot op Zelfs tot op Zelfs tot op honderdhonderdhonderdhonderd meter afstand van een meter afstand van een meter afstand van een meter afstand van een 
obstakel.obstakel.obstakel.obstakel.
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• Neemt weinig plaats in.Neemt weinig plaats in.Neemt weinig plaats in.Neemt weinig plaats in.

• Simpel in opbouw.Simpel in opbouw.Simpel in opbouw.Simpel in opbouw.

• Staat niet storend in omgeving.Staat niet storend in omgeving.Staat niet storend in omgeving.Staat niet storend in omgeving.

� Vergt onderhoud.Vergt onderhoud.Vergt onderhoud.Vergt onderhoud.

� Lange terugverdientijd.Lange terugverdientijd.Lange terugverdientijd.Lange terugverdientijd.

� Bij belasting gaat hij in toeren zakkenBij belasting gaat hij in toeren zakkenBij belasting gaat hij in toeren zakkenBij belasting gaat hij in toeren zakken

� Nominale windsnelheid ver boven 5m/sNominale windsnelheid ver boven 5m/sNominale windsnelheid ver boven 5m/sNominale windsnelheid ver boven 5m/s

 

Voordelen:

• Produceren groene energie.Produceren groene energie.Produceren groene energie.Produceren groene energie.
• Weinig onderhoud.Weinig onderhoud.Weinig onderhoud.Weinig onderhoud.
• Snel te installeren.Snel te installeren.Snel te installeren.Snel te installeren.
• Hoog rendement.Hoog rendement.Hoog rendement.Hoog rendement.
• Technologie op punt.Technologie op punt.Technologie op punt.Technologie op punt.

Nadelen:

• Het produceren van een paneel is duur.Het produceren van een paneel is duur.Het produceren van een paneel is duur.Het produceren van een paneel is duur.
• Niet iedereen vindt zonnepanelenNiet iedereen vindt zonnepanelenNiet iedereen vindt zonnepanelenNiet iedereen vindt zonnepanelen mooi mooi mooi mooi 
staanstaanstaanstaan....

 

 

• anti reflectie anti reflectie anti reflectie anti reflectie coatingcoatingcoatingcoating

• Stabiel frame Stabiel frame Stabiel frame Stabiel frame 

� GewichtGewichtGewichtGewicht : : : : 19kg19kg19kg19kg

� piek vermogen:    piek vermogen:    piek vermogen:    piek vermogen:    280Wp280Wp280Wp280Wp

� Piekspanning:   Piekspanning:   Piekspanning:   Piekspanning:   36,7V36,7V36,7V36,7V

� Uitgangsspanning:Uitgangsspanning:Uitgangsspanning:Uitgangsspanning: 24,0V24,0V24,0V24,0V

� Maximale uitgangstroomMaximale uitgangstroomMaximale uitgangstroomMaximale uitgangstroom: : : : 7,63A7,63A7,63A7,63A

� Afmetingen(Afmetingen(Afmetingen(Afmetingen(hxbxdhxbxdhxbxdhxbxd in in in in mm):1930x980mm):1930x980mm):1930x980mm):1930x980
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� Ingebouwde temperatuur sensor.Ingebouwde temperatuur sensor.Ingebouwde temperatuur sensor.Ingebouwde temperatuur sensor.

�Beveiligd tegen te hoge stromen.Beveiligd tegen te hoge stromen.Beveiligd tegen te hoge stromen.Beveiligd tegen te hoge stromen.

� Beveiligd tegen kortsluiting.Beveiligd tegen kortsluiting.Beveiligd tegen kortsluiting.Beveiligd tegen kortsluiting.

� Beveiligd tegen Beveiligd tegen Beveiligd tegen Beveiligd tegen ompolenompolenompolenompolen zonnepanelen en batterij.  zonnepanelen en batterij.  zonnepanelen en batterij.  zonnepanelen en batterij.  

� Schakelt uit bij lage batterij spanning.Schakelt uit bij lage batterij spanning.Schakelt uit bij lage batterij spanning.Schakelt uit bij lage batterij spanning.

Afkorting Verklaring Uitleg 

kWp Kilowatt piek Dit geeft het vermogen van een 
zonnepaneel aan onder standaard 

testomstandigheden. (STC). (1.000 W/m2 
instraling, 25 °C paneeltemperatuur, 
lichtspectrum "AM1,5"). 

Wp Watt piekvermogen Dit is het normvermogen dat onder 
bepaalde testomstandigheden bereikt wordt. 
Het hoogste vermogen dat een paneel onder 

normale omstandigheden bereikt. 

Voorbeeld:  Voorbeeld:  Voorbeeld:  Voorbeeld:  
aggregatie systeem met zonnepanelenaggregatie systeem met zonnepanelenaggregatie systeem met zonnepanelenaggregatie systeem met zonnepanelen

 

 
 


