
beheert het netwerk voor gas en stroom.

Meer rendement door aftoppen

beheert het netwerk voor gas en stroom.

Liander is netbeheerder. We leggen kabels en leidingen aan en beheren het 

energienetwerk in uw regio. Uw meterkast is op dat netwerk aangesloten, 

net als de meterkast van 3,3 miljoen andere woningen en bedrijven. 

Meer weten of snel inzicht in de mogelijkheden?
Neem contact op met Liander via www.liander.nl/contact, 
gebruik de aansluitcalculator: www.liander.nl/aansluitcalculator 
of kijk op www.liander.nl/samen.



Aftoppen
Zonnepanelen produceren op zonnige dagen veel energie. De maximale 
pieken komen slechts een klein gedeelte van de tijd voor. Door het om-
vormervermogen te begrenzen, verbetert het economisch rendement 
van de installatie. Deze methode noemen we aftoppen.

Hoe werkt het?
Aftoppen kan eenvoudig door een lagere capaciteit aan omvormers te installeren dan de 

totale capaciteit die er aan zonnepanelen ligt. De capaciteit van de omvormers is daarmee 

bepalend voor de maximale opwekcapaciteit.

Waarom aftoppen?
Slechts een zeer beperkt gedeelte van het jaar wekken panelen de maximale hoeveelheid 

energie op (zie grafiek). De initiële investeringskosten en de jaarlijkse kosten om deze 

kleine hoeveelheid kWh ’s op te wekken, wegen niet op tegen de baten. Met aftoppen kunt 

u op zoek naar het economische optimum per opgewekte kWh.

Ter illustratie: een verlaging van 30% van het opgewekte vermogen door kleinere omvor-

mers resulteert op jaarbasis in slechts enkele procenten minder opgewekte energie.

Wat is uw financiële voordeel?
Het financiële voordeel van aftoppen komt tot uiting in verschillende elementen:

• Een lagere éénmalige investering door minder capaciteit aan omvormers.

• In voorkomende gevallen kan een lichtere aansluiting worden aangevraagd, 

 met lagere éénmalige en periodieke netbeheerderskosten.

• Bij gebruikmaking van de salderingsregeling (kleinverbruikaansluiting) kan het 

 interessant zijn om op deze manier de jaarlijkse opbrengst te optimaliseren.

Overleg altijd met uw erkend installateur over het technisch ontwerp van de opwekinstallatie. 
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