
Nijmegen, is een van de oudste steden van Nederland 
en kent een aantal wijken die aan vernieuwing toe was. 
Datzelfde gold voor een sociaal woningbouwproject  
met 24 appartementen, waar de bewoners wachtten  
op een zonnesysteem voor hun dak waarmee zij hun  
energierekening zouden kunnen verlagen.

Plug-en-play
Niemand wil tijd verliezen bij een commercieel zonneproject, de klanten niet 
en de installateurs nog minder. Met de installatie van een zonnesysteem 
ondersteunt Talis, een wooncorporatie met 14.000 woningen in Nederland, 
een landelijk initiatief om de CO2-uitstoot van woningen terug te dringen. 
Ook de bewoners van de huizen van Talis in Nijmegen hadden een belang. 
Zij hoopten dat hun energierekening dankzij het zonneproject van 26 kW 
op het dak van hun flat met gemiddeld 40 procent zou dalen. 

Nederlandse wooncorporatie  
vindt een eenvoudige oplossing  
om de CO2-uitstoot te verlagen 
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“Enphase was 
essentieel voor  
dit project” 

—  David van Duijnhoven 
Mede-eigenaar   
100% Zonnig

DE UITDAGING 
Efficiënte installatie van een 
zonneproject op een dak met  
rook- en ventilatiekanalen

  
DE OPLOSSING 
Een intelligent PV-systeem van 
Enphase waarin eenvoud en 
duurzaamheid samengaan  

 
HET RESULTAAT 
De monteurs plaatsten een 26 
kW-installatie in vier dagen met 
minimale last voor de bewoners 



Ontdek de voordelen van het  
Enphase-systeem.  Kijk op Enphase.com/nl

100% Zonnig maakte gebruik van de flexibele ontwerpmogelijkheden 

van Enphase om een gesplitst PV-systeem met 105 modules te 

installeren, waardoor de beperkte ruimte optimaal kon worden benut.
INSTALLATIEGEGEVENS

Klant Talis 

Locatie Nijmegen

Installateur 100% Zonnig  

Systeemcapaciteit 26.25 kW

Micro-omvormers Enphase M215 

Modules Gintech 250Wp

de bewoners tot een minimum beperkt.

“Enphase was essentieel voor dit project”, zegt van Duijnhoven.

Dankzij het geavanceerde zonne-energiesysteem van Enphase  
zullen de huurders van Talis in Nijmegen naar verwachting  
gemiddeld zo’n 200 euro per jaar besparen. Talis profiteert  
bovendien van de 20-jarige garantie van Enphase waarmee het  
elektrische zonnesysteem in de oudste stad van Nederland tot  
op hoge leeftijd betrouwbaar kan functioneren.

“De lange garantie van Enphase beschermt de investering en  
verhoogt de waarde van de panden” voegt Marcel Budding,  
mede-eigenaar van 100% Zonnig, eraan toe.

Over Enphase Energy
Het Enphase-systeem verandert zonnestroomproductie  
ingrijpend met toonaangevende, innovatieve technologie.  
De beproefde micro-omvormertechnologie van Enphase  
maximaliseert de opbrengst per module en creëert samen met  
geavanceerde communicatiehardware en een intelligent  
softwareplatform een betrouwbaar, hoogwaardig PV-systeem.

Het project van Talis was niet zo eenvoudig te realiseren,  
omdat nogal wat dakruimte ingenomen werd door rook- en  
ventilatiekanalen. De installateur, 100% Zonnig, koos voor  
het Enphase-systeem om drie redenen. Ten eerste boden de  
flexibele ontwerpmogelijkheden vóór en tijdens de installatie 
diverse voordelen: het kostte minder tijd om te bepalen waar  
op het dak de zonnemodules zouden worden geplaatst en  
hoe het PV-systeem moest worden geconfigureerd. Daarbij  
biedt het systeem tijdens de hele levensduur een maximale 
energie-opbrengst en optimale prestaties, waardoor het een  
hoger rendement heeft.

“Bij traditionele PV-technologieën kunnen alleen modules  
die in dezelfde richting staan op één string worden geplaatst”, 
aldus David van Duijnhoven, mede-eigenaar van 100% Zonnig. 
“In de beperkte ruimte waarin toch drie tot negen modules per 
appartement moesten worden aangesloten, zouden heel veel 
strings nodig zijn en zou het ontwerp erg complex worden.  
Met Enphase konden wij de handigste combinatie kiezen  
en de lay-out zo simpel mogelijk houden.”

Besparingen vanaf de eerste dag    
Terwijl het pand van Talis gerenoveerd werd om het  
energiezuiniger te maken, installeerde 100% Zonnig een gesplitst 
systeem van 26,25 kW, waarvan een deel naar het zuidzuidwesten 
gericht is en het andere deel naar het oosten. Ter plekke kon het 
team snel de voorgeconfigureerde micro-omvormers aansluiten 
met de Enphase Envoy communicatiegateway en Engage-kabels. 
Omdat een andere installateur al een elektrische aansluiting op het 
dak had gemaakt, kon 100% Zonnig het micro-omvormersysteem 
in slechts vier dagen plaatsen. Daardoor bleef het ongemak voor 
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