
Dankzij de oplossing van Enphase kon Wattco 13 solar 
carports installeren op de parkeerplaats van Westland Infra 
in Poeldijk. Zonnestroom maakt een groene droom van dit 
bedrijf tot werkelijkheid. Westland Infra kan nu tot 4000 keer 
per jaar een elektrische auto opladen met 100% duurzame, 
zelf opgewekte, schone energie.

Autoaccu’s opladen met een PV-systeem
In de afgelopen jaren heeft Westland Infra, de regionale netbeheerder voor 
Centraal Delfland en het Westland, zich ontwikkeld tot een voorbeeldig  
netwerkbedrijf. Het dankt zijn populariteit aan de ontwikkeling van de markt  
voor slimme elektriciteit en zijn inzet voor een duurzame bedrijfsvoering. 

De auto’s van Westland Infra bijvoorbeeld voldoen aan een heel belangrijke  
voorwaarde. Dat is niet hun mooie uiterlijk of hoge snelheid, maar hun  
milieubewuste karakter: ze moeten elektrisch zijn. Westland Infra wilde echter nog 
een stap verder gaan. Om het gebruik te compenseren en zo duurzaam mogelijk  
te opereren, investeerde het bedrijf in zonnestroom, als de groenste oplossing  
om de eigen elektrische auto’s op te laden en ook bezoekers in staat te stellen  
hun auto’s op te laden.
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DE UITDAGING
Een ruimtebesparende, optimale 
oplossing creëren om zonnestroom 
te genereren voor oplaadstations 
voor het elektrische wagenpark van 
Westland Infra

DE OPLOSSING
Enphase micro-omvormertechnologie 
gebruiken om de stroomproductie 
te optimaliseren, ongeacht het type 
module en de richting waar in ze 
geplaatst zijn

HET RESULTAAT
   Een nieuw concept voor solar 

carports, dat flexibel te ontwerpen 
en te installeren is, een hogere 
opbrengst heeft en gemakkelijk is 
aan te passen en uit te breiden

“Dankzij de Enphase 
M215 micro-omvormer 
kunnen wij een efficiënter 
solar carportsysteem 
bouwen en een hogere 
energieproductie 
garanderen.”

—   Vincent van Daalen  
Directeur, 
Wattco

Veelzijdige technologie  
zorgt voor groene mobiliteit



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

Wattco en Enphase Energy maken op een veilige, 

efficiënte manier de weg vrij voor duurzame 

mobiliteit. Dat is goed voor mens en milieu.

INSTALLATIEGEGEVENS

Klant Westland Infra

Locatie Poeldijk, Nederland

Installateur Wattco

Systeemcapaciteit 31.80 kWp

Micro-omvormers Enphase M215 

Modules Bisol 265 WP poly

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.

Westland Infra nam contact op met Wattco, een installatiebedrijf 
voor zonnesystemen dat in 2007 door Vincent van Daalen is 
opgericht. Dat bedrijf had een uitstekend idee. Vincent had nog 
geen ervaring op het gebied van ‘groene mobiliteit’, maar omdat 
hij geen enkele milieu-uitdaging uit de weg gaat, zag hij direct 
kansen voor succes. 

In elk geval wist Vincent direct welke omvormertechnologie 
hij wilde gebruiken. “Wij hebben zelfs nooit stringomvormers 
overwogen. Enphase micro-omvormers waren duidelijk de beste 
oplossing voor een toepassing als deze carport, die zo eenvoudig 
mogelijk moest zijn.”

Veilig en hoogwaardig: een Enphase standaard
Enphase speelde op verschillende manieren een doorslaggevende 
rol bij dit project. Ten eerste voldoen de micro-omvormers aan 
de ruimtelijke en esthetische vereisten. Traditionele omvormers 
zouden te veel ruimte innemen onder de carport waardoor deze te 
zwaar zou ogen. De compacte Enphase M215 micro-omvormers, 
die niet groter zijn dan 172 x 164 x 25 mm, zijn ideaal voor de 
overkapping. 

Ten tweede hoefde Wattco, omdat er geen hoog-voltage 
gelijkstroom nodig was, geen ingewikkeld elektrisch ontwerp 
te maken en kon het voordeliger en sneller werken. En ook 
dat was nog niet alles. Op een parkeerplaats met veel verkeer 
worden hoge eisen gesteld aan de veiligheid van de zonne-arrays. 
Doordat Enphase alleen met wisselstroom werkt, is de kans op 
brand te verwaarlozen.

Het Enphase-systeem biedt nog andere voordelen. De solar-carports 
van Westland Infra staan in een woonomgeving, waar zonnepanelen 
vaak last hebben van schaduw, stof en vervuiling.  

Met Enphase micro-omvormers bestaat dat probleem niet. Omdat ze 
parallel geschakeld zijn, werkt ieder zonnepaneel onafhankelijk van 
de andere panelen en is de totale stroomproductie 8% hoger dan bij 
traditionele systemen. “Dankzij de Enphase M215 micro-omvormer 
kunnen wij efficiëntere solar carports bouwen en een hogere  
energieproductie garanderen”, aldus Vincent. 

Het Wattco station produceert niet alleen zonnestroom voor het 
opladen van het elektrische wagenpark maar biedt nog meer 
voordelen, naast de geslonken benzinekosten. Wanneer er geen 
auto’s worden opgeladen, kan het zonnedak stroom terugleveren aan 
het net en inkomsten genereren onder de salderingsvoorwaarden van 
het net. 

Met iedere groene carport zijn deze bedrijven pioniers in duurzame 
mobiliteit: met Enphase-technologie en de innovatieve aanpak van 
Wattco.
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