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Dit is 

De meest productieve zonne-energie- 
en stroomoplossing ter wereld. 
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Meer energie, minder ruimte, meer rendement

Max. 3 x zoveel CO2-besparing per m2

VirtuPVT decarboniseert zowel warmte als energie

>  Combineert warmte en energie en zorgt voor 3 x zoveel 
besparing in vergelijking met PV

>  Decarboniseert zowel scope 1 (warmte) als scope 2 (energie) 
emissies, waardoor de behoefte aan aanvullende maatregelen 
wordt voorkomen, zoals bijv. compensatiebetalingen voor CO2-
uitstoot

>  Het gebruik van hernieuwbare energie verbetert de energielabels 
en ondersteunt de overgang naar een CO2-vrije economie

 

Veelzijdiger
VirtuPVT geeft uitzonderlijke prestaties op platte  
of schuine daken en verticale gevels

>  Laag profiel, buisvormig ontwerp voorkomt onbenutte  
ruimte en schaduwing

>  Geïntegreerde reflectoren stellen Virtu in staat om 40% meer 
energie op te vangen in vergelijking met conventionele PV

>  De thermische buizen kunnen geroteerd worden, waardoor  
de prestaties op hellende daken, platte daken en verticale  
gevels geoptimaliseerd worden

>  De thermische buis minimaliseert thermische verliezen aan de 
atmosfeer, waardoor zelfs bij kou een hoge efficiëntie verkregen 
wordt

>  Kan hoge temperaturen aan en kan stagnatie weerstaan 

Waarom VirtuPVT de voorkeur krijgt van onze klanten 

Max. 50% beter financieel rendement per m2

VirtuPVT is ontworpen om het zonnepotentieel van uw 
dak te maximaliseren 
>  Heeft aanzienlijk minder ruimte nodig dan afzonderlijke 

thermische- en PV-systemen

>  Verlaagt uw energierekening en maakt u minder afhankelijk van  
volatiele energieprijzen 

>  Komt in aanmerking voor diverse subsidies

>  Financiering mogelijk

 

Lagere installatie- en onderhoudskosten  
Een ontwerp geleide architectuur en kant-en-klare 
oplossing zorgen ervoor dat VirtuPVT makkelijk te 
installeren is
>  Het laag profiel ontwerp vermindert windschering en de 

noodzaak voor ballast of het doorsteken van dakmembranen 

>  Modulair ontwerp maakt snellere, goedkopere installatie mogelijk 
waarvoor maar één installateur en één onderhoudscontract 
nodig is. Dit in tegenstelling tot afzonderlijke PV- en thermische 
systemen waarvoor twee ontwerpen en twee installateurs nodig 
zijn.

>  Extern monitoring platform voor prestatiegegevens  
en waarschuwingen

>  Weinig onderhoud en een productgarantie van maximaal 10 
jaar

Mooie vormgeving

Een visueel wonderschone weergave van  
uw toewijding aan duurzame energie
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Geschikt voor gebouwen met een grote behoefte aan warmte, zoals:

✓ Bedrijven en instellingen

✓ Proceswarmte

✓ Food industrie

✓ Nieuwe woonprojecten + Verenigingen van eigenaren (VVE's) 

✓ Hospitality, leisure & zwembaden

VirtuPVT geeft de ideale temperatuur ter ondersteuning van veel 
commerciële en industriële processen:

03

Geschikt voor commerciële toepassingen

Nieuwe aluminium absorptieplaat

60% van de zonne-energie wordt als 
warmte uit de cellen gehaald en wordt 
overgebracht naar vloeistofkanalen 
achter de absorptieplaat.

Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting vindt 
plaats via standaard MC4-
connectoren, waardoor Virtu 
net zo eenvoudig aangesloten 
kan worden als een PV rij.

Fotovoltaïsche cellen

Bijzonder efficiënte monokristallen 
PERC-cellen zetten meer dan 20% 
zonne-energie om in elektriciteit.

Koper water aansluiting

Leidingen van 8 mm  
worden aangesloten op een 
verdeelstuk van 22 mm met 
DN16-connectoren, die met 
behulp van standaard thermische 
zonneleidingen op de leidingen 
in het gebouw kunnen  
worden aangesloten.

Glazen thermische buis

Een borosilicaat thermische buis 
(vacuüm) voorkomt warmteverlies 
aan de omgeving, waardoor Virtu 
bruikbare warmte kan leveren in een 
groot temperatuurbereik en in koude 
klimaten. 

Voor toepassingen 
met meer hitte, zie ons 
zusterproduct VirtuHOT 

Andere vlakke plaat PVT

ZWEMBADVERWARMING

SANITAIR HEET WATER EN RUIMTEVERWARMING

RUIMTEKOELING

INDUSTRIËLE PROCESWARMTE

STOOM VOORVERWARMEN



Specificatieblad 2021_

Lage  
installatiekosten

>      Eenvoudige modulaire montage
> Vooraf gemonteerd op dak geplaatst 
> Past in serviceliften
> Inclusief rekken en manifolds

Geschikt voor elk type dak

6 x M8 montagesleuven bieden compatibiliteit met 
conventionele klem- en railsystemen

> Geschikt voor:

 ✓ Verhoogde daken met daknaden

 ✓ Trapezoïdale daken

 ✓ Sarnafil daken

 ✓ Nicholson fittingen

 ✓ Schuine daken

 ✓ Gevelmontage

Zelf ballasterend

Ingebouwde ballastbakken kunnen met betonnen 
blokken worden geladen

> Geen noodzaak voor dakpenetratie

> Geen extra montage nodig

> Geschikt voor:

✓  Dakvilt

✓  EPDM-daken

✓  Rubberen daken

✓  Sarnafil daken

Laag profiel

> 26,5 cm hoogte vanaf dak/gevel

> Vereenvoudigt bouwvergunning

> Lage windschering

Ontworpen met de installateur in gedachten

04
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*Grafieknotities

 > Alle jaarlijkse kWh-waarden worden berekend met behulp van de industriestandaard Scenocalc- en PVGIS-tools, waarbij Würzburg als locatie en 0° azimut. 

 >  Bij de kWh berekening van VirtuPVT worden parameters gebruikt die zijn afgeleid van pre-tests voor de certificering bij TUV Rheinland. De berekening wordt uitgevoerd bij een helling van 0°. Bij de berekening van het 
dakoppervlak wordt rekening gehouden met de onderhoudsgangpaden (zie de lay-out op pagina 6).

 >  De PVT kWh van vlakke platen wordt uit het Solar Keymark specificatieblad van een toonaangevend PVT product overgenomen. Soortgelijke resultaten worden bereikt door andere panelen die het beste in de klasse zijn. Het 
PVT-paneel van de vlakke plaat heeft een hellingshoek van 35° volgens het specificatieblad. Het kWh / m2 bruto-oppervlak wordt omgezet in kWh / m2 dakoppervlak door rekening te houden met de ruimte tussen  
de panelen, dat berekend wordt met behulp van de Technische Handleiding - Solar Thermal Systems (pagina 47) bij een hellingshoek van 35°.

 >  PV kWh wordt uit PVGIS gehaald, waarbij Würzburg als locatie wordt gebruikt. De helling van het paneel is 15°. Systeemverliezen worden niet in aanmerking genomen. Er wordt uitgegaan van een paneeloppervlak van 2 m2 
en een piekvermogen van 390 W. De dakruimte die door een paneel wordt ingenomen, wordt berekend met behulp van de Technische Handleiding - Solar Thermal Systems (pagina 47) bij een helling van 15°.

Ongekende prestaties in iedere omgeving

Geen verspilde ruimte met VirtuPVT

> De absorptieplaten worden in de buizen onder een optimale  
hoek gekanteld

> De geïntegreerde reflector vangt het zonlicht op in de ruimte 
tussen de buizen

> Meer energie, minder ruimte

Prestaties van een plat dak
VirtuPVT maximaliseert de energiedichtheid op een plat dak

Standaardpanelen verspillen ruimte

> Panelen/collectors naar de zon gekanteld op A-frames
> Onderlinge afstand om zelfschaduw in de winter te voorkomen
> Benodigd dakoppervlak is groter dan het bruto oppervlak  

van het paneel
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Zonlicht opgevangen over 
het hele dakoppervlak

Geen verspilde ruimte met VirtuPVT

Niet op schaal. Virtu is 26.5 cm hoog, terwijl gekantelde vlakke panelen tot 
1 meter hoog zijn

Geïntegreerde reflector

Optimale schuine stand 
van het absorptiesysteem 
voor een plat dak

Optimale afstand tussen de buizen 
voor een plat dak

Jaarlijks kWh per m2, rekening houdend met de werkelijke oppervlakte van het dak bedekt met 
een rij (Würzburg bij 25°C)*

0 200100 300 400

Werkelijk dakoppervlak  
per paneel

Jaarlijks kWh per m2, rekening houdend met de werkelijke oppervlakte van het dak bedekt met 
een rij (Würzburg bij 50°C)*

Vlakke plaat PVT

Vlakke plaat PVT

PV

PV

0 200100 300 400

Thermisch

Elektrisch
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Inclusief geïntegreerde reflector. Geschikt voor:

> Platte daken

> Verticale gevels

> Daken met een lage schuine kap (< 15° tilt)

> Geïnstalleerd in sets van 5 buizen

> Sets die aan elkaar zijn gekoppeld om een array van 
elke grootte te vormen

> Kan geconfigureerd worden met manifolds aan  
de linker- of rechterkant
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(buis en verdeelstuk manifolds)
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(buis en verdeelstuk manifolds)

Ongekende prestaties in iedere omgeving

Buizen met een hogere dichtheid zonder reflector. Geschikt voor:

> Schuine daken

> Platte daken op zeer lage breedtegraden (< 30 ° van de evenaar)

> Geïnstalleerd in sets van 5 buizen

> Sets die aan elkaar zijn gekoppeld om een rij van elke grootte  
te vormen

> Kan geconfigureerd worden met manifolds aan  
de linker- of rechterkant
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1500 
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Ongekende prestaties in iedere omgeving

HYDRONISCHE WERKING EN AANSLUITINGEN (hetzelfde voor VirtuPVT en VirtuPVT HD)

Debietbereik 0,1-1 l/min

Maximum druk 6 bar

Temperatuurbereik van de vloeistofuitlaat 10 – 80 (℃)

Vloeistof voor warmteoverdracht Water-glycoloplossing

Vloeistofvolume (enkele buis) 150 ml

Vloeistofvolume (set van 5 buizen met 
verdeelstukken)

1,7l

Diameter verdeelstuk (extern) 22 mm

Aansluitingen verdeelstukken DN16 mannelijk (3/4'' platte kant  
met schroefdraad)

Моdel Virtu-PVT VirtuPVT HD

AFMETINGEN ENKELE BUIS (zie tekening op vorige pagina) 

Bruto lengte 2165 mm 2165 mm

Bruto breedte (enkele buis) 300 mm 220 mm

Bruto hoogte 265 mm 265 mm

Absorptieoppervlak 0,331 m2 0,331 m2

Diafragmagebied 0,64 m2 0,36 m2

Bruto oppervlak 0,65 m2 0,47 m2

Dakoppervlak in gebruik 
(incl. verdeelstuk pijp en servicegang)

0,75 m2 0,55 m2

Totaal nat gewicht (zonder ballast ) 20,9 kg 17,1 kg

Gemiddelde dakbelasting (zonder ballast) 27,6 kg/m2 30,9 kg/m2

Extra ballast Per buis kan maximaal 21,7 kg (7 x 3,1 kg) ballastblokken worden toegevoegd. Kies voor extra ballast op basis 
van windbelastingsberekeningen.

Hoeken van de absorptieplaat 35° Instelbaar op 20°, 0° of -20°

SET VAN 5 MATEN AANGESLOTEN BUIZEN (zie tekening op de vorige pagina)

Bruto breedte 1500 mm 1100 mm 

DRUKVAL PER BUIS (hetzelfde voor VirtuPVT en VirtuPVT HD)

Debiet (l/min) Drukval (mbar)

0,1 3

0,2 6

0,4 12

0,6 19

0,8 25

1 31

WARMTEAFGIFTE VAN ENKELE BUIS (zie thermische parameters op de volgende pagina)

Piek thermische output 275 W 215 W

Stagnatietemperatuur 130°C 130°C

ELEKTRISCHE UITGANG ENKELE BUIS

Pmax 74 +/- 2 W 54 +/- 2 W

Voc 8,2 +/- 0,2 W 8,1 +/- 0,2 W

Isc 12,5 +/- 0,3 W 8,9 +/- 0,2 W

Temperatuur coefficiënt van Pmax 0,31 % / °C 0,31 % / °C

Maximale overspanningsbeveiliging 15,6A 11A

MATERIALEN EN MONTAGE (hetzelfde voor VirtuPVT en VirtuPVT HD)

PV-cellen 6' PERC monokristallen

Absorptieplaat Aluminium/koper

Leidingen en verdeelstukken Koper

Glas Borosilicaat 3,3 mm

Frame Aluminium

Montagesleuven 6 x M8-sleuven per set van 5 buizen
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ATHENE DAVOS STOCKHOLM WÜRZBURG

25°C 50°C 75°C 25°C 50°C 75°C 25°C 50°C 75°C 25°C 50°C 75°CVloeistoftemperatuur 

Plat dak (0° helling) - VirtuPVT1

Bij SBEM-berekeningen moeten de voorspelde waarden volgens EN 12975-2 (onderstaande tabel) worden gebruikt. De schuine stand moet ingesteld 
worden op de helling van het dak. 

FSAP-berekeningen moet een gecorrigeerde zero-loss efficiëntie gebruikt worden om rekening te houden met het feit dat VirtuPVT getest is onder een 
invalshoek van de zon die niet loodrecht op het absorptiesysteem staat (tabel hieronder). De gecorrigeerde zero-loss efficiëntie is berekend als η0 x IAM 
(35) x cos(35) voor VirtuPVT, en η0 x IAM (20) x cos(20) voor VirtuPVT HD. De kantelhoek moet ingesteld worden op 35° voor platte daken, de hellingshoek 
van het dak voor schuine daken en op 55° voor verticale gevels.  

Wanneer u meer geavanceerde simulatiesoftware gebruikt, moet u de volledige parameterset uit de gegevensbladen van VirtuPVT of VirtuPVT HD gebruiken  
en de volledige IAM in aanmerking nemen. De schuine stand van het paneel moet ingesteld worden op de helling van het dak. Bij verticale gevels wordt 
het paneel 180 graden gedraaid.

Schuin dak (helling van 15° - 45°, zuidzijde) - VirtuPVT HD2

Verticale gevel (90° helling, zuidzijde) - VirtuPVT3

Thermische kWh per buis

Elektrische kWh per buis

kWh per m2 bruto oppervlak

Elektrische kWh per m2 bruto oppervlak

Oppervlak 

Oppervlak 

Eerste-ordecoëfficiënt (a1) 

Eerste-ordecoëfficiënt (a1) 

Zero-loss efficiëntie (η0) 

Zero-loss efficiëntie (η0) 

Tweede-ordecoëfficiënt (a2) 

Incidentiehoek modificatie-element 
(Incidence angle modifier/IAM)

Voorspelde jaarlijkse prestaties op standaardlocaties van Solar Keymark. 

Richtlijnen voor berekeningen voor bouwvoorschriften/naleving, bijvoorbeeld SBEM, FSAP, LEED. 

Handleiding voor het invoeren van VirtuPVT in simulatiesoftware, bijv. Tsol, EnergyPro, Scencalc.

362 217 106 238 132 59 177 92 37 203 107 47

556 334 164 366 203 91 272 141 57 312 165 73

103 94 86 91 83 76 63 58 52 70 64 58

158 145 132 140 128 116 97 89 81 108 99 90

0,65 m2 per buis 0,47 m2 per buis

0,26 0,38

2,37 W/(m2K) 3,75 W/(m2K)

0,014 W/(m2K2) 0,017 W/(m2K2)

1,8 1,46

0,65 m2 per buis 0,47 m2 per buis

0,379 0,409

2,37 W/(m2K) 3,75 W/(m2K)

Tabel opmerking:
1. Berekend met behulp van de industriestandaard Scenocalc-tool, waarbij de invoerparameters van de laboratoriumtests van VirtuPVT gebruikt worden.

2. Berekend met behulp van de industriestandaard Scenocalc tool, uitgaande van de invoerparameters van de laboratoriumtests van VirtuPVT, worden IAMs geïnverteerd  
om rekening te houden met de oriëntatie an de panelen.

Thermische kWh per buis

Thermische kWh per buis

Elektrische kWh per buis

Elektrische kWh per buis

kWh per m2 bruto oppervlak

kWh per m2 bruto oppervlak

Elektrische kWh per m2 bruto oppervlak

Elektrische kWh per m2 bruto oppervlak

316 162 54 217 101 26 164 71 18 181 77 20

672 344 115 461 215 54 349 151 39 386 164 43

91 83 76 88 81 74 62 57 52 67 61 56

193 177 161 188 173 157 133 122 111 142 130 118

250 124 47 220 124 52 162 84 32 161 78 28

384 190 73 339 191 80 250 129 50 248 120 43

72 66 60 84 77 70 59 54 49 58 53 48

111 102 93 130 119 108 90 83 76 89 82 74
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