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REGENERATIE MET HET SOLARTECH ENERGIEDAK 

24/7 het maximale 
uit het dak!  
VOOR DE PERfECTE WERKiNG VAN EEN WARMTEPOMPSySTEEM iS EEN GOEDE ENERGiEBAlANS iN DE 
BODEM EEN ABSOlUTE EiS. iN WOONCOMPlExEN, ZORGGEBOUWEN EN SCHOlEN, WAAR DE 
WARMTEVRAAG OVER EEN HEEl JAAR VEElAl HOGER iS DAN DE KOUDEVRAAG, DiENT DEZE ENERGiEBAlANS 
iN DE BODEM BiJGESTElD TE WORDEN: REGENERATiE VAN DE BRON. AlS AANBiEDER VAN DUURZAME 
TOTAAlOPlOSSiNGEN HEEfT DE NATHAN GROUP NAAST BRONNEN, WARMTEPOMPEN, REGEl- EN 
AfGifTESySTEMEN OOK DiVERSE REGENERATiEOPlOSSiNGEN iN HAAR ASSORTiMENT. iN ENERViSiON 16 lAS 
U OVER REGENERATiE ViA OPPERVlAKTEWATER, iN ENERViSiON 19 WEZEN WE U OP HET SySTEEM VAN 
TRiPlE SOlAR. DiT KEER PRESENTEREN WE U HET ENERGiEDAK VAN SOlARTECH iNTERNATiONAl, DAT 
NAAST REGENERATiE OOK ONDERSTEUNT iN DUURZAME WARMTElEVERiNG.
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HET SOLARTECH ENERGIEDAK

We ontmoeten Alexander Schiebroek, directeur van SolarTech 

inter national onder het (energie)dak van het in aanbouw zijnde 

laurentius Ziekenhuis in Roermond. Dakdekkers legden hier eerder op 

de dag hun laatste hand aan het dak. Op onze vraag of dit geen 

installateursklus zou moeten zijn, antwoordt hij: “Het is dan wel een 

energieleverend dak, maar het moet allereerst natuurlijk waterdicht 

zijn en blijven. Daar is een dakdekker gewoon het beste in.” De vaste 

dakdekkers van SolarTech zijn inmiddels goed getraind in het leggen 

en aansluiten van het energiedak, zodat projecten als deze een 

routineklus geworden zijn. Van het systeem is ten tijde van ons 

gesprek dan ook niets meer te zien. Alexander had zich hier op 

voorbereid en tovert een monsterstuk uit zijn tas: “De collectorplaat is 

onze gepatenteerde variant op bestaande materialen, aangepast voor 

een nieuwe toepassing op het dak. De basis is een EPS isolatieplaat 

voorzien van aluminium geleidings collectoren. Daar doorheen loopt 

een Uponor Meerlagen leiding met een water/glycolmengsel, dat in de 

winter voorkomt dat de leidingen bevriezen. Het gewenste dak-

oppervlak leggen we allereerst vol met deze collectorplaten met 

handige afmeting van een halve meter bij een meter. Daarna lopen 

we de leidingen er in. Deze komen vervolgens uit op een meergroeps 

Komfort verdeler in een koepeltje. Meestal zit er zo’n 100 meter 

energiedak op één verdeler. Met de in afschot gesneden isolatie 

maken we een lichte helling in het dak, zodat het water altijd afloopt 

en de koepel altijd op het hoogste punt staat. Zo blijven de verdelers 

altijd droog en kunnen we de leidingen eenvoudig ontluchten. Het 

geheel wordt vervolgens afgewerkt met een warmte-absorberende 

zwarte eenlaags dakbedekking.”

ONDERSCHEIDEND VAN ANDERE ENERGIEDAKEN

Wat het SolarTech Energiedak van andere energiedaken onderscheidt, 

is het feit dat het product een geïntegreerd component van de 

gebouw constructie wordt. Afgezien van de koepeltjes met de 

verdelers, is de oplossing onzichtbaar en probleemloos beloopbaar. 

Alexander: “Het is esthetisch fraai, je zit niet met windbelasting en het 

is eenvoudig te onderhouden. Een groot voordeel van ons product is 

bovendien dat de dakbedekking en het energiedak uit één hand 

komen. Bij een opdak-systeem legt de dakdekker de dakbedekking en 

plaatst een andere partij daar vervolgens een systeem bovenop. Als er 

ooit een probleem met de dakbedekking is, dan zal eerst de 

leverancier van het energiesysteem moeten komen om die installatie 

te verplaatsen of verwijderen, omdat men niet het risico neemt om 

aan elkaars product te zitten.” Vooral de eenvoud van het product 

maakt het SolarTech Energiedak sterk, zo wordt ons verteld. Niet 

alleen maakt dit de oplossing zeer betaalbaar, het komt ook de 

flexibiliteit van het systeem ten goede. Het energiedak wordt op maat 
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solartECh EnErGIEDak

het solartech eNergiedak combiNeert traditioNele 

dakbedekkiNg met duurzame eNergieopWekkiNg. iN 

tegeNstelliNg tot vele aNdere collectorsystemeN, Wordt 

de oplossiNg Niet als los elemeNt op het dak geplaatst, 

maar Wordt het oNderdeel vaN de dakcoNstructie. de 

eNergetische WerkiNg vaN het eNergiedak is eeNvoudig. 

de Warmte-absorbereNde doNkere dakbedekkiNg zorgt 

voor eeN maximale opWarmiNg vaN het dakoppervlak. de 

verkregeN temperatuur Wordt gelijkmatig doorgegeveN aaN 

de alumiNium collector met upoNor meerlageNleidiNgeN 

die zich direct oNder de dakbedekkiNg beviNdt. door de 

uitstekeNde geleidiNg vaN de alumiNium collector Wordt de 

temperatuur vaN het dakoppervlak perFect overgedrageN 

aaN het Water/glycolmeNgsel dat door deze leidiNgeN 

circuleert. aFhaNkelijk vaN de Warmtevraag eN beschikbare 

capaciteit, stuurt het solartech rooFbooster regelsysteem de 

geoogste eNergie Naar de meest reNdabele Warmtevrager. 

Naast regeNeratie vaN de Wko, Wat de absolute prioriteit 

vaN het systeem heeFt, kaN de eNergie ook rechtstreeks 

WordeN iNgezet voor de (voor)verWarmiNg oF -koeliNg 

vaN het gebouW eN de bereidiNg vaN Warm tapWater, 

procesWarmte oF zWembadWater. het eNergiedak is daarmee 

geeN losstaaNde oplossiNg voor bijverWarmiNg, maar 

eeN belaNgrijk compoNeNt vaN eeN uitgebalaNceerde 

duurzame gebouWiNstallatie. 
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volgens de specifieke gebouwspecificaties ontworpen. Bovendien 

kunnen niet-ingecalculeerde objecten zoals een onverwacht 

ontluchtingspijpje op het dak eenvoudig in het werk omzeild worden.

ALLES ER UIT HALEN

Bij voorkeur begeleidt SolarTech de levering van haar energiedak van 

ontwerp en advies tot uitvoering en aftersales. Op die manier kan het 

maximale rendement uit het dak gehaald worden. Alexander: “Het 

energiedak werd aanvankelijk ontwikkeld voor het energetisch sluitend 

maken van collectieve opwekkingssystemen, waarbij het opheffen van 

eventueel onbalans in de bodem centraal stond. We ontdekten echter 

al snel dat er mogelijkheden zijn om rechtstreeks de warmtepomp te 

ondersteunen. We ontwikkelden de Roof Booster; een vraag-gestuurd 

regel- en beheerssysteem dat berekent welke vrager er op een 

bepaald moment het meest efficiënt geholpen kan worden. Dat kan de 

WKO zijn, het warmtapwaterbuffervat, het zwembad of de 

warmtepomp. Als er hoge temperaturen beschikbaar zijn, dan zal hij 

leveren aan het buffervat, zodat de warmtepomp dit niet hoeft te 

doen, terwijl de lagere temperaturen van bijvoorbeeld 20 graden in 

sommige situaties een ideale aanvoertemperatuur voor de warmte-

pomp zelf kan zijn. Dat is een kwestie van de flow regelen.” 

Enthousiast vervolgt hij: “Met de Roof Booster krijg je informatieve 

schermplaatjes met bijvoorbeeld de weersomstandigheden, de melding 

dat de pomp draait en op welk vermogen, de aanvoer- en 

retourtemperatuur en de vrager die op dat moment van warmte 

voorzien wordt.”

NATHAN, UPONOR EN KOMFORT ALS PARTNERS

De link tussen de Nathan Group en SolarTech international is 

tweeledig. Enerzijds biedt SolarTech een prachtproduct dat perfect 

aansluit op de totaalgedachte van de Nathan Group, anderzijds vormt 

de Nathan Group een prettige sparringpartner voor SolarTech en levert 

zij de hoogwaardige Uponor Meerlagenleidingen en Komfort verdelers 

in de energiedaken. Alexander: “De samenwerking startte toen we van 

onze voorgaande leidingleverancier niet de commerciële onder-

steuning en flexibiliteit kregen die we zochten. We spraken af met 

Peter Centen en vertelden hem over onze plannen.” Met een grote 

knipoog vervolgt hij: “Natuurlijk zag Peter ook wel in dat er in 100 

meter energiedak een kilometer Uponor leiding komt, maar waar het 

ons echt om gaat, is dat de Nathan Group denkt in energieoplossingen, 

niet in producten. Ze snappen gewoon goed wat je met energie kunt, 

dus die match was snel gemaakt.” 
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DAKDEKKERS MET UPONOR

Benieuwd vragen we hoe de dakdekkers omgaan met hun nieuwe 

werkzaamheden. Alexander: “Een deel van het dakdekkersteam is 

gespecialiseerd in deze daken. Daarvoor hebben we hen bijgeschoold. 

Zij houden zich bezig met het leidingwerk op hun vertrouwde werkplek: 

het dak. Na de dakdoorvoer neemt de installateur van de binnen-

installatie het over.” Alexander vervolgt: “Het leggen van de leidingen 

in de circuits is voor een goede dakdekker niet zo moeilijk, maar voor 

de aansluiting op de verdelers heb je wel installateurs vaardigheden 

nodig. Die hebben de jongens zich eigen gemaakt en dat vinden ze een 

mooie aanvulling op hun werk. Uiteindelijk moet hun dak opgeleverd 

en gegarandeerd worden, dus ook met het kleine stukje installatiewerk 

gaan ze zeer nauwkeurig te werk. Toen we overstapten op de 

Meer lagenleidingen van Uponor, hebben we met hulp van Peter een 

kleine bijscholing gedaan, maar feitelijk zijn de Uponor Meerlagen-

leidingen en de bijbehorende persfittingen nog veel eenvoudiger dan 

het vorige systeem. Het aantal handelingen is bij deze leiding een stuk 

minder, wat het werk sneller en makkelijker maakt. Dus de verschillen 

waren alleen maar in het voordeel van Uponor!”
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hET KOEPELTJE OP hET ENERGIEdAK mET TWEE KOmFORT vERdELERs

INNOVATIES 

Gesteund door haar kennispartner TU/Eindhoven, werkt SolarTech 

volop aan nieuwe oplossingen, uitbreidingen en varianten van het 

Energiedak-basissysteem. Naast het in dit artikel omschreven SolarTech 

Energiedak, omvat het assortiment een drietal andere oplossingen. 

MULTI ENERGy PANEL MEP 

Het Multi Energy Panel is reeds enige tijd op de markt en zeer gewild 

bij de particulier. Door een warmtecollector toe te voegen aan een 

bestaand PV-paneel, levert hetzelfde paneel, dat voorheen alleen 

elektriciteit opwekte, nu ook warmte. Het voormalige PV-paneel wordt 

hiermee een mini-energiecentrale. Omdat PV-panelen en zonne-

collectoren optisch van elkaar verschillen, krijgt men doorgaans een 

rommelig beeld op het dak als je ze naast elkaar legt. Doordat de 

collectorfunctie door SolarTech achter het bestaande PV-paneel wordt 

bevestigd, is dat hier niet het geval. Alexander: “We halen de 

PV-panelen van het dak, bouwen er een thermische collector achter 

en zetten de panelen terug. Je ziet geen verschil, maar hebt wel  

een multi energy functie!” Hoewel het Multi Energy Panel een 

consumenten oplossing is, wordt het product uitsluitend verkocht via 

de installateur. 

ENERGIEDAK-PLUS

in het SolarTech Energiedak-Plus wordt de collectorfunctie van het in 

dit artikel omschreven energiedak aangevuld met stroomopwekking. 

Over het energiedak wordt een flexibel zes meter lang zonnepaneel 

uitgerold en gelijmd op de dakbedekking. Het dak blijft begaanbaar, 

de toevoeging weegt weinig en vanaf straatniveau is ook dit product 

onzichtbaar. De levering van zowel warmte als stroom sluit perfect aan 

op de all-electric gedachte van de Nathan Group. Alexander: “Samen 

met Nathan en Uponor voorzagen we de Prorail Verkeersleidingspost 

in Utrecht recent van een Energiedak Plus. Dit dak werd onlangs nog 

genomineerd als Dak van het Jaar 2015 door vakblad Roofs. Hier wordt 

het dak ingezet om het datacentrum eronder, dat een grote interne 

warmtelast heeft, te koelen. Een vraag die alleen maar meer zal 

komen.”
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hET dAK vAN hET LAURENTIUs ZIEKENhUIs
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tElEfoon:  +31 (0)40 888 29 92

E-MaIl:    Info@EnErGIEDak.nl

wEbsItE:  www.EnErGIEDak.nl

POWER PANEL OF POWER ROOF

Over de naam is Alexander het nog niet eens, maar over de innovatie 

zelf wil hij al wel het een en ander kwijt: “Er wordt volop gewerkt aan 

een oplossing met de functionaliteit van het Energiedak-Plus maar dan 

op schuine daken. Veel mooier dan zonnepanelen op dakpannen, want 

het vormt een waterdicht geïntegreerd geheel.” We vragen door, maar 

Alexander houdt het kort: “Onlangs werd een eerste prototype 

getoond tijdens een serie open dagen. Komend voorjaar verwachten 

we het eerste project te realiseren. Voordat het echt de markt op gaat 

krijgen jullie de primeur, maar nu wil ik er niets meer over zeggen.” 

Uiteraard houden we hem hieraan, zodat u hier als eerste van op de 

hoogte bent! 




