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Ingewikkeld? Dat valt reuze mee, zie de volgende pagina’s voor uitleg over het gebruik van dit diagram.
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Gebruik van het nomogram.
Met behulp van dit nomogram kunt u in een paar stappen de optimale grootte
bepalen van een zonneboilersysteem voor uw specifieke situatie.
Voordat u begint moet u de volgende gegevens weten:
-

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

-

Hoe hoog is het gemiddelde warmwaterverbruik per persoon per dag?
Als u dit niet weet kunt u als vuistregel gebruiken;
30L/dag is laag,
40L/dag is gemiddeld,
50L/dag is hoog.
Bedenk dat bij een gemiddelde douchebeurt van 5 minuten al zo’n 60 Liter
water wordt gebruikt maar dat is warmwater (ongeveer 2/3) gemengd met
koudwater (ongeveer 1/3). Bij regelmatig gebruik van een bad, langdurig
douchen en bij stortdouches kan het waterverbruik aanzienlijk hoger uitvallen.
Daarnaast wordt warmwater gebruikt voor de wasbakken, koken, afwassen,
handenwassen etc.
Als u van plan bent om Hotfill te gaan gebruiken op uw wasmachine of
vaatwasser (het aansluiten van de wasmachine of vaatwasser op de
warmwaterleiding voor de hoofdwas, heel verstandig als u een zonneboiler
heeft) dan mag u wel 5L/dag per persoon bijtellen.

-

Welk deel van uw warmwatervoorziening wilt u op jaarbasis met de zonneboiler
gaan realiseren? 100% op jaarbasis is helaas onmogelijk maar tussen de 40%
en 60% is in de praktijk zeker haalbaar.

-

Wat is de richting van uw dak?

-

Wat is de hellingshoek van uw dak?

-

Waar woont u ongeveer in Nederland?

Als u deze gegevens eenmaal hebt dan is het invullen verder eenvoudig.
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Stap 1
Ga naar “Start” op het nomogram en en zet een merkteken bij het aantal personen waaruit
het huishouden bestaat. Trek een dun lijntje recht omhoog.
Stap 2
Dit lintje kruist met de 3 lijnen voor het gemiddelde warmwatergebruik per persoon per dag.
Zet een merkteken op de plaats waar het lijntje dat u net hebt getrokken kruist met de lijn
die overeenkomt met het gemiddelde gebruik per persoon per dag in uw huishouden.
Stap 3
Trek vanaf dit merkteken een horizontale lijn helemaal naar rechts op het nomogram.
Onder “Boilervolume” kunt u nu zien wat de optimale inhoud van boiler is voor uw situatie.
Als u tussen twee boilermaten in zit en kiest voor een grotere of kleinere boiler dan volgens
het diagram wordt aanbevolen dan moet u vanaf de gekozen boiler een nieuwe lijn naar
rechts trekken.
Stap 4
Afhankelijk van de door u gewenste dekkingsgraad van de warmwaterbehoefte door de
zonneboiler zet u een merkteken op de kruising bij de betreffende lijn.
Stap 5
Vanaf dit merkteken trekt u een lijn recht naar beneden.
Afhankelijk van uw lokatie in Nederland zet u een merkteken op de lijn Noord, Zuid of er
tussenin.
Stap 6
Vanaf dit merkteken trekt u een lijn horizontaal helemaal naar links.
Zet weer een merkteken maar nu op de lijn die overeenkomt met de richting van uw dak. Dus
op de onderste lijn als uw dak pal op het zuiden is gericht, op de middelste lijn als uw dak op
het Zuid-Oosten of Zuid-Westen is gericht en op de bovenste als uw dak op het Oosten of het
Westen is gericht. Uiteraard kunt u daar ook tussenin gaan zitten als uw richting niet precies
overeenkomt.
Stap 7
Trek nu weer een lijn recht naar beneden en zet een merkteken op de lijn die het beste
overeenkomt met de hellingshoek van uw dak.
Stap 8
Trek vanaf dit merkteken een lijn naar rechts en u vind het benodigde effectieve oppervlakte
bij gebruik van vlakke-plaat zonnecollectoren. Rond dit altijd naar boven af als u niet precies
op een mogelijke oppervlakte uitkomt. Als dat om een of andere reden niet kan en u naar
moet beneden afronden overweeg dan om ook een iets kleinere boiler toe te passen.
Een te klein collector oppervlakte ten opzichte van de boiler is slechter voor het totale
systeemrendement dan andersom!
U heeft nu de optimale grootte bepaald van de boiler en het bijbehorende collector
oppervlakte.

