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Argumenten glas-glas zonnepanelen 

Het glas glas zonnepaneel  is de stabielste module met de laagste degradatie van het vermogen en de langste 

levensduur. Wij noemen het de nieuwe “generatiemodule” 

Werking: Vergelijking van “glas-folie” en “glas-glas” 

Opbouw van een klassieke glas-foliemodule: 

 

 

 

 

 

 

  

Problemen met de traditionele opbouw van glas-foliepanelen: 

- Zonnecellen liggen op de buitenzijde van het composietmateriaal (slechts beschermd door een polymeerfolie) 

- De cellen zijn ingebed in de EVA en de polymeerfolie en worden bij doorbuiging uitgerekt.  

� Dit kan ertoe leiden dat de cellen scheuren.  

Door herhaaldelijk buigen ontstaan er steeds meer gescheurde en dus dode cellen, en daalt het modulevermogen. 

 

 

 

 

 

Verder: 

De kunststoffen rugfolie veroudert en laat continu zuurstof en vocht door waardoor de cellen worden aangetast = 

vermogensverlies. 

Elektroluminescentietest laat gescheurde cellen zien onder belasting: (De modules worden onder spanning gezet en daarbij met een speciale camera gefotografeerd.) 

Hier worden glas-foliemodules blootgesteld aan een zuigkracht van 10.000 Pa en van boven gefotografeerd. 

Daarbij scheuren de cellen (zie de donkere velden).  

Deze donkere vlekken zijn niet meer actief en wekken dus geen stroom meer op. 



Pagina 2 

 

Opbouw van een glas-glasmodule (“de nieuwe generatiemodule”): 

   

 

  Geen celschade bij glas-glasmodules: 

- De zonnecellen zijn ingebed in de “neutrale vezel” van het composietmateriaal bestaande uit EVA-folie en glas. 

- Ze staan alleen bloot aan buigkrachten. Dit is voor de cellen geen probleem (ze worden niet uitgerekt of 

samengedrukt).  

� Daardoor scheuren ze niet bij hoge belastingen, raken de cellen niet beschadigd en is er geen sprake van 

vermogensverlies door beschadigde cellen. 

 

 

 

 

 

 

Verder: 

Perfecte bescherming tegen milieu-invloeden door twee glasplaten. Vocht en zuurstof kunnen niet binnendringen  

dus nauwelijks veroudering van de cellen. 
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Lange levensduur 

• De optimale celbescherming voorkomt dat de cellen breken. Daarom is er nauwelijks sprake 

van vermogensverlies en ontstaan er geen “slakkensporen” (deze ontstaan door 

binnendringend vocht via de folie aan de rugzijde van de module (glas-folie-effect)). Aan 

cellen die al haarscheurtjes vertonen, ontstaan aan de voorzijde van deze cellen 

“slakkensporen”. 

• Glas veroudert niet en is niet doorlatend: daardoor geen binnendringend vocht/zuurstof  

= geringere veroudering.  

• Glas-glas is beter geschikt voor krachtige PERC-cellen omdat PERC zeer gevoelig is voor 

zuurstof en vocht. 

De momenteel in ontwikkeling zijnde high performance technologieën zijn zelfs nog 

gevoeliger voor vocht dan PERC-cellen. Vandaar dat in deze categorie met high performance 

modules glas-glas verplicht is. 

• Extreme milieu-invloeden zijn geen probleem  

- Landbouw (ammoniak),  

- Industrie (agressieve gassen, zure regen),  

- Kustgebieden (zout),  

- Afslijting (zandstormen). 

• Bestand tegen warmte-koudecycli (bijv. in woestijnklimaat):  Door de symmetrische opbouw 

van glas-glasmodules gebeurt het uitzetten en krimpen gelijkmatig. Daardoor aanmerkelijk 

minder veroudering (dan bij glas-folie). 

• HC4-stekker: is afgedicht en beschikt over een trekontlasting door gescheiden componenten 

in de stekker, zelfs na 5000 h DHT. 

• IP67-contactdoos voor optimale spatwaterbescherming/“waterdichtheid”  

• 30 jaar (product)garantie. (Vervanging van de module bij delaminering, problemen met de 

contactdoos of stekker, evenals bij poreuze kabels). 

 

 

Stabiliteit 

•  Glas-glaslaminaat is doorgaans extreem sterk.  Het is probleemloos beloopbaar (zie ook 

pantserglas).  

• Het dikkere frame (40 mm) buigt na belasting terug (andere frames vervormen zich 

permanent). 

• “Onbreekbaar”. In de glas-glas-uitvoering gaat de cel nauwelijks kapot. 

• IEC-hagelnorm vele malen overtroffen (45 mm i.p.v. 25 mm):  

De IEC-norm schrijft een hageltest met stenen van 25 mm en een snelheid van 23 m/seconde 

voor. Glas-glasmodules van Solarwatt zijn getest met hagelstenen van 45 mm! (= bijna de 6-

voudige massa). SOLARWATT is waarschijnlijk de eerste en enige aanbieder, die met zijn 

thermisch gehard 2 mm dikke glas voldoet aan de eisen van hagelklasse 4. 

Daardoor zijn glas-glasmodules van SOLARWATT beter bestand tegen extreme hagel en 

andere extreme weersomstandigheden.  



Pagina 4 

 

Rendabiliteit/opbrengstbestendigheid 

• Betere modulekoeling omdat het glas aan de voorzijde dunner is en de warmte door 

convectie beter wordt afgevoerd = koeler module = hogere opbrengst 

 

• Dunner frontglas = lichtdoorlatender  

= minder absorptie = hogere lichtinval = hogere opbrengst 

 

 

 

 

 

 

 

• Hogere opbrengst door het reflectiewerende glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hogere opbrengst door het zeer lage ijzergehalte (FE203) 

  

Deze door een instituut van de Duitse Fraunhofer-

Gesellschaft uitgevoerde test geeft de transmissiewinst aan 

tussen dunner 2 mm dik frontglas (blauwe lijn) en dikker 3,2 

mm dik frontglas (bruin-groene lijn) (in het bijzonder in het 

energierijke blauwe ultraviolette kleurbereik).   

In de grafiek is de meeropbrengst te zien door de 

reflectiewerende laag t.o.v. de normale module 

zonder deze laag (tussen 3,0% en 4,5%) 

In de grafiek is de meeropbrengst te zien door 

gebruik van glas met een zeer laag FE203-gehalte  

(blauwe curve = type Solarwatt glas-glas 

frontglas) 

Let op: Hogere algemene transmissie + hogere 

transmissie in het 1000 Nm-bereik. 



Pagina 5 

 

• Geringere verslechtering 

o 5.000 uur DHT (Damp Heat Test = vocht-warmtetest = tropisch klimaat),  

de test is 5x langer uitgevoerd dan voorgeschreven. (IEC-norm = 1000 uur) 

o  Resultaat: 0% verslechtering bij glas-glas (zie de grafiek aan het einde van het 

document) 

o 600 TCT-cycli (temperatuurcyclustest) 

= woestijnklimaat (koude nachten, hete dagen),  

de test is 3x langer uitgevoerd dan voorgeschreven. (IEC-norm = 200 cycli) 

o Resultaat:  slechts 1% verslechtering bij glas-glas. (zie de grafiek aan het einde van 

het document) 

 

• 5 jaar volledige garantie: Verlies van opbrengst is in de eerste 5 jaar door een 

allriskverzekering gedekt. 

• 30 jaar porduct garantie 

 

• 30 jaar (vermogens)garantie (87% van het nominale vermogen na 30 jaar)  

= 35% hoger gegarandeerde opbrengst (vergeleken met marktconforme getrapte garantie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

• Brandgedrag (glas brandt niet) 

=> glas-folie versnelt een dakbrand 

=> glas-folie is makkelijker brandbaar (bijv. door vuurwerk) 

• Folie raakt sneller beschadigd, bijv. scheurt tijdens het installeren -> gevaar van elektrische 

schokken. 

• Weinig reflectie door de reflectiewerende laag, goed geschikt voor vliegvelden, enz. 

 

 

Innovatief 

• 23 jaar ervaring op het gebied van glas-glas.  Het lamineerprocedé is door Solarwatt continu 

doorontwikkeld. 
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• 2x 4 mm glas-glasmodules (36M) zijn toegelaten voor bovenhoofdse montage (carporttoepassing) 

•  “State of the art”. Glas-glas helpt de installateur om zich als toonaangevend te profileren 

 

Rendabiliteit: 

 

 

 

 

 

 

• In vergelijking tot een goede glas-foliemodule (Blue 60P van Solarwatt) produceert de glas-

glasmodule 25% meer gegarandeerde stroom binnen de garantieperiode van 30 jaar. 
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Vocht-warmtetest (DHT = Damp Heat Test)  

Glas-glasmodule in vergelijking met glas-foliemodule 

Vocht-warmtetest:  gemeten in Pmpp (power@max power point)  

(85 °C bij 85% relatieve luchtvochtigheid bij duur in uren) 

 

 

 

 

 

 

 

Glas-folie: 

DHT 0 uur: 

 
 

 

DHT 2.000 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHT 3.000 uur: 

 

Elektroluminescentie-opname  

bij aanvang van de test:  

(geen celbeschadiging) 

Alle cellen zijn actief (helder) 

Elektroluminescentie-opname 

na 3000 uur DHT-test: 

Aanzienlijke glas-

foliecelbereiken zijn inmiddels 

inactief (zwart) 

Elektroluminescentie-opname  

na 2000 uur DHT-test: 

verslechtering van de glas-

foliecellen begint  

inactieve celbereiken = zwart 

Normvereiste:  

Tot max. -5% Pmpp 

bij 1000 uur DHT 

Glas-glas 
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Elektroluminescentie-opname  

na 4000 uur DHT-test: 

Bijna het volledige cellenvlak van 

de glas-foliemodule is inactief 

(zwart). Slechts zeer weinig 

vlakken in het midden van de cel 

zijn nog actief (licht) 

Conclusie: 

Meer dan 50% 

vermogensverlies in de glas-

foliemodule tegen geen 

vermogensverlies van de glas-

glasmodule (zie het diagram) 

DHT 4.000 uur 
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Temperatuurcyclustest (TCT)  

Glas-glasmodule in vergelijking met glas-foliemodule 

 

Temperaratuurcyclustest:  gemeten in Pmpp (power@max power point) 

(-40 °C tot +85 °C,  cyclusduur max. 6 h  in aantal cycli)   
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Elektroluminescentie bij 400 TCT-cycli: 

Door verschil in thermische uitzetting 

en krimp van de glaslaag en de rugfolie 

bij de glas-foliemodule worden de 

ingebedde cellen en de fijne “vingers” 

langzaam vernietigd.  

Er ontstaan inactieve celbereiken 

 = minder vermogen (zwart) 

Conclusie: 

Bij 400 TCT-cycli ca. 3% lager 

vermogen bij de glas-foliemodule 

terwijl de glas-glasmodule een 

verslechtering van slechts ca. 0,5% 

vertoont. 

 

Normvereiste: Tot 

max. -5% Pmpp 

bij 200 TCT-cycli 

Elektroluminescentie bij 0 TCT-cycli: 

Normaal celbeeld bij beide modules 

Glas-glas 

TCT = 0 cycli 

Glas-folie 

TCT = 0 cycli 

TCT = 400 cycli TCT = 400 cycli 


