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De omvormer 
 
Inmiddels zijn in deze column diverse onderwerpen over zonnepanelen de revue 
gepasseerd. Een onderwerp dat nog niet belicht is, is de omvormer.  
Vaak worden er tijdens het offertetraject de volgende vragen gesteld: “Waar komt de 
omvormer?” of “Kan ik de omvormer in mijn meterkast plaatsen?”. Op de laatste vraag kan 
direct geantwoord worden dat het plaatsen van de omvormer in de meterkast niet is 
toegestaan. En zelfs als het wel zou mogen; dan is de meterkast hier niet de juiste plek voor. 
 

 
Maar wat doet een omvormer nu precies? De naam geeft het al aan: 
omvormen. De omvormer zet de gelijkspanning (DC) die van de 
panelen af komt om in een wisselspanning (AC). In een eerdere 
uitgave leerden we dat een zonnepaneel ongeveer 35 volt afgeeft. 
De optimizer die erachter zit verhoogt dit tot een spanning die 
optimaal is voor transport. 
Hierdoor krijgt de omvormer -en dit geld alleen voor een SolarEdge 
systeem zoals in het project wordt gebruikt- continu een gelijkmatige 
DC spanning van ongeveer 350 volt aangeleverd. Deze spanning 
moet de omvormer omzetten naar een wisselspanning van 230 volt 
en 50 hertz zodat uw apparaten in huis hier gebruik van kunnen 
maken. 
Tot slot heeft de omvormer nog een paar andere taken. De 
belangrijkste daarbij zijn het gegenereerde elektrisch vermogen zo 

maximaal mogelijk over te dragen op het lichtnet. En natuurlijk het inzichtelijk maken van de 
opgewekte energie. 
 
Wisselspanning verloopt  via een sinus curve. Het is dus belangrijk dat de omvormer zijn 
gelijkspanning, die afkomt van de zonnepanelen, omzet naar een curve die gelijk is aan de 
sinuscurve van uw lichtnet. 

 
 
Het schema  laat een overzicht zien met 4 transistors die van de gelijkstroom een blokgolf 

(afbeelding 3) maken door beurtelings in een 
bepaalde volgorde in- en uit te schakelen. 
Eerst worden transistor 1 en 4 ingeschakeld 
terwijl transistor 2 en 4 geen stroom doorlaten. 
Daarna worden alle transistors uitgeschakeld. 
Vervolgens worden transistors 2 en 4 
ingeschakeld en staan de transistors 1 en 4 uit. 
Heel simpel gezegd: de plus en de min worden 
steeds omgedraaid en dierdoor ontstaat een 
blokgolf. 
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Dit aan- en uitzetten herhaalt zich continu, waarbij 50 
keer per seconde de transistors allemaal uit staan. 
Alle andere momenten is er ofwel een blokbeweging 
naar boven ofwel een golfbeweging naar beneden. 
Door middel van een grote condensator wordt van 
deze blokvorm een mooie gelijkmatige golf -oftewel 
sinus curve- gemaakt. De elektriciteit die deze curve 
heeft is de elektriciteit die uiteindelijk in uw meterkast 
terecht komt. 
 

 

 


