SOLARIX

UITDAGING
Er ligt een enorme uitdaging in de wereldwijde energievoorziening.
Duurzaam en lokaal opwekken van groene energie is essentieel om het
gebruik van fossiele grondstoffen te reduceren. Hoe mooi zou het zijn, als
de gebouwen waarin je werkt, woont en verblijft vanzelfsprekend en op
een mooie manier zelf hun energie opwekken via hun huid!?
De gebouwde omgeving heeft met al zijn daken en gevels nog zoveel
potentiele energiebronnen. Die moeten we gaan gebruiken om energie
op te wekken en toe te werken naar volledig energieneutrale gebouwen!

BIPV marktontwikkeling in Nederland

In deze notitie maken we een inschatting van de BIPV marktontwikkeling in Nederland.
Hierbij hanteren we de BIPV definitie uit het SEAC BIPV Rapport 2013: BIPV modules zijn
bouwelementen die naast elektriciteitsopwekking in nog tenminste één andere functionaliteit
in de gebouwschil voorzien.
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De BIPV producten die nu voorhanden
zijn, zijn gebaseerd op rendement en
niet op uitstraling en alleen in standaard
maatvoering te verkrijgen waardoor er
weinig ontwerpvrijheid is. Opdrachtgevers
en architecten worden niet geprikkeld om
deze producten toe te passen.

In de SEAC visie is de BIPV marktontwikkeling in Nederland opgebouwd uit drie
componenten:
1. Het BIPV aandeel in reguliere PV installaties. Deze installaties in Nederland zijn voor
80% residentieel en voor 20% commercieel/utiliteit [ref: EPIA]. De belangrijkste
marktfactor voor reguliere installaties in Nederland is de salderingsregeling. Deze
markt is nu voor 1% BIPV, groeiend naar 3% in 2020 [ref: TMR 2014]. De drijvende
kracht voor de groei van het BIPV aandeel is het beschikbaar komen van betere en
kosteneffectieve in-dak systemen.
2. Renovatieprogramma’s. De drijvende kracht is hierbij vooral het verbeteren van het
energielabel van gebouwen. Bij dakrenovaties wordt hiervoor steeds vaker gekozen
voor BIPV en prefab combinaties van PV met dakisolatie. Het convenant
Stroomversnelling Huur speelt een belangrijke rol in dit marktsegment. Doel hiervan
is het energieneutraal maken van bestaande woningen. We verwachten dat in dit
programma in 50%-70% van de gevallen BIPV wordt gebruikt. We nemen aan dat na
afloop van het huidige convenant het renovatievolume van 25.000 woningen per jaar
gehandhaafd wordt. Bij gestapelde bouw zal steeds vaker gekozen worden voor een
gevel BIPV-systeem.

Dat kan anders!
Met Solarix willen we zonnecellen inzetten als op maat gemaakte design
gevelelementen, waarmee we de markt verleiden om zonne-energie in
de gevel op te wekken en met mooie producten bij te dragen aan een
energieneutrale gebouwde omgeving!

‘Een mooie geveltegel die energie opwekt’

SOLARIX

PRODUCT
Een Solarix gevel bestaat uit verschillende
elementen met geïntegreerde zonnecellen,
zodat gevels van gebouwen op een mooie
manier energie kunnen opwekken.
Solarix heeft een C2C-composiet drager
met een volledig geïntegreerd glaspaneel
voorzien van zonnecellen. Het element is
aanpasbaar in kleur en textuur, maar ook
in afmetingen, waardoor je een volledig
maatwerk product hebt. De zonnecel is iets
schuin geplaatst zodat deze efficienter is en
extra dieptewerking in je gevelpatroon geeft.

Ledverlichting ‘s avonds

C2C composiet gevelpaneel
Volledig zonnecel
Bladstructuur in de oppervlak
Interactieve ledstrip

Geintegreerd zonnecellen
vv gekleurd glas
Volledig composiet
Hellingshoek

‘Door verschillende materialen, schaduwwerking en lichtreflecties is het gebouw nooit hetzelfde en verandert
door beweging eromheen of op momenten van de dag. ‘s Avonds versterkt dat door het lichtkunstwerk’

www.studio-solarix.com

SOLARIX

TOEPASSING
Solarix is een integraal gevelsysteem, waarbij verschillende varianten
kunnen worden toegepast. Daarmee kun je gaan variëren en draaien en zo
verschillende gevelcomposities maken. Het ontwerp kan zich aanpassen
op de situatie, door bijvoorbeeld rekening te houden met schaduwzijden,
specifieke details of op de identiteit van het gebouw.

‘Met Solarix worden kunst, energie en techniek samengebracht in een mooie
en duurzame oplossing, die voor elk gebouw een uniek ontwerp oplevert!’

contact: info@studio-solarix.com
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