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Als huurder of gebouweigenaar maak je graag veilige keuzes als het gaat 
om verduurzamen met zonne-energie, zegt Murk Vlietstra, Director of 
C&I Business Development & Alliances van wereldmarktleider SolarEdge 
Technologies. Maar niet alleen veiligheid en rendement zijn belangrijk. 
Bij omvormerfabrikant SolarEdge kun je als (toekomstig) pandeigenaar 
en huurder ook terecht voor samenwerking en support bij het ontwerp en 
aanleg van zonnestroominstallaties. 
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‘als omvormerfabrikant kunnen wij 
door een partnerschap in het voortraject 
een toegevoegde waarde leveren bij de 
verduurzaming met zonnepanelen.’
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Naam: 
Murk Vlietstra
Bedrijf: 
SolarEdge 
Technologies
Werkt als: 
Director C&I Business 
Development & 
Alliances
Vooral bezig met: 
Samenwerken met 
en adviseren van 
zakelijke huurders 
en pandeigenaren, 
corporates, 
investeerders 
en vastgoed-
ontwikkelaars en 
adviseurs in de 
zakelijke markt
Wil bereiken: 
Dat partijen op 
basis van kennis en 
inzicht de veilige 
keuze maken voor 
veiligheid, rendement 
en flexibiliteit
Over tien jaar: 
Kijken we terug op een 
tijdperk waarin we een 
enorme impact hebben 
gemaakt op gebied 
van veilige opwek, 
opslag en gebruik van 
zonne-energie en de 
acceptatie daarvan in 
ons dagelijks leven

SolarEdge bedacht zestien jaar geleden 
een intelligent systeem om meer energie 
uit de zon te halen in combinatie met 
de hoogste veiligheid. Een omvormer 
als brein van de PV-installatie en Power 
Optimizers per één of twee panelen 
voor maximalisatie van energie-opwek, 
flexibiliteit en veiligheid. SolarEdge 
monitort al meer dan 2,9 miljoen PV-
installaties wereldwijd. De internationale 
fabrikant richt zich op de duurzame 
energiemarkt met diverse producten voor 
de particuliere en commerciële sector 
en biedt onder meer PV-oplossingen, 
energieopslag en back-up, laders voor 
elektrische auto’s en smart-energy in 
huis. De producten stuur je aan met 
een handige app of via een cloud-based 
portaal. Het systeem is volgens de 
fabrikant veiliger dan de rest.

Waar bestaat die veiligheid uit?
‘Power Optimizers optimaliseren de 

prestaties per paneel in tegenstelling 
tot traditionele PV-stystemen, dus 
ongeacht de andere panelen in de string. 
Zo halen wij het maximale rendement 
uit de gehele installatie. Naast een 
veilige keuze qua rendement biedt deze 

techniek ook meer veiligheid tijdens 
zonuren als de zonnepanelen actief zijn. 
Power Optimizers schakelen automatisch 
naar een spanningsniveau van 1 Volt 
(SafeDCTM) als dat nodig is. Daardoor is 
er een aanraakveilige spanning op het 
dak mogelijk in geval van onderhoud, 
installatie of bij calamiteiten. Zo kunnen 
mensen veilig werken. Daarop aansluitend 
hebben wij het unieke detectie- en 
preventiesysteem Sense Connect 
ontwikkeld, waardoor bij afwijkende 
temperaturen in de connectoren het 
systeem automatisch wordt uitgeschakeld. 
Dit detecteert dus niet alleen mogelijk 
risicovolle situaties, maar kan deze 
zelfs voorkomen. Recentelijk is onze 
geïntegreerde veiligheidstechnologie 
getest en gevalideerd door TNO. Dat maakt 
het ook voor de verzekerbaarheid een 
veilige keuze.’

 
De verzekeraar lijkt een belangrijke 
partij. Is samenwerken met de fabrikant 
in het voortraject dan niet belangrijk?
‘’Wij zijn als omvormerfabrikant 

voorloper in het supporten van de 
zakelijke eindgebruiker, de corporate, 

dus leren omdenken. We gaan nu naar 
een systeem dat gelijktijdig verbruik 
stimuleert als de zon schijnt. Overtollige 
energie stop je in een batterij of waterboiler 
voor later gebruik. Bij bedrijven zal 
dat veelal richting elektrische auto’s, 
vrachtwagens en energieopslag gaan. Een 
omslag realiseren kost echter tijd. Maar 
onze kernactiviteit is er altijd op gericht 
geweest om zonne-energie op een veilige 
manier efficiënter en toegankelijker te 
maken.’

Daarnaast, in deze tijd van 
torenhoge energieprijzen lijkt 
de keuze voor een duurzaam 
alternatief logisch.
‘De hoge energieprijzen zijn zeker een 

aanjager voor verduurzaming naast de 
huidige sterke wens om minder van gas 
afhankelijk te zijn.  En vergeet ook niet 
dat de overheid mikt op een verplichting 
voor zon-pv op utiliteitsgebouwen die 
een dak hebben van minstens 250 m2. 
Maar afgezien van welke motivatie je hebt, 
duurzaam, economisch of geopolitiek, 
de energietransitie is duidelijk van deze 
generatie. We moeten nu alles op alles 

belegger of vastgoedpartij. Dat zie 
je nog niet veel. Vooraf de veiligheid 
van het systeem en de monitoring op 
paneelniveau inzichtelijk maken helpt 
zeker om de verzekeraar sneller mee te 
krijgen. SolarEdge kan in veel gevallen 
twijfel wegnemen door het verschaffen 
van inzicht in een veilige keuze. Wij gaan 
samen met de pandeigenaar of huurder 
en/of de installateur het gesprek aan met 
de verzekeraar om hobbels weg te nemen. 
En door aan de voorkant samen te 
werken, krijg je als eigenaar meer inzicht 
in veiligheid en rendement. We kunnen 
bijvoorbeeld samen met onze partners 
een optimaal design maken voor een 
specifieke locatie. Zo worden veiligheid, 
rendement en besparingen inzichtelijk 
en kun je zaken optimaliseren in de 
projectontwikkeling en het bouwproces.’

Moet er iets veranderen in de mindset 
van gebruikers?
‘De energietransitie verandert het 

model van centrale fossiele energie-
opwek naar decentrale zonne-energie 
productie. Als prosument (producent/
consument) van zonne-energie moet je 

zetten voor een schone toekomst. Daarom 
neemt elektrificatie met hernieuwbare 
energie een enorme vlucht, ook bij 
commerciële instellingen. En SolarEdge 
biedt juist een veilige keuze om dat te 
realiseren.’

Geoptimaliseerde designs bij 2 logistieke dienstverleners

SolarEdge omvormers vormen het brein van de PV-installatie

‘solaredge is als 
omvormerfabrikant 
voorloper in 
supporten van 
de zakelijke 
eindgebruiker’


