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Storingen veroorzaakt door PV-installaties 
 

Agentschap Telecom (AT) staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT-en 

communicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. Zo houdt AT toezicht op o.a. 

frequentiegebruik van radio en televisie, telefonie en allerlei radiozendapparatuur.  

Een belangrijk onderdeel is het voorkomen van storingen door (en op) elektrische apparaten.  
 
Uit onderzoek blijkt, dat PV-systemen bij een onjuiste installatie storingen kunnen veroorzaken. 
Storingen die ertoe leiden dat apparaten niet meer goed werken. Denk bijvoorbeeld aan verstoring 
van luchtvaart- en scheepvaartcommunicatie, Defensie en draadloze medische toepassingen. 
 
Maar ook kan de eigenaar van een PV-installatie storing ondervinden op eigen apparatuur.  
Denk aan verbindingsproblemen met bellen, trager draadloos internet, het niet meer functioneren 
van babyfoons en afstandsbedieningen voor auto- en garagedeuren, of slecht ontvangst op radio en 
televisie. Door ondeskundig installatiewerk kan de PV-installatie zelf ook gevoeliger worden voor 
storingen van buiten. 
 
Iedere PV-installatie is anders waardoor het lastig is om te voorspellen waar storing kan ontstaan. 
Zonnepanelen zijn vaak op grote hoogte opgesteld, waardoor interferentie verder draagt. De tijd dat 
een PV-installatie aan staat is relatief hoog. Daarbij speelt, dat de markt voor PV-installaties flink 
groeit. De kans dat er meer (en grotere) verstoringen plaatsvinden, neemt zo toe als we niets doen. 
 
Voorbeelden van storingsklachten 
 
Voorbeeld 1 
Een PV-installatie op een supermarkt veroorzaakt in bedrijf een verhoogde ruisvloer (10-15dB), 
waardoor de dekking van een naburige radionetwerk, die communicatie verzorgt, sterk verslechterd. 
Daardoor hebben gebruikers van het radionetwerk last van verbindingsproblemen of slechte 
bereikbaarheid. De PV-installatie is aangepast; er bleken lussen in de DC-bekabeling te zitten. 
 

       
 
Fig. 1  Radiodekking verslechterd door een PV-installatie (circa 80% minder dekking) 

 Groen  => radiodekking ’s nachts => geen storing 

 Rood  => radiodekking overdag  => storing door PV-installatie 
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Fig. 2  Ruisniveauplaatje van een radionetwerk die communicatie verzorgt  

 Donkerblauw is weinig ruis; lichtblauw is veel ruis. Wolk voor de zon is duidelijk te zien;  

 Het uitschakelen van de hele PV-installatie ook (beide donkerblauw => weinig ruis) 
 
Voorbeeld 2 
Een draadloze garagedeuropener die overdag niet meer werkt.  
Oorzaak bleek de eigen PV-installatie waarbij de micro-omvormers op het dak niet geaard waren.  

 
Fig. 3  Storingspatroon zonder aarding   Storingspatroon met aarding 
 
Met de branche werken aan een oplossing 
Vanuit de branche willen we meer inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken van storingen. Om 
een goed beeld vanuit de markt te krijgen, hebben we verschillende marktpartijen actief benaderd. 
Denk aan opdrachtgevers, groothandels, installateurs, kennis- en opleidingsinstituten en 
brancheorganisaties. Vragen die centraal stonden: Zijn partijen bekend met storingen veroorzaakt 
door PV-installaties? Zijn ze bekend met richtlijnen voor het aanleggen van PV-installaties?  
En wat houdt hen eventueel tegen om volgens deze richtlijnen te installeren? 
 
Op basis van die uitkomsten willen we - voor zover mogelijk - samen met de markt tot oplossingen 
komen. Niet alleen willen we onze (eerste) bevindingen en installatietips voor een storingsarme 
installatie delen (zie bijlage na dit artikel), maar vooral ook kijken naar de samenwerking van partijen 
in de branche. Want als je het ‘hoe en waarom’ over het handelen begrijpt, kan je er samen met de 
branche beter op inspelen. 
 
Doelstelling daarbij: minder storingen en betere draadloze communicatie voor iedereen!
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Tips voor een storingsarme PV-installatie: 

 

PV-installaties kunnen, indien niet deskundig geïnstalleerd, sterk storende elektromagnetische 

velden opwekken. ‘Storingsarm’ installeren van PV-installaties is echter mogelijk! 

 

1. Gebruik alleen ‘goede’ PV-apparatuur met CE-markering. 

 

  
 

2. Apparatuur aanleggen en aarden volgens de installatievoorschriften.  

 

 Installatievoorschriften opvolgen van de fabrikant. 

 Let in het bijzonder op de aarding instructies. 

 NEN1010:2015 (o.a. Hfd.444.4.2 maatregelen om EMI te verminderen). 

 NPR5310:2017 (o.a. Hfd.6.1.2 beveiliging tegen EMI). 

 ISSO Handboek Zonne-energie (editie 2016). 

 

3. De DC-kabels naar de panelen zolang als mogelijk parallel laten lopen. 

 

 De kabels zo dicht mogelijk naast elkaar leggen. Met inachtneming van enige 

tussenruimte voor tegengaan van vlambogen (zie NPR5310:2017 Hfd5.2.3 & 6.1.2) 

 

4. Voorkom ‘lussen’ in de DC-bekabeling (rondje over het dak). 

 

    X   

bron ISSO Handboek Zonne-Energie (2016) 

(zie ook NPR5310:2017 Hfd.6.1.2 en NEN1010:2015 Hfd.712.521.13) 

 

 Door inductielussen in de DC-bekabeling ontstaat antennewerking. 

 Door antennewerking veroorzaakt een PV-installatie meer verstoring naar buiten. 

Mogelijk gevolg: verstoring van radionetwerken en eigen apparatuur zoals GSM, 

babyfoons, draadloze afstandsbedieningen en slecht ontvangst op radio & televisie. 

 Maar ook wordt de PV-installatie zelf gevoeliger voor storing van buiten! 

Mogelijk gevolg => foutmeldingen in de eigen PV-apparatuur. 

 

5. Bij hinder kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 Het leggen van kabels in metalen buizen/goten zorgt voor goede afscherming. 

 

Ferriet: 

 Direct voor en na optimizers ferrietkralen om bedrading aan te brengen.  

 Wel moet ferriet voor het juiste frequentiegebied worden toegepast (HF-band).  

 Hoe groter het raakvlak tussen ferriet en bedrading, hoe beter de werking is. 

Filters: 

 Ook bestaat de mogelijkheid om extra EMC/EMI filters te plaatsen. 

 Er zijn verschillende filters verkrijgbaar, mede afhankelijk van de stroom. 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/storing-melden-of-oplossen/zonnepanelen

