
Solar fields met  
maximaal rendement
Applicatieverhaal



ENGIE Fabricom maakte een eerste reeks van 72 combiner boxen voor  

2 nieuwe solar fields in de UK. EPC-contractor van de installatie is  

ENGIE Solar Technics uit Roeselare, een afdeling van ENGIE die ook  

in ons land al een hele reeks zonne-energie projecten realiseerde.

“Wij zitten in het project als bordenbouwer”, zegt Bart Coen, projectleider  

van ENGIE Fabricom in Aartselaar. “Onze afdeling is in 2009 ontstaan toen  

een klant ons vroeg om sturingskasten in grote reeksen te produceren. De solar  

sector is een van de domeinen waarin we deze activiteit verder willen uitbouwen.”

Solar fields zoals de twee nieuwe projecten in de UK bestaan uit  

tienduizenden zonnepanelen die in strings van een twintigtal panelen  

aan elkaar gekoppeld worden. Daarna worden de strings per 24 aangesloten  

op een combiner box die de stroom naar een centrale invertor brengt.

Bij de selectie van de componenten viel de keuze al snel op  
Phoenix Contact, dat een uitgebreid gamma heeft voor solar 
 toepassingen. De zekeringen, bijvoorbeeld, zijn speciaal voor deze 
sector  ontwikkeld en kunnen tot 1000 V en 15 A aan. Voor de 
 aansluitklemmen is gekozen voor de push in technologie van 
 Phoenix Contact. De veerklemmen leveren een aanzienlijke 
 tijdswinst op bij de installatie van de boxen in de field omdat men 
de draden slechts in de klemmen hoeft te steken voor een 
 gegarandeerd betrouwbare verbinding.

“We hadden al een goede samenwerking met Phoenix Contact”, zegt  
Bart Coen. “Voor dit project hebben we ook andere  leveranciers aange
sproken maar zij bleken toch de beste keuze. We hebben een goede 
 communicatie, wat heel belangrijk is, en ze konden ons een korte levertermijn 
garanderen. De vraag om de combiner boxen te bouwen kwam pas eind 
december en in februari moesten ze al op de werf staan. Een dergelijk korte 
levertermijn konden andere leveranciers ons niet garanderen.”

Hoewel de boxen in eerste instantie ontwikkeld werden op maat van 
dit specifieke project wil ENGIE Fabricom ze nu ook als standaard 
product in de markt zetten. “Fabrikanten van invertors bieden vaak eigen 
combiner boxen aan, maar veel EPCcontractors geven de voorkeur aan een 
neutraal systeem dat universeel inzetbaar is. Onze oplossing kan zonder 
problemen in diverse systemen geïntegreerd worden. Modbus is bovendien 
een veel gebruikt protocol in de sector. Met Phoenix Contact hebben we 
 bovendien een componentenleverancier die internationaal actief is.”

Uitgebreid gamma  
voor solar toepassingen

Met het project bevestigt ENGIE Fabricom zijn positie als competitieve 
bordenbouwer.

Bart Coen: “We stonden in competitie met een aantal andere spelers, ook 
uit landen waar de lonen een stuk lager zijn dan hier. Toch hebben we het 
project kunnen binnenhalen. Dat is deels te danken aan onze samenwerking 
met een beschermde werkplaats, waar we een deel van het werk aan 
 uitbesteden. We zetten ook in op automatisering. Alle draden worden 
 machinaal op maat gesneden en genummerd. Een ander belangrijk punt is 
kwaliteitscontrole. Onze afdeling heeft een voltijds kwaliteitsmanager. Alle 
 kasten worden volledig getest en krijgen een individueel rapport mee met de 
testresultaten. Bij grote reeksen wordt ook het testen zelf grotendeels 
 geautomatiseerd. Voor veel van onze klanten primeert die kwaliteitscontrole 
zelfs op de levertermijn. Als je ziet hoe belangrijk monitoring is in de solar 
sector, spreekt het voor zich dat de combiner boxen waar de metingen 
plaatsvinden, 100% betrouwbaar moeten zijn.”

100% betrouwbaar

Meer weten? 

Paul Van Der Goten 
Account Manager Process Industry

Email: pgoten@phoenixcontact.be 
Tel.: 02 723 98 11

“De combiner boxen bevatten een grote DC switch, 
zekeringen op elke ingang en een overspannings
beveiliging”, legt Bart Coen uit. “Het ontwerp 
van de boxen is gebeurd in samenwerking met 
onze klant ENGIE Solar Technics. Op elke ingang 
zit een stroomtransformator om de stroom per 
string te meten. Een communicatiemodule leest  

de transfo’s uit en stuurt de signalen door via 
 Modbus.”

De exploitant kan op die manier de prestaties 
van de installatie in real-time opvolgen en 
 eventuele afwijkingen van de verwachte 
 energieopbrengst tot op het niveau van de 
strings analyseren. In die monitoring toepassing 

wordt een visuele weergave van de installatie 
gemaakt. De meting per string maakt het 
mogelijk om heel precies aan te duiden waar 
een eventueel probleem zich voordoet. 

“Dat is een belangrijke meerwaarde”, stelt Bart 
Coen. “De bouw van een solar field vergt een 
aanzienlijke investering waarbij een financieel 
model gehanteerd wordt dat de gebruiker laat 
betalen voor de geleverde stroom. De exploitant 
heeft er dus alle belang bij om de installatie goed 
op te volgen. Door zelf een combiner box te 
ontwikkelen heeft onze klant een volledige controle 
over de installatie en is hij niet afhankelijk van  
de systemen van andere leveranciers. Een 
 onderhoudstechnicus die ter plaatse gestuurd 
wordt, krijgt ook meteen de precieze locatie mee 
van de string die te weinig stroom oplevert. Zo 
kunnen storingen snel verholpen worden.”

Real-time monitoring

Bart Coen (links) en zijn team kozen voor Phoenix Contact componenten om de functionele kast op te bouwen. 

De sector van zonne-energie is de jongste jaren sterk geëvolueerd waarbij  

de focus vandaag vooral ligt op grote projecten – zogenaamde solar fields.  

In die projecten wordt sterk ingezet op een maximaal rendement. De afdeling 

bordenbouw van ENGIE Fabricom legt zich onder meer toe op de bouw van 

combiner boxen die een real-time monitoring van grote PV-installaties mogelijk 

maken. De specifieke componenten voor het bewaken en monitoren van de  

installaties komen van Phoenix Contact.

Elk bord en elke kast van de serie ondergaat strenge kwaliteitscontroles. 

2  PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT  3



 ©
 P

H
O

EN
IX

 C
O

N
TA

C
T

 2
01

6

PHOENIX CONTACT nv/sa 

Minervastraat 10-12  
1930 Zaventem 

Tel.: 02 723 98 11  
www.phoenixcontact.be

Luchtfoto van het gerealiseerde project (20MW).
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