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Siderea is een onafhankelijk adviesburo 
gespecialiseerd in opbrengstberekeningen voor 
zonnestroom. Deze berekeningen zijn zo 
nauwkeurig dat eenvoudig kan worden bepaald 
of een pv-systeem goed presteert of niet. 
Eigenaren van zonnepanelen krijgen zo voor het 
eerst de mogelijkheid hun systeem zelf te 
controleren.

Wilt u weten of uw zonnepanelen in orde zijn 
dan komt u van een koude kermis thuis. 
Blijkbaar heeft u iets gekocht waarvan niemand 
precies weet wat het behoort te doen. Siderea 
brengt daar eindelijk verandering in. U kunt nu 
zelf controleren of uw panelen helemaal in orde 
zijn. Snel, eenvoudig en betrouwbaar.



PV Monitor.
Met een abonnement op de 'PV Monitor' van Siderea 
ontvangt u op elk moment actuele informatie over de 
verwachte opbrengst van uw zonnestroominstallatie. 
De verwachte opbrengst vergelijkt u met uw werkelijke 
opbrengst. Zolang de verschillen klein blijven 
functioneert uw zonnestroominstallatie volgens 
specificaties.
Voor een jaarabonnement betaald u slechts 18 euro.
(+ eenmalig 36 euro aanmelden/invoeren pv-systeem)

PV Prognose.
PV Prognose is een maatwerk product dat de 
opbrengst van een pv-systeem 'voorspelt' aan de 
hand van 20 jaar aan historische meteogegevens van 
het KNMI. Het rapport PV Prognose geeft nauwkeurig 
inzicht in de verwachte jaarproductie van de 
zonnestroominstallatie.
Een rapport PV Prognose kost 105 euro.

Meer informatie over deze producten vindt
u op de website van Siderea.

Producten.



De Landelijke 
Opbrengstberekening.

Om u alvast een idee te geven wat u van een 
zonnestroominstallatie mag verwachten 
publiceert Siderea opbrengstoverzichten voor 
heel Nederland. Dat gebeurt zowel per maand 
als per jaar. Omdat de opbrengst afhankelijk is 
van o.a. de orientatie en de hellingshoek van de 
zonnepanelen rekent Siderea met 2 
verschillende opstellingen. Een systeem onder 
optimale condities en een systeem onder 
gemiddelde condities. Ook wordt er een archief 
bijgehouden met maand- en jaaropbrengsten 
vanaf 2014.
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