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DE KLIMAPAKT FREET… 

AN DEN ENERGIEATELIER 

ÄNTWERT…

C.S. Wéi kann ech dann als Privat-
mann hei zu Lëtzebuerg vun der 
Sonn profitéieren? An domadden 
mengen ech natierlech nit d’Jupe, 
d’Terrasse oder de Stauséi, mee wéi 
kann ech hei Energie produzéieren?

M.N. Ma prinzipiell ginn et fir eis 2 
verschidden Techniken fir d’Sonnen- 
energie direkt ze notzen. 

- Photovoltaik fir aus der Solar- 
energie elektrische Stroum ze 
produzéieren

- Solarthermie fir Dusch- an och 
Heizungswaasser ze erwiermen

Photovoltaikanlagen wandelen d’Son-
nestrahlung direkt an elektresch 
Energie ëm. Basis vun all PV-Anlag 
sinn d’Solarzellen, déi zum groussen 
Deel aus Silizium (nom Sauerstoff 
dat zweetmeeschten Element um 
Planéit) hiergestallt ginn. D’Solar-
zellen produzéieren Gläichstroum 

(Plus a Minus) mat deem een z.B. 
an eng Batterie aspeise kéint. Oder 
awer, an esou geschitt et zu 99% hei 
zu Lëtzebuerg, et benotzt een souge-
nannt Wiesselriichter (dësen wandelt 
de Gläichstroum zu Wiesselstroum 
– sou wéi an der Steckdous - ëm) an 
et speist een dee selwer produzéierte 
Stroum einfach an dat öffentlecht Netz 
an. 

Fir dëse selwer produzéierte Stroum, 
deen an d’Netz agespeist gëtt, kritt 
een vum Stroumfournisseur ee fixen 
Tarif iwwert déi nächst 15 Joer. Do-
madden ass d’Rentabilitéit vun der 
Investitioun ofgesëchert.

Am beschten sinn esou PV-Anlagen 
natierlech zur Sonn gedréint (Sü-
den, 30-40° Neigung), mee och wann 
d’Anlag e bessi an den Osten oder de 
Westen kuckt reduzéiert dat d’Stroum- 
produktioun just minimal. 

Caroline Schmit, Klimapakt- 
beroderin Réidener Kanton:

Dir als Energieatelier maacht Iech 
schon zënter 20 Joer dofir staark  
dass manner Energie verbëtzt gëtt a  
méi op erneierbar Energiequellen  
zréckgegraff gëtt. Niewt dem Holz, 
der Geothermie (Hëtzt aus dem 
Buedem), der Waasser- an der 
Wandkraaft interesséiere mer eis 
elo haaptsächlech fir d’Solarenergie. 
Mee Marc, huet d’Sonn iwwerhaapt 
genuch Power?

Marc Neu, Energieberoder Réidener 
Energiatelier a.s.b.l.

D’Sonn steht eis als Energiequell on-
begrenzt, ëmweltfrëndlech an ouni 
Käschten zur Verfügung, mir mussen 
se just notzen. Ongeféier all 30 min 
schéckt d’Sonn esouvill Energie 
op eise Planéit, wéi mir am Laf vun  
engem ganze Joer verbrauchen. 
D’Potential ass gigantësch! Et läit 
also nit un der Sonn wa mir net  
genuch op si zréckgräifen…

Photovoltaik



C.S. Wéi grouss muss déi Anlag dann 
elo sinn?

M.N. Grondsätzlech ass dat ganz egal. 
Well de Stroum jo an d’Netz agespeist 
gëtt (a nit direkt selwer verbraucht 
gëtt) kann d’Stroumproduktioun on- 
ofhängeg vum eegene Stroumver-
brauch gekuckt ginn. Allerdéngs ass 
et flott wann ee weess, dass ee mat 
sénger Anlag genau esouvill Stroum 
produzéiere géif, wéi een och selwer 
verbraucht. Losse mer ee Rechebei- 
spill maachen:

D’moyenne vunn de lëtzebuerger 
Haushalter verbrauche ronn 4.500 
kWh Stroum pro Joer. Eng Photo-
voltaikanlag vun 5kWpeak (ronn 30 m2) 
produzéiert ongeféier 4.500 kWh 
Stroum pro Joer.

C.S. Wat kascht dann esou eng Anlag 
a rechent se sech?

M.N. Eng PV-Anlag vunn 5 kWpeak 
kascht ongeféier 10.000 € TTC. De 
Pappa Stat iwwerhëllt 20% vun den 
Investitiounskäschten (hors TVA), 
domadden bleiwe nach ronn 8.300 € 
iwwreg.

De Verkafspräiss fir PV-Stroum läit 
2017 bei 0,169 €/kWh. Bei enger 
Stroumproduktioun vunn 4.500 kWh 
heescht dat also, dass d’Anlag all 
Joer fir 760 € Stroum produzéiert. 
Deemno wier d’Anlag no ronn 11 Joer 
bezuelt (d’Aspeisevergütung ass 15 
Joer lang garantéiert).

Selwer Stroum mat enger PV-Anlag 
ze produzéieren war, ass a wert och 
an Zukunft rentabel bleiwen. A wann 
ech mir d’Anlag iwwert ee Kredit bei 
der Bank finanzéiere loossen an de 
Stroumverkaf benotzen fir de prêt ze 
rembourséieren, da brauch ech emol 
keen eegent Geld an d’Hand ze hue-
len fir kënne matzemaachen. Et ass 
deemno einfach fir säin Bäitrag zu 
enger méi ëmweltfrëndlecher a ge- 
rechter Zukunft ze leeschten.

C.S. Wat bréngt d’Zukunft?

M.N. An Zukunft geet et drëms dass 
d’Haiser nit nëmmen selwer Stroum 
produzéieren mee dësen och bescht-
méiglech selwer op der Plaz ver-
brauchen. Dobäi spillen d’Batterien 
natierlech eng wichteg Roll. Haut 
sinn dës nach relativ deier, mee 
wann emol nach e puer Joer an deem 

Beräich gefuerscht ginn ass, wert des 
Technik eis nach vill Méiglechkeete 
bidden fir nach méi onofhängeg ze 
liewen.

C.S. Du has gesot, et giff niewt der 
Stroumproduktioun och nach eng 
aner Technik ginn, wou een d’Ener-
gie vun der Sonn direkt notze kéint!

M.N. Richteg, sougenannten ther-
mesch Solaranlagen. Mat dësen 
Anlagen, déi haaptsächlech aus de 
Solarkollektoren an engem grousse 
Waasserspäicher (Boiler oder Puf-
ferspäicher) bestinn, kann een 
souwuel Duschwaasser wéi och 
Heizungswaasser erhëtzen. Wéi dat 
geet?

Thermesch Solaranlag

A Solaranlag fir d’Produktioun  
vu waarmem Waasser

B Waarmwaasserproduktioun an 
Heizungsënnerstëtzung

An deenen zwee Fäll sinn d‘Kollek-
toren prinzipiell um Daach instal-
léiert (kënnen awer och an der Wiss 
stoen, un der Fassad hänken, …) déi 
d’Sonnenenergie opfänken an un eng 
speziell Flëssegkeet iwwerdroen déi 
duerch dës Kollekteren fléisst. Dës 
Flëssegkeet gett also opgehëtzt a 
fléisst an engem circuit fermé bis 
an de Späicher a gëtt do séng En-
ergie iwwert e Wärmetauscher un  
d’Waasser of.

Bei der Variante A ass dat 
Brauchwaasser, bei der Variante B 
am Prinzip Heizungswaasser, also dat 
Waasser wat duerch ären Heizungs-
circuit fléisst. Nom Wärmetauscher 
huet sech dës speziell Flëssegkeet 
nees ofgekillt a fléisst nees zréck bei 

d’Kollekteren fir nei Sonnenenergie 
ze „tanken“.

Schéngt elo keng Sonn spréngt auto-
matësch d’Heizung un an erwiermt 
een Deel vumm Waasser am Späi-
cher fir dass zu all Moment waarmt 
Waasser zur Verfügung steet.

Bei der Variante B ass de Brauch- 
waasserspäicher nom „Bain-Marie“- 
Prinzip am Heizungswaasserboiler 
integréiert. Aner hydraulesch Varian- 
ten (mat Durchlauferhitzer) existéie-
ren awer och.
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C.S. A wéi grouss muss déi Anlag 
dann elo sinn?

M.N. Anescht wéi bei der Photovol-
taik gëtt hei versicht d’Anlag esou ze 
dimensionéieren, dass se bei de Ver-
brauch vum Haushalt passt.

a) Eng reng Brauchwaasser-So-
laranlag gëtt am Prinzip esou 
dimensionéiert dass d’waarmt 
Waasser am Summer zu 100% 
gedeckt ass, sprëch d’Heizung 
(déi jo am Summer just leeft fir 
d’Brauchwaasser a net méi fir 
d’Heizung) fir dës Period kom-
plett ausgeschallt ka ginn. Fir e 
Standart 4-Persounenhaushalt 
heescht dat:

 a. 2 bis 3 Kollekteren

 b. 300 bis 400 Liter Solarboiler

 c. Investissement vu ± 6.000  
 bis 7.000 €

b) Eng heizungsënnerstëtzend So-
laranlag gëtt dohinner dimen-
sionéiert fir 30 bis 35% vunn der 
kompletter Heizenergie anze- 
spueren. Dat heescht:

 a. 5 bis 6 Kollekteren

 b. 700 bis 1.200 Liter Späicher 

 c. Investissement:  
 ± 11.000 bis 13.000 €

C.S. Wat kascht dann esou eng Anlag 
a rechent se sech?

M.N. Eng reng Brauchwaasseran-
lag reduzéiert de Masuttverbrauch 
ëm ca. 200 – 300 Liter pro Joer. Dëst  
hängt natierlech ganz dovunner of 
wéivill Persounen am Haushalt wun-
nen a wéivill geduscht oder gebued 
gëtt.

De Pappa Stat subventionéiert dës 
Anlagen mat maximal 2.500 €. D’Ge-
meng leet meeschtens* och nach eng 
Kéier 1.250 € drop. Bei engem Inves-
tissement vun 6.250 € bleiwen also 
nach 2.500 € iwwreg.

Bei enger Masutterspuernis vun 250 
Liter pro Joer an engem Masuttpräiss 
vunn 0,50 € pro Liter wier d’Investi-
tioun an ca. 20 Joer rentabiliséiert. 
Klëmmt de Masuttpräiss awer nees 

un an erreecht ee Präiss vu bal 1 €/
Liter, da gesäit déi Rechnung nees 
wesentlech besser aus.

C.S. An och hei d’Fro: wat bréngt 
d’Zukunft?

M.N. Nit eréicht an der Zukunft 
mee och haut schon ginn et Hai-
ser déi komplett mat der Sonn be-
heitzt kënne ginn. Dës sougenannten 
Sonnenhaiser si natierlech top iso-
léiert, hunn eng grouss thermesch 
Solaranlag um Daach an ee grousse 
Pufferspäicher am Keller stoen. Dës 
Sonnenhaiser kënnen also zu 100% 
just mat der Sonn beheitzt ginn. 

Sech onofhängeg maachen vu fos-
silen Energieträger wéi Masutt oder 
Gas ass also och haut scho méiglech.
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Caroline Schmit

D’Sonn huet also wierklech enorm 
vill Potential. Wat sollen d’Leit dann 
elo maachen?

Marc Neu

Informéiert Iech einfach GRATIS op 
ärer Energie-Infoline um 26 62 08 01 
a profitéiert vunn eiser Erfahrung 
aus 20 Joer Energieberodung am 
Réidener Kanton. Mir kënnen Iech 
soen ob eng Solaranlag bei Iech 
sënnvoll ass, wou Dir am einfachsten 
Energie an domadder Geld aspuere 
kënnt an och wéini Dir vu staatleche 
Bäihëllefe profitéiere kënnt. Wéi ge-
sot einfach um 26 62 08 01 uruffen!
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