Professionals in solar en dakafwerking
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NÓG MEER GELD
VERDIENEN MET
ZONNEPANELEN?
Maak gebruik van de Innovi-Dak
onderhoudsservice!

langere levensduur

brandveilig

extra service

maximaal rendement

Professionals in solar en dakafwerking

Met zonnepanelen levert u een bijdrage aan een duurzame
toekomst én wilt u zoveel mogelijk besparen op uw energienota.
Echter, er bestaan vele redenen waardoor uw
zonnepaneleninstallatie mogelijk niet optimaal functioneert. Er
kunnen bijvoorbeeld kabels losraken door storm of (knaag)dieren,
vogelpoep en mos kunnen uw panelen beschadigen of de
omvormer blijft foutcodes aangeven. Dit zijn vervelende zaken
waardoor het rendement van uw investering afneemt. Om het
rendement uit zonnepanelen te kunnen waarborgen, maken vele
van onze klanten gebruik van onze onderhoudsservice.
De Innovi-Dak onderhoudsservice omvat:
·Visuele inspectie;
·Functionele inspectie inclusief rapportage;
·Professionele reiniging;
·Storingsdienst.
In deze brochure vindt u meer informatie over bovenstaande
diensten. Lees hoe onze onderhoudsservice een passende
oplossing is om uw zonnepanelen optimaal te laten functioneren
en hoe u kunt genieten van een maximaal rendement uit uw
investering!

PERIODIEK ONDERHOUDEN WERKT!

Neem vrijblijvend contact op

045 565 0595 info@innovi-dak.nl

REINIGING
VOORKOM HOTSPOTS
& BRANDGEVAAR
Een hoogwaardig zonnepaneel heeft een vuil-afstotende
coating. Echter, door vogelpoep, bladeren of andere
klevende materie ontstaan zeer warme plekjes op de
zonnecellen. Door deze zogenaamde ‘hotspots’
degraderen uw zonnepanelen sneller. Ook leiden
hotspots vaker tot een overbelasting van de aansluitdoos
op de achterkant van uw paneel, wat op zijn beurt weer
leidt tot brandgevaar. Om het rendement en de
levensduur van uw zonnestroomsysteem te waarborgen,
is het dus aanbevolen om uw zonnepanelen jaarlijks te
reinigen.
Kalkaanslag op uw panelen hindert de productie van
zonnestroom. Via onze onderhoudsservice worden uw
zonnepanelen jaarlijks gereinigd met osmosewater.
Osmosewater is gezuiverd en daardoor kalkloos water.
Daarnaast is ondeskundige reiniging gevaarlijk voor de
uitvoerende persoon en wordt er mogelijk schade
aangericht aan uw zonnestroomsysteem. Kortom, laat u
professioneel ontzorgen door jaarlijkse reiniging.

4% hogere
opbrengst!

VISUELE EN
FUNCTIONELE
INSPECTIE
VOORKOM ONDERPRESTATIE

Na de reiniging zal een visuele inspectie
plaatsvinden. Door de visuele inspectie worden
potentiële storingen tijdig ontdekt. Er wordt
bijvoorbeeld gekeken naar de opbinding van DCstekkers, eventuele doorbuiging van het dak,
mogelijk losgeraakte bekabeling en of er
vogelnestjes of takken verwijderd moeten worden.
Ook worden scherpe randen of voorwerpen in de
buurt van kabelleidingen onschadelijk gemaakt.
Door de functionele inspectie wordt een optimale
stroomproductie, besparing en (brand)veiligheid van
uw zonnestroomsysteem gewaarborgd. Uw systeem
wordt uitgebreid doorgemeten om de volgende
zaken te controleren:
Is de opbrengst van uw systeem naar verwachting?
Indien de opbrengst te laag is, waar ligt dat aan? En
wie is hier verantwoordelijk voor? De fabrikant, de
installateur, de netbeheerder of de eigenaar?
Bestaan er hotspots op uw panelen?
Bestaan er elektrisch kwetsbare punten in de
bekabeling aan de AC zijde of aan de DC zijde?
Werken de schakelaars en beveiligingstoestellen
naar behoren?

De uitkomsten van de functionele inspectie worden
verzameld in een meetrapport.

Voor meer informatie

+31(0)45 565 0595
info@innovi-dak.nl

De Koumen 37
6433 KG Hoensbroek

info@innovi-dak.nl
+31(0)45 565 0595

STORINGSDIENST
Een omvormer die foutcodes blijft aangeven, zonnepanelen
die niets opwekken of vreemde waarden in het
monitoringsportaal; dit zijn vervelende zaken die zich kunnen
voordoen. Kies voor onze onderhoudsservice:
Onze deskundige monteurs voor u klaar om ieder probleem
vlot te achterhalen en op te lossen.
Indien uzelf verantwoordelijk bent voor de storing, door
bijvoorbeeld een uitgetrokken stekker of een uitgeschakelde
router, zullen er voorrijkosten in rekening worden gebracht.
Voor meer informatie zie www.innovi-dak.nl/storingen.
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WIL JIJ OOK
HET MAXIMALE
UIT JE ZONNESYSTEEM
HALEN?
Langere levensduur
Brandveilig
Extra service
Maximaal rendement

NEEM CONTACT OP VIA
Innovi-Dak
De Koumen 37
6433 KG Hoensbroek
045 565 0595
info@innovi-dak.nl

