PV Care
Sinds 2010 voeren wij inspecties uit voor zonne-energiesystemen in
Nederland en België. Uit onze ervaring komt het nog te vaak voor dat
er problemen optreden bij zonne-energiesystemen. Het is dus geen
overbodige luxe om een inspectie uit te laten voeren. Wij vinden dat
ieder systeem veilig en betrouwbaar moet zijn. Zodat jij zeker weet
dat jouw systeem naar behoren werkt en jij 25 jaar lang onbezorgd
duurzame energie kan opwekken.

De voordelen
✓ Weet de huidige staat van jouw systeem
✓ Voorkom problemen
✓ Een veilig systeem
✓ Optimaal rendement
✓ Langere levensduur

Eerste inspectie

Overzichtelijke rapportage

De eerste inspectie wordt uitgevoerd als er nog geen eerdere
inspecties hebben plaatsgevonden bij een zonne-energiesysteem.
Hierbij wordt de documentatie van installatie en het legplan
gecontroleerd en wordt er gekeken naar cruciale punten. PV Care
maakt hiervoor gebruik van huidige branchenormen, waaronder NEN
3140, NEN 1010 en NEN 7250. Er wordt gekeken naar het complete
systeem, van de zonnepanelen en de omvormer tot aan de bekabeling
en de onderconstructie.

Na het uitvoeren van een eerste inspectie worden alle
bevindingen verwerkt in een inspectierapportage. Hierin wordt
duidelijk omschreven wat de staat is van het systeem en of er
eventuele gebreken en verbeterpunten zijn. Zo weet je exact
wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Voorkom problemen
Door een eerste inspectie uit te laten voeren wordt een zonneenergiesysteem van top tot teen gecontroleerd. Problemen en
mankementen van het systeem kunnen zo opgespoord worden. Door
het tijdig opsporen en verhelpen van deze problemen worden ergere
situaties voorkomen.
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Meer info
Meer informatie over een eerste inspectie of op zoek naar
andere inspecties die wij uitvoeren? Ga naar www.pvcare.com/inspecties-zonnepanelen.
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