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1. Inleiding

Kwaliteitswaarborg 

.

Herstel gebreken 
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3. Kenmerken van de elektrische installatie

Zonnepaneel installatie met SDE regeling.

Datum in bedrijfstelling: 30-11-2021
Identificatiecode Scios: DBY-AAA-67

Bijzondere eisen van toepassing:

Hoofdstuk 718uit de NEN1010:2020:
-ruimten met een publiek functie en bedrijfsruimten.

Gegevens installatie

Aansluiting: 3x400A

Stroomstelsel: TN-CS

Spanning: 230-400V/50Hz

Totaal aangesloten vermogen (Wp): 216480

Totaal aantal panelen (st): 492

Totaal aantal omvormers (st): 3

Bewolking : Half bewolkt 

Temperatuur: 10 graden

Type gebouw: Industriepand 

Type dak: Bitumen 

Opstelling: Plat dak

Frame: Volledig geleidend 

Hellingshoek (º): 10 

Orientatie: Noord west-zuid oost

Installatiegegevens: Ja

Legplan panelen: Ja
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Ballastplan: Ja

Kabelplan (> 1 streng): Ja

Verklaring constructiebureau m.b.t dakconstructie: Ja/

Gebruikersfuncties:

- Overige industrie
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4. Inspectie

4.1 Omvang inspectie 

De inspectie is uitgevoerd aan actieve installatie delen aan de PV installatie zoals aangegeven op het voorblad van
deze rapportage en al het daardoor belaste elektrische materieel.

De inspectie is uitgevoerd volgens het inspectieplan.

Niet geinspecteerd 

-het elektrische materieel welke niet wordt belast door de zonnestroom installatie
-onbereikbaar- en uit het zicht geplaatst elektrisch materieel
-arbeidsmiddelen conform NEN3140
-zwakstroom installaties, zoals; alarm, telefoon, netwerk ed.
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Ernstig - Rood
• Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of;
• Het gevolg van schade heeft verstrekkende economische gevolgen.
Actie
Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden:
• Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld;
• Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen.

Serieus - Oranje
• Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of;
• Het gevolg van schade heeft aanzienlijke economische gevolgen.
Actie
Binnen 3 maanden verhelpen.

Gering - Geel
• Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of;
• Het gevolg van schade kan economische gevolgen hebben.
Actie
Binnen 3 maanden verhelpen.

Nihil - Blauw
• Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of;
• Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op.
Actie
Aandacht vereist.

NO - Nader onderzoek is noodzakelijk
De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De
reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de
opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt.
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4.3 Inspectiemethode

1) Controle punten

• elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende
installatie- en productnormen;
• elektrisch materieel is geschikt voor de gebruiker;
• elektrisch materieel is geschikt voor zijn omgeving;
• elektrisch materieel is veilig voor gebruik
• de zonnestroominstallatie mag andere installaties niet nadelig beïnvloeden
• de noodzakelijke informatie aanwezig is en de juiste informatie vermeld is
• de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen
• er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn

Gedurende de visuele inspectie wordt vastgesteld of de pv-installatie de brandveiligheid van het bouwwerk niet
nadelig beïnvloed, met als minimale aandachtspunten:
• is de omvormer in de nabijheid van brandbaar materiaal geïnstalleerd?
• is de installatie over een brandscheiding aangebracht?
• liggen de panelen binnen gepaste afstand van lichtstraten of brandscheidingen

Constructie:
• controle aanwezigheid goedgekeurde constructieberekening van het dak inclusief de zonnestroominstallatie.
• controle installatie en plaatsing ten opzichte van constructieberekening.
• het daksysteem aangelegd volgens het ballastplan

Bij in-dak-systemen:
• is de brandwerendheid van de dakisolatie voldoende
• blokkering van luchtstromen of risico daarop
• voldoende ruimte tussen paneel en isolatie
• voldoende ventilatie

Elektrisch materieel:
• voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant
• is gekozen en geïnstalleerd volgens NEN 1010, IEC 61439-1 en volgens de instructies van de fabrikant;
Bij de inspectie moet ten minste het volgende worden nagegaan:
• de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok
• de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en
ter bescherming tegen thermische invloeden
• de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies.
• de keuze en instelling van beveiligingsen bewakingstoestellen
• de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen
• de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige
invloeden
• de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders
• de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende
vereffeningsleidingen

AC-installatie SVI:
• is geschikt voor de bedrijfsomstandigheden. Specifiek gelet op dubbele invoeding
• voldoet aan de constructie eisen
• de juiste gebruikseigenschappen heeft
• opstelling en installatie van overspanningsbeveiliging juist is

DC-installatie:
Tijdens de inspectie van de DC zijde moet worden beoordeelt:
• de juiste installatie van de kabelwegen en;
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a) maximale PV-array spanning niet overschreden wordt
b) installatie bestand is tegen uitwendige invloeden als wind, sneeuw temperatuur en corrosie
c) bevestiging op het dak en dak doorvoeren waterbestendig zijn
• bescherming tegen elektrische schok
• bescherming tegen effecten van isolatiefouten
• bescherming tegen overstroom
• veiligheidsaarding en vereffening
• bescherming tegen effecten van bliksem en overspanning
• keuze en montage van elektrische materieel

Metingen en beproevingen AC/DC-installatie:

AC:
• Ononderbroken van zijn de beschermings- en vereffeningsleidingen
• Meting van de isolatieweerstand
• Beproeving van het toestel voor aardlekbeveiliging (indien toegepast).
• De circuitimpedanties van de foutstroomketens
• Bepalen van het spanningsverlies op de aansluiting van de omvormer

DC:
• uitvoeren van de polariteitstest van DC bekabeling.
• strengcombinatietest. Indien meerdere strengen zijn gecombineerd,
kan een streng met verwisselde polariteit over het hoofd worden gezien. • de polariteit behoort te worden
gecontroleerd.
• meting van de open klemspanning UOC. De gemeten waarde per streng UOC behoort te worden vergeleken met de
verwachte UOC.
• meting van de DC-stroom: kortsluitstroom ISC (of de operationele stroom).
• functionele beproeving (schakelaars, omvormer, test bij wegvallen van de spanning, testprocedure omvormer
volgens voorschrift fabrikant).
• meting van de isolatieweerstand DC-circuits.
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5. Volgende inspectie

Voor de frequentie van de inspectie geldt als algemene regel: een termijn voor de
inspectie is leidend wanneer deze is opgenomen in een overeenkomst die betrekking
heeft op de zonnestroominstallatie.
Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten zijn:
• verzekeringspolis;
• huurcontract.
Als er geen termijn voor de frequentie van de inspectie is vastgelegd in een
overeenkomst, dan bedraagt de inspectietermijn 5 jaar.

Volgende inspectie voor 30-3-2027
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Herstelverklaring

Deze herstelverklaring volledig invullen en bewaren. Uw opdrachtgever en/of verzekeraar kan bij bezoek of bij een
schade vragen om deze verklaring.

Ondergetekende (de installateur) verklaart dat:

-Alle gebreken zoals vermeld in dit document vakkundig zijn hersteld.

-De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatie voorschriften, met name NEN 1010.

-Indien bij de vervolginspectie wordt geconstatteerd dat de mutaties niet overeenkomstig de geldende installatie
voorschriften zijn uitgevoerd, deze alsnog voor rekening van de installateur zullen worden hersteld.

Herstelverklaring betreffende:

Locatie: ..................................................

Adres: ....................................................

Pc/Plaats: ................................................

Rapportnummer: ............................................

De installateur:

Bedrijfsnaam: .............................................

Adres: ....................................................

Pc/Plaats: ................................................

Telefoonnr: ...............................................

Ondertekening:

Plaats: ...................................................

Datum: ....................................................

Handtekening: .............................................

Naam: .....................................................

Functie: ..................................................
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OVK > Omvormer 3:
Er zijn geen ( duurzaam aangebrachte) coderingen op de
verdeelinrichting en omvormers aangebracht.  

Afgehandeld: JA/NEE

Door: ...............

Datum: ...............
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