Onderhoud – Controle checklist
Op basis van de controle items uit bijgaande checklists wordt de juiste installatie van het ESDEC montage systeem vastgesteld (Esdec & NEN7250). Esdec
heeft dit onderhoudscontrolerapport opgesteld met controlepunten gebaseerd op eigen kennis en NEN7250. Voor NEN 1010 (norm voor elektrische
installaties in gebouwen) gerelateerde onderwerpen, verwijzen we naar de documenten van Techniek Nederland/Holland Solar.

CONTACT GEGEVENS
Naam eindklant
Naam inspecteur
Naam Installateur
Installatieadres
Postcode
Plaats/Land
Datum schouwing

Ja

ESDEC Bouwplan in dossier?

Nee

Totaal cumulatief vermogen
Merk:

Paneelspecificaties

Type:
Vermogen [Wp]:
Afmeting LxBxH:

mm

Aantal panelen:
Gewicht:
Paneel datasheet aanwezig?
Aantal velden

Veld

Aantal panelen

KG
Ja

Nee
vermogen [ Wp ]

A
B
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PERIODIEK ONDERHOUD EN INSPECTIE
SYSTEEM ONDERHOUD
A

Zorg dat u er geen blad of andere vegetatie zich onder het systeem ophoopt.
Eventueel direct verwijderen. Flinke ophopingen blad en/of vegetatie kan voor ongewenste warmteontwikkeling zorgen
wat tevens niet bijdraagt bij de prestaties van uw installatie.

B

Onderhoud inspectie dient tenminste 1 x per twee jaar plaats te vinden.

C

De juiste installatie dient overeen te stemmen met onderstaande parameters.

C: SYSTEEM INSPECTIE
V10: Zijn de panelen goed bevestigd?
Ja, indien..

Ja

Nee

Zo, nee: toevoeging

Ja

Nee

Zo, nee: toevoeging

Alle midden- en eindklemmen zijn aanwezig en vastgedraaid met een
montageschroef.
De panelen zijn goed in de binnenhoeken (aanslagnok) van het lage- en tussen de
ribben van het hoge basiselement gepositioneerd.
4,5Nm ≤ Aandraaimoment ≤

6,5Nm

V11: Zijn de daksteunen goed bevestigd?
Ja, indien..

Elk laag basiselement een daksteun heeft
Elk daksteun adapter een daksteun heeft
Elk hoog basiselement met ballastbak twee daksteunen heeft, en zonder ballastbak
één daksteun heeft.*
Aantal getelde daksteunen ≥ daksteunen op bouwplan.
Is het systeem verschoven? Zo ja, hoeveel?

*) Indien er perimeter toegepast wordt, dient er bij [P] één daksteun onder een hoog basiselement te zitten en bij [P2] twee daksteunen.

V12: Zijn de winddeflectoren goed bevestigd?
Ja, indien..

Ja

Nee

Zo, nee: toevoeging

Zij deflectoren gefixeerd zijn met 2 schroeven
Achter deflectoren zowel onder als boven met schroef is gefixeerd, zowel links als
rechts.
In duale configuratie er overal een stabilisator gemonteerd is.
De stabilisator goed vast geschroefd is (zodanig dat het EPDM onder de ring van de
schroef uitdijt)
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V13: Zijn er in indicaties voor diepgaander onderzoek?
Ja, indien..

Ja

Nee

Zo, nee: toevoeging

De daksteunen een aftekening hebben achtergelaten op de dakbedekking (de daks
teun is als het ware verschoven)
Is er degradatie van de dakbedekking (bijv. beschadigingen, afwijkende
wrijvingscoeff.)?
Is er iets bevestigd of een afwijkende situatie wat het systeem van Esdec kan
beinvloeden?
Zijn er andere beschadigingen aan het Esdec systeem zichtbaar?
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