Solarstell Disclaimer
Lees deze informatie goed door, voordat je begint aan het ontwerp en de
installatie van je PV-systeem.
Met de installatie van een PV-systeem verandert de gebouwbelasting. Dat kan de
draagconstructie beïnvloeden. Daarom is het belangrijk die belasting opnieuw te laten
berekenen door een gekwalificeerde technicus. Let daarbij op de actuele regelgeving, met name
de NEN6702, NEN7250, NEN1991-1-1-4 A1+ C2/NB & NEN1991-1-1-3.
Vraag ook akkoord aan de verzekeraar en de constructeur voor:
- de lasten op het gebouw door het extra gewicht van het PV-systeem.
- de lasten op het gebouw door de veranderde geometrie van het dakvlak.
- de lasten op het gebouw door de dynamische winddruk en neerslag.
- de lasten tijdens de installatie op het gebouw, de dakbedekking en de isolatie.
- de belasting van de contactpunten op de compatibiliteit van de isolatie en dakbedekking.
- de compatibiliteit van de dakbedekking met de draagconstructie bij de contactpunten.
- de gevolgen van de thermische werking van het gebouw en het PV-systeem op elkaar.
- de gevolgen van eventuele beweging van het dak en het PV-systeem.
Installeren in een kuststrook
Langs de kust heeft de wind vrij spel en kan dan flink
aanzwellen. Daarom gelden er volgens NEN-EN 1991-14
extra voorwaarden als je een PV-systeem installeert in
een kuststrook in windgebied 1 en 2 (zie afbeelding).
Een bouwwerk valt in deze strook als de afstand van het
water tot het pand kleiner of gelijk is aan 10 maal de
gebouwhoogte. Wij adviseren nadrukkelijk om ook
gebouwen met een afstand van het water tot het pand
die kleiner of gelijk is aan 50 maal de hoogte door ons te
laten controleren!
Rechten
De berekeningen en de maatvoering in de Solarstell Calculator zijn zorgvuldig gemaakt, maar je kunt
er geen rechten aan ontlenen. De prijzen zijn een indicatie en kunnen dus afwijken. De algemene
leveringsvoorwaarden vind je op solarstell.nl. Lees die ook goed door voordat je begint met
plaatsen.
Met je aankoop bij Solarstell ga je akkoord met het bovenstaande.

