
Alle zonnepaneelinstallaties 
brandveilig

2021

Overzicht productgroepen



RoofSupport - 8 

Aardingskits - 13

PVbox - 15 

SolarCable - 21 

Aardrail - 13

2



PVshelter- 5

De 6 stappen naar brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties 

PVBOXshelter - 5

Bouwkundige aspecten                     blz. 4

Kabelmanagement                      blz. 7

Aarding en potentiaalvereffening                   blz. 12

Bliksem- en overspanningsbeveiliging                  blz. 14

Brandpreventie en materialen                   blz. 18

Aansluit- en schakeltechniek                    blz. 20

PVshelter | PVBOXshelter | accessoires

RoofSupport | Brandwandbeugel | RoofSupport FireWrap | Step-Over 

Aardingskits

PVbox | ImpulseCheck

FireSwitch | FireRaptor | FireWrap 

SolarCable | ConnectingCables

RoofSupport Brandwandbeugel - 9 

RoofSupport FireWrap - 9 FireSwitch - 17

Commercieel 
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Residentieel
PVtube | RoofSupport HOME               blz. 10



Stap 1: Bouwkundige aspecten 
PVshelter | PVBOXshelter | accessoires 

Bij het plaatsen van omvormers is brandveiligheid belangrijk. Omvormers dienen 
voldoende ventilatiemogelijkheid te hebben en op een onbrandbare ondergrond 

gemonteerd te worden. Door de plaatsing van omvormers op het dak wordt
gevaarlijke DC-spanning veilig buitengehouden. PVshelter draagt bij aan het 

voldoen aan de noodzakelijke veiligheidseisen. 

PVshelter is een als basisset samengestelde constructie. Deze contructie bestaat 
uit een bodemframe, een montageframe en een dak.

Omvormermontagef rame

Draagt bij aan een brandveilige installatie 
Vereenvoudigt aanleg kabelinfrastructuur 
Biedt maximale ventilatiemogelijkheden 
Voorkomt geluidshinder 
Ruimtebesparend 
Verbetert inspectiemogelijkheden 
Is eenvoudig te combineren met  
RoofSupport-kabelgoot 
Modulair uit te breiden

WAAROM PVSHELTER
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Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten



PVSHELTER BACK2BACK 
Afmetingen:
164cm (h)  
158cm (b)  
150cm (d)  
Totaalgewicht: 306kg  
(waarvan 170kg ballast)

Art.nr: PVS200319

PVshelter High Energy B2B
Voor omvormers >80kg

Voor omvormers <40kg
PVshelter SingleShelter B2B

PVSHELTER WALL-FLOOR 
Afmetingen:
164cm (h)  
158cm (b)  
75cm (d)  
Totaalgewicht: 170kg  
(waarvan 85kg ballast)

Art.nr: PVS200319-1

PVshelter High Energy Wall-Floor
Voor omvormers >80kg

Voor omvormers <40kg
PVshelter SingleShelter Wall-Floor

PVSHELTER WALL

PVshelter High Energy Wall
Voor omvormers >80kg

Voor omvormers <40kg
PVshelter SingleShelter Wall

PVBOXSHELTER

125A werkschakelaar in IP65 behuizing
PVBOXshelter met lastscheider: 

Alle modellen van PVshelter zijn ook 
verkrijgbaar in losse onderdelen: 
PVshelter Non-Assembled 

PVSHELTER ACCESSOIRES
Draadgootbeugel  
Lengte: 100mm 

Art.nr: PVSBEUGEL100M

Aardrail  
Lengte: 22cm

Art.nr: PVS-AARDRAIL

Montageplaat 
(t.b.v. PVbox) 
Lengte: 18cm

Art.nr: PVS-PVBOX180 

Afmetingen:
80cm (h)  
40cm (b)  
67cm (d)  
Totaalgewicht: 29kg 

Art.nr: PVS200319-PVBOX 

Afmetingen:
150cm (h)   
158cm (b) 
47cm (d)
Totaalgewicht: 40kg 

Art.nr: PVS200319-2
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Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten

Lees meer!

Art.nr: PVS200319-7

Art.nr: PVS200319-3

Art.nr: PVS200319-8

Art.nr: PVS200319-4

Art.nr: PVS200319-9

Art.nr: PVS200319-5

125A werkschakelaar in IP65 
behuizing
Art.nr: SB.S125



PVSHELTER PLATFORM 
Door toepassing van PVshelter Platform is het mogelijk om omvormers op een 

dak met lage dakbelasting te plaatsen. Dus zeer geschikt voor omvangrijke 
PVshelter-projecten! Laat je maximale dakbelasting calculeren en bepaal het het 

juiste PVshelter Platform voor jouw project.
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Stap 2: Kabelmanagement
RoofSupport | Brandwandbeugel en Firewrap | Step-Over | PVtube

Voor het brandveilig installeren van een zonnepaneelinstallatie is juist 
kabelmanagement belangrijk. Bij de aanleg van DC-infrastructuur is het noodza-

kelijk ervoor te zorgen dat de solarkabels op de juiste wijze naar de 
omvormers worden gebracht.  

RoofSupport biedt de mogelijkheid om bekabeling achter zonnepanelen op de 
juiste manier te begeleiden; door middel van draadgoot in combinatie met de 
betongevulde daksteunen (op het platte dak). RoofSupport-draadgoot zorgt 

ervoor dat condensvorming goed kan worden afgevloeid.  

Brandveiligheid bij  PV-bekabeling

Bewezen product: > 10 jaar stormschadevrij 
Supersnelle montage 
Geen gereedschap nodig 
Betere bescherming tegen corrosie (C8+) 
Volledige sets verkrijgbaar onder 1 artikelnummer 
Potentiaalvereffening t/m 100 m1 gegarandeerd 
Koppeling is op de draadgoot gemonteerd, 
minder losse onderdelen

WAAROM ROOFSUPPORT 
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ROOFSUPPORT CLICK

Als complete set verkrijgbaar in:  

65 x 60mm  12 meter      Art.nr: RSC6560-12M
65 x 60mm  24 meter     Art.nr: RSC6560-24M
65 x 100mm 12 meter      Art.nr: RSC65100-12M
65 x 100mm  24 meter     Art.nr: RSC65100-24M
65 x 150mm  24 meter     Art.nr: RSC65150-24M 
65 x 200mm   18 meter      Art.nr: RSC65200-18M
65 x 300mm   12 meter      Art.nr: RSC65300-12M
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ROOFSUPPORT DRAADGOOT

Verkrijgbaar in:
65x60mm   Art.nr: 2/17352
65x100mm   Art.nr: 2/17355
65x150mm   Art.nr: 2/17356
65x200mm   Art.nr: 2/17357
65x300mm   Art.nr: 2/17358
65x400mm   Art.nr: 2/17359
65x600mm   Art.nr: 2/17362

Op zoek naar extra bescherming tegen de zon 
of wordt de draadgoot geplaatst op een zicht-
dak? Voeg dan RoofSupport deksel toe voor 
optimale bescherming van de solarkabel en 
nette afwerking.

ROOFSUPPORT DEKSELS

Voor het eenvoudig doorvoeren van solarka-
bels door de draadgoot, is de RoofSupport 
hoekroller een ideaal hulpmiddel. Na aanleg 
worden ze verwijderd en kunnen ze opnieuw 
gebruikt worden.

ROOFSUPPORT HOEKROLLERS

RoofSupport CLICK is door de klikbare verbin-
ding tussen de draadgootlengtes in 4 secon-
den te koppelen! Doordat je vervolgens met 
één handeling de draadgoot op de daksteun 
klikt, installeer je het snelst te monteren sys-
teem in de markt.

Omdat RoofSupport in elke situatie toepasbaar 
moet zijn, hebben we ook veel verschillende 
maten draadgoot in ons assortiment. De stan-
daard lengte per draadgoot is 3 meter, maar 
ze zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen zodat 
elke gewenste lengte ontstaat.
 

COMMERCIEEL

 
Art.nr: RS.HR092021

Verkrijgbaar in diverce afnetingen, vraag naar de 
mogelijkheden
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COMMERCIEEL

ROOFSUPPORT STEP-OVER 

Overbrugging om veilig over kabelmanage-
mentsystemen te stappen 

Verkrijgbaar in: 
80 (b) x 100cm (d) - Art.nr: RSSO80100
80 (b) x 120cm (d)  - Art.nr: RSSO80120

ROOFSUPPORT FIREWRAP

Brandwerende hoes voor het wikkelen om 
bekabeling - ook maatwerk mogelijk!

FireWrap 400x420mm
Art.nr: FW4042

ROOFSUPPORT  
BRANDWANDBEUGEL

Voor het overbruggen van compartimente-
ringswanden

Verkrijgbaar in:
100mm brandwand  Art.nr: RS.BWB.100
150mm  brandwand  Art.nr: RS.BWB.150
175mm  brandwand  Art.nr: RS.BWB.175
200mm brandwand  Art.nr: RS.BWB.200

Bron: Devcon Ecosystems



ROOFSUPPORT HOME 

30 x 35mm   3 meter        
Art.nr: RSH3035-3M
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Met RoofSupport HOME is brandveiligheid bij 
PV-bekabeling gegarandeerd!

Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten

RESIDENTIEEL

PVTUBE

De oplossing voor het brandveilig en lucht-
dicht doorvoeren van de bekabeling

PVtube 1-string uitvoering  
Art.nr: PVT-1s

PVTUBE ACCESSOIRES

Slangenboor Orange-Line
Art.nr:PVTB35

Adapter slangenboor
Art.nr: PVTB35ADAP

PVTUBE ACCESSOIRES

PVtube isolatiemantel
Art.nr: PVTR152

PVtube manchet
Art.nr: PVTM35

PVTUBE ACCESSOIRES

PVtube 152 boor en mal
Art.nr: PVTB152 en PVTM152

PVTUBE ACCESSOIRES



Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten
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PVtube - 10

PVbox - 15 

Aardrail - 13

Zonnepaneelbekabeling luchtdicht 
én brandveilig het dak door!

Draagt bij aan het behalen van energieprestatie indicatie BENG 1

Voorkomt schade aan de kabels als gevolg van mechanische belasting

Draagt bij aan brandveiligheid door gescheiden doorvoer volgens NPR5310

Voorkomt koudebrug door dubbele isolatie

Leverbaar als één basisset en bijbehorend gereedschap verkrijgbaar

Lees meer!



Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten

Stap 3: Aarding en potentiaalvereffening
Aardingskits 

Bij het veilig aanleggen van de zonnepaneelinstallatie moet onderscheidt 
gemaakt worden in aarden en vereffenen van de installatie. Om gevaarlijke 

aanraakspanningen af te voeren, is koppeling met aarde noodzakelijk.

Aardingskits worden overeenkomstig NEN1010:2020 toegepast voor het potentiaal 
vereffenen van PV-materiaal aan de aardingsinstallatie van het gebouw of object. 

De aardingskits zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen 6mm² én 16mm² 
UV-bestendige draad, met verschillende klemmen en/of vertint koperen kabel-

schoen.

Gevaarli jke lekstromen afvoeren

Afvoeren van lekstromen
Afvoeren van bliksem(deel)stromen
Juiste werking omvormer

WAAROM AARDEN? 
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Opheffen van spanningsverschillen
Voorkomen van gevaarlijke aanraakspanning

WAAROM VEREFFENEN? 



PV-AARDINGSKIT SR1 AB PV-AARDINGSKIT SR1 UNi

PV-AARDINGSKIT SR2

Verkrijgbaar in: 
Aardingskit 6mm kabel  
Lengte 30cm | 50cm | 100cm

Aardingskit 16mm kabel 
Lengte 30cm | 50cm | 100cm 

Verkrijgbaar in: 
Aardingskit 6mm kabel  
Lengte 30cm | 50cm | 100cm

Aardingskit 16mm kabel 
Lengte 30cm | 50cm | 100cm 

Verkrijgbaar in: 
Aardingskit 6mm kabel  
Lengte 30cm | 50cm | 100cm

Aardingskit 16mm kabel 
Lengte 30cm | 50cm | 100cm 

AARDKABEL GROEN/GEEL

Aardkabel UV-bestendig en vertind  

Verkrijgbaar in: 
4mm2  Art.nr: PE.40GG100 
6mm2   Art.nr: PE.60GG100
16mm2  Art.nr: PE.16GG100
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AARDRAIL

Aardrail  
Lengte: 22cm

Art.nr: PVS-AARDRAIL

AARDBLOKJE

Aardblokje RVS

Verkrijgbaar in:
Aardblokje goot naar 6mm²     Art.nr: AB25/6 OS
Aardblokje goot naar 16mm²     Art.nr: AB25/16 OS

Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten



Stap 4: Bliksem- en overspanningsbeveiliging
PVbox | ImpulseCheck 

Bescherming tegen bliksem en overspanning
Directe, maar ook indirecte bliksem kan verwoestende gevolgen hebben op een 
zonnepaneelinstallatie. De vraag naar overspanningsbeveiliging neemt sterk toe, 
want het is van groot belang om een zonnpaneelinstallatie op te leveren die vol-

doet aan de hoogst haalbare veiligheidseisen. 

Om brand door blikseminslag te voorkomen is het belangrijk om het juiste type 
overspanningsbeveiliging te installeren. Door te kiezen voor PVbox, waarin zowel 

Type 1 als 2 zijn voorzien, voldoet de installatie aan verschillende verplichte 
normeringen zoals de NEN1010:2020. 

WAAROM BLIKSEM- EN OVERSPANNINGS- 
BEVEILIGING? 

Beschermt de zonnepaneelinstallatie tegen 
directe en indirecte blikseminslag
Voldoet aan de normeringen zoals NEN1010:2020
PVbox is bliksemstroom getest
Optioneel voorzien van ImpulseCheck 
bliksemmonitoring
Er is een PVbox voor elk project!
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PVBOX SOLAREDGE

PVBOX HUAWEI

PVBOX SMA
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Van PVbox SolarEdge hebben we de volgende 
modellen standaard leverbaar:

SolarEdge 5-17K
Art.nr: SE.5-17K.T1.2IN.2OUT.M
SolarEdge 25-27.6
Art.nr: SE.25-27.6K.T1.3IN.3OUT.M
SolarEdge 82.8
Art.nr: SE.30-33.3K.T1.4IN.4OUT.MT
SolarEdge 33.3K
Art.nr: SE.82.8K.T1.9IN.9OUT.M

Van PVbox SMA hebben we de volgende 
modellen standaard leverbaar:
 
Sunny Tripower 8.0 t/m 10.0
Art.nr: SMA.STP.8.0-10.0.T1.M
Sunny Tripower 15000 t/m 25000
Art.nr: SMA.STP.15000-25000.T1.M
Sunny Tripower CORE1
Art.nr: SMA.STP.CORE1.T1.M
Sunny Tripower CORE2
Art.nr: SMA.STP.CORE2.T1.M

Van PVbox Huawei hebben we de volgende 
modellen standaard leverbaar:

SUN2000 8 t/m 12KTL
Art.nr: SB.HW.8/12KTL.M
SUN2000 17 t/m 20KTL
Art.nr: SB.HW.17/20/23KTL.M
SUN2000 30 t/m 40KTL
Art.nr: SB.HW.33A-36KTL.M
SUN2000 60 KTL-MO
Art.nr: SB.HW.60KTL-MO.MT

Bescherming tegen bliksem en overspanning



Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten

PVBOX GOODWE

PVBOX SOLIS
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PVBOX SUNGROW

Van PVbox Goodwe hebben we de volgende 
modellen standaard leverbaar:

GW25K-DT
Art.nr: SB.2.NF.T1.NSX.4IN.4OUT.M
GW25KT-DT
Art.nr: SB.2.NF.T1.NSX.5IN.5OUT.M
GW25 t/m 36K-MT
Art.nr: SB.3.NF.T1.NSX.6IN.6OUT.M
GW50KN-MT
Art.nr: SB.4.NF.T1.NSX.10IN.10OUT.MT

Van PVbox Solis hebben we de volgende 
modellen standaard leverbaar:

Solis-25 t/m 33K-5G
Art.nr: SB.3.NF.T1.NSX.6IN.6OUT.M
Solis-36 t/m 40K-5G
Art.nr: SB.4.NF.T1.NSX.8IN.8OUT.MT
Solis-40 t/m 50K-HV-5G
Art.nr: SB.4.NF.T1.NSX.8IN.8OUT.MT
Solis-25 t/m 30K-LV
Art.nr: SB.2.NF.T1.NSX.6IN.6OUT.MT

Van PVbox Sungrow hebben we de volgende 
modellen standaard leverbaar:

SG50CX
Art.nr: SB.5.NF.T1.NSX.10IN.10OUT.MT
SG110CX
Art.nr: SB.9.NF.T1.NSX.18IN.18OUT.MT
SG125HV
Art.nr: SB.1.NF.T1.NSX.1IN.1OUT.M.1500V
SG250HV
Art.nr: SB.12.NF.T1.NSX.24IN.24OUT.MT.1500V
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Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten

PVBOX IMPULSECHECK

Waarschuwt bij een bliksemontlading in of 
naast de zonnepaneelinstallatie via internet op 
je smartphone

Art.nr: 1045380 + 1045379 + 1088495

FireSwitch schakelt de DC-installatie in zijn 
geheel af

FireSwitch 1IN.1OUT Art.nr: PVBOX.FS.1.MC4
FireSwitch 2IN.2OUT Art.nr: PVBOX.FS.2.MC4
FireSwitch 3IN.3OUT Art.nr: PVBOX.FS.3.MC4
FireSwitch 4IN.4OUT Art.nr: PVBOX.FS.4.MC4
FireSwitch 5IN.5OUT Art.nr: PVBOX.FS.5.MC4

PVBOX FIRESWITCH

Bron: Solarpartners



Stap 5: Brandpreventie en materialen
FireSwitch | FireRaptor | FireWrap 

WAAROM BRANDPREVENTIE? 
Schakelt de DC-spanning af bij de zonnepanelen
Schakelt DC-zijde door uitval AC-spanning of 
door centraal geplaatste handbediening
Meerdere noodstops toepasbaar
1-5 strings (per MPPT) uitvoeringen
Optioneel uit te breiden met Type 1+2 SPD’s

Voorkomen is beter dan genezen 
Brand heeft een verwoestende werking. In veel gevallen is de brandweer op tijd 

om totaalverwoesting te voorkomen. Maar wat als er gevaarlijke 
DC-gelijkstroomleidingen in het pand aanwezig zijn?

Het is belangrijk dat de omvormers, infrastructuur en potentiaalvereffeninginstal-
latie goed bereikbaar en inzichtelijk zijn voor periodieke inspectie. Om de 

spanning op de DC-leidingen in het geval van calamiteiten vrij te schakelen, is het 
aan te bevelen om de DC-spanning met een brandweerschakelaar direct bij de 

panelen af te kunnen schakelen. Als deze niet zijn voorzien, dient de zonne-
paneelinstallatie op een andere manier vrij van spanning gemaakt te 

kunnen worden.
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FireRaptor is een uniek veiligheidsproduct voor 
zonnepanelen, dat in geval van brand of een 
ander noodgeval op drie verschillende ma-
nieren geactiveerd kan worden om de zonne-
paneel snel uit te schakelen. Elke FireRaptor 
bedient twee zonnepanelen en wordt achter 
de panelen geplaatst en bevestigd aan het 
montageframe van het paneel. 

FIRERAPTOR

PVStop is de enige oplossing op de wereld-
markt die de stroom die door zonnepanelen 
wordt geproduceerd, onder alle weersomstan-
digheden veilig kan isoleren.

Art.nr: PVSTOP-9

PVSTOP
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FireRaptor is op te bouwen door middel van de 
volgende onderdelen:

FireRaptor Rapid Shutdown unit met
monitoring
Art.nr: FRS-02

Rapid Shutdown knop
Art.nr: FRS-ESW2

Rapid Shutdown knop, inclusief sleutel en slot
Art.nr: FRS-ESW2-K

1,8M FireRaptor kabel
Art.nr: FRS-SIGCAB1.8-F

Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten



Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten

SolarCable | Connecting Cabels
Stap 6: Aansluit- en schakeltechniek

Aansluiten volgens NEN1010:2020
Bij een brandveilige zonnepaneelinstallatie mogen de solarkabels niet worden 

 vergeten. Er schuilt een groot gevaar in het gebruik van solarkabels die te heet 
worden of niet bestand zijn tegen alle weersomstandigheden. 

Conduct SolarCable heeft een halogeenvrije buitenmantel en is UV-bestendig, 
zodat deze geschikt is om buiten toe te passen. De waterbestendigheid met cate-
gorie AD8 verzekert de werking in alle weersomstandigheden bij een temperatuur 
van -40 tot +90°C. Samen met de 25 jaar lange levensduur ben je verzekerd van de 

perfecte kabel voor een brandveilige 
zonnepanneelinstallatie.

WAAROM SOLARCABLE? 
UV-bestendig: geschikt voor binnen en buiten
Voldoet aan nieuwste eisen voor PV-systemen
Waterbestendig (AD8) volgens EN50525-2-21
Brandvertragend volgens EN60332-1-2
Slagsterkte (Direct Burial) volgens UL854
Halogeenvrije buitenmantel
25 jaar garantie
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SOLARCABLE

2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | 10.0mm2 
Verkrijgbaar op haspel per 100M of 500M

CONNECTINGCABLES

Verkrijgbaar in diverse lengtes, diktes en met 
verschillende connectoren
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Vraag onze prijslijst aan via info@conduct.nl voor een compleet overzicht van al onze producten

Bron: Solar Construct



Bron: SolarPartners
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Scan de QR-code en vraag ons gratis 
kennisdocument aan!

Is jouw 
zonnepaneelinstallatie 

brandveilig?



Conduct Technical Solutions BV
Aalborg 4 
2993 LP Barendrecht

0180-531120 | info@conduct.nl | conduct.nl


