
 

Wij maken zonne-energie veilig

PVStop International Pty. Ltd. is marktleider op het gebied van hernieuwbare energie en 
nieuwe technologische veiligheid.

Met de krachtige groei van hernieuwbare energie in de afgelopen jaren, hebben we het groeiende 
risico voor de gezondheid en veiligheid van personeel erkend dat, tijdens hun werk, kan worden 
blootgesteld aan de grote risico's van zonnepanelen. In professionele termen staat dit risico 
bekend als de "DC-gevarenzone" en tot nu toe was er geen praktische oplossing voor dit wereld-
wijd erkende probleem.

Onze innovatie is een‘wereldprimeur’ en is het enige product dat het vermogen van zonnepanelen 
onder alle weersomstandigheden isoleert. PVStop elimineert het risico van DC-elektrocutie met 
hoogspanning door op te treden als een ‘vloeibaar zeil’, waardoor het PV-systeem binnen enkele 
seconden wordt uitgeschakeld. Het is de enige snelle, effectieve en voordelige oplossing die 
zonne-energie veilig maakt.

PVStop is verantwoordelijk voor een enorme sprong voorwaarts in de veiligheid van zonnepanelen 
en speelt in op de aanzienlijke tekortkomingen in de huidige verplichtingen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk.
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De risico’s en toepassing van veilige werkwijzes

De feiten  
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De veiligheidsrisico's van zonnepanelen worden al lang erkend in landen waar 
zonnepanelen veel voorkomen. Met de zeer sterke groei van PV-systemen 
wereldwijd, komen deze veiligheidsrisico's veel vaker voor. PVStop is een 
baanbrekende veiligheidsoplossing die volledig gericht is op het speci�eke en 
potentieel dodelijke risico dat verbonden is aan zonnepanelen. Daarbij is het de 
enige wereldwijd erkende en gepatenteerde methode om te garanderen dat 
zonnepanelen veilig worden gemaakt.

De risico van elektrocutie moet worden 
verondersteld als 'altijd aanwezig', of het nu 
gaat om directe aanwezigheid bij 
brandbestrijding of in combinatie met 
aangrenzende panden. Het is niet 
eenvoudig om te beoordelen of de 
elektrische circuits nog steeds onder 
spanning staan.

Zolang zonnepanelen aan licht worden 
blootgesteld, blijven ze potentieel 
dodelijke hoeveelheden gelijkstroom 
produceren. De zonnepanelen en de 
bijbehorende bedrading die naar de 
isolatieschakelaar leiden, blijven "live" en 
vormen een altijd aanwezig elektrisch 
gevaar voor zowel eerste hulpverleners als 
installateurs. De enige veilige werkwijze is 
om het nutsbedrijf het gebouw of de 
woning van het net te laten isoleren en de 
zonnepanelen te voorzien van PVStop. Dit 
voorkomt dat het licht de zonnepanelen 
bereikt, maar maakt de elektriciteit, die 
door het PV-systeem is geproduceerd, 
spanningsvrij.

Brand is niet de enige gebeurtenis die een 
PV-zonnepaneelsysteem onveilig kan 
maken. Andere redenen zijn onder meer:
• Materiële schade
• Schade door ongedierte
• Slecht vakmanschap / installatie
• Beschadiging van onderdelen
• Onweer en weersomstandigheden, hagel, 
binnendringen van water etc.

• PV-installaties kunnen bij blootstelling 
aan licht niet worden uitgeschakeld

• Zelfs met geïnstalleerde zekeringen 
blijven PV-systemen potentieel dodelijke 
hoeveelheden gelijkstroom produceren

• Zonnepanelen en de bijbehorende 
bedrading die naar de zekeringen leiden, 
blijven onder stroom staan

• DC-elektriciteit is anders dan AC-elek-
triciteit, het heeft geen frequentie en de 
aanwezigheid of omvang kan niet 
worden gedetecteerd, dus het is 
potentieel gevaarlijker dan typische 
AC-bronnen

• Tot nu toe hadden brandweerpersoneel 
en elektriciens geen snelle, e�ectieve en 
veilige manier om door PV opgewekte 
elektriciteit te isoleren

In deze gevallen zullen zonnepanelen 
echter nog steeds met een minder 
vermogen stroom produceren, zelfs als de 
zonnepanelen beschadigd zijn.

Brandweer- en reddingsdiensten erkennen 
het gevaar van zonnepanelen. Het 
opnemen van PVStop in de veiligheidspro-
cedure die bij een ongeval wordt 
gehandhaafd, zal beveiliging en veiligheid 
voor Eerste Hulppersoneel, ambulanceper-
soneel en iedereen die bij de plaats van het 
ongeval aanwezig zijn, bieden.

Momenteel zijn canvasdoeken, zeildoek-
platen of dikke dekens de middelen die 
beschikbaar zijn om te proberen de 
PV-panelen tegen licht te isoleren. Al deze 
methoden stellen het personeel bloot aan 
het risico van elektrocutie en lichamelijk 
letsel en geen enkele biedt een veilige 
vorm van dekking.

De enige manier om een zonnepaneel-
systeem volledig veilig te maken, is door 
te voorkomen dat de lichtbron de 
zonnepaneelcellen bereikt.
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PVSTOP IS DE ENIGE OPLOSSING DAT ZONNE-ENERGIE VEILIG MAAKT
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PVStop is de enige oplossing op de
wereldwijde markt die onder alle 
weersomstandigheden veilig de door 
zonnepanelen opgewekte stroom 
isoleert. Het voorkomt het risico van 
DC-elektrocutie met hoge spanning door 
te werken als een vloeibaar zeildoek, dat 
het PV-systeem binnen enkele seconden 
uitschakelt.

PVStop hecht zich aan het oppervlak 
van het paneel en kan niet losraken door
wind, regen, hagel of sneeuw. Zodra de 
dreiging geëlimineerd is of het probleem 
is opgelost kan het eenvoudig van het 
zonnepaneel worden afgepeld zonder 
schade te veroorzaken. Dit dient wel 
binnen 12 maanden na opbrengen te 
gebeuren.

PVStop is een polymeer op waterbasis 
dat een blokkerende coating vormt 
zodra het is aangebracht op een 
PV-systeem.

• Het huidige systeem is een 9 liter 
roestvrijstalen drukvat dat lijkt op een 
brandblusser. Dit apparaat is eenvoudig 
inzetbaar omdat het al bekend is bij 
hulpdiensten en veiligheidsdeskundigen.

• Het bereik van het draagbare drukvat is 
ongeveer 10 meter, waardoor gebruik 
vanaf een veilige afstand van de 
zonnepanelen en "DC-gevarenzone" kan 
plaatsvinden

• Om de PV-installatie elektrisch veilig te 
maken, is slechts een dekking van 40%  
over het midden van de zonnepaneel 
voldoende.

• Eenmaal aangebracht, kan de coating 
zonder schade van het PV-systeem 
worden verwijderd.

• Elimineert het risico van DC-elektrocutie

• Niet brandbaar en brandvertragend

• Niet geleidend en anti-boogvorming

• E�ectief onder alle weersomstandigheden

• Snel drogend

• Bereik van ca. 10 m, voorkomt
   de noodzaak om op het dak te klimmen

• Omvat nanodeeltjes
   (tijdens brand- of bergingsoperaties)

• Geen schade aan het PV-systeem

• Pelt eenvoudig af na gebruik

• Milieuvriendelijk en kan worden
   afgevoerd met normaal huishoudelijk afval

• Onafhankelijk getest en geveri�eerd door BRE     
   Global en het ETV-programma
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PVStop is wereldleider op het gebied van hernieuwbare 
energie en nieuwe technologische veiligheid in de volgen-
de marktsectoren:

• Hulpdiensten
• Zonneparken
• Defensie
• Mijnbouw
• Olie en gas

PVStop is verkrijgbaar via:

• Industrie
• Reclame
• Overheidsinstanties
• Luchthavens

Conduct Technical Solutions BV
Aalborg 4 2993 LP Barendrecht 
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