
PVBOX IS ALTIJD BELANGRIJK!
Vanuit de NEN1010 het is verplicht om overspanningsbeveiliging te plaatsen bij een verhoogd risico op
blikseminslag. Dit risico wordt door de verzekeringsmaatschappij vastgesteld. Bij een verhoogd risico, is het
noodzakelijk om een bliksemafleidingssysteem op het dak te plaatsen. Maar als de verzekeraar aangeeft dat
het plaatsen van een bliksemafleidingssysteem niet nodig is, betekent dit niet dat je geen risico loopt. Want
een directe of indirecte blikseminslag kan altijd inslaan en dit kan zeer grote gevolgen hebben!

INVESTEER IN VEILIGHEID
Voorkomen is beter dan genezen, het is daarom aan te raden PVbox altijd te plaatsen. Ook bij bedrijven,
die tegenwoordig steeds meer afhankelijk zijn van een goed werkende ICT-infrastructuur. Een inslag kan
voor grote problemen zorgen als deze infrastructuur sterk ontregelt wordt. Op deze manier investeer je
in je eigen veiligheid en voorkom je grote problemen!

SCHADE DOOR DIRECTE BLIKSEMINSLAG
De bliksem slaat ongeveer 200.000 keer per jaar in, in Nederland. Dit kost jaarlijks tientallen miljoenen
aan schade. Blikseminslag kan je niet voorkomen, maar je kan wel zelf bepalen of je beschermt bent.
PVbox beschermt zelfs bij directe inslag!

SCHADE DOOR INDIRECTE BLIKSEMINSLAG
Vaak wordt gedacht dat enkel bij directe inslag kans is op brand en/of schade. Dit is niet juist! Indirecte
blikseminslag, dus een blikseminslag in de omgeving van de woning of bedrijfspand, kan ook schade
veroorzaken, zelfs op een afstand van honderden meters.

ALTIJD DE JUISTE PVBOX VOOR JE PROJECT
VSelecteer eenvoudig online welke PVbox je nodig heeft voor je installatie en vraag hem direct aan. Vul
de tool in, verkrijg het juiste artikelnummer, vind je dealer en besteld direct!

Met PVbox ben je verzekerd van overspanningsbeveiliging waarmee je voldoet aan de eisen van vandaag én
morgen!

Met PVbox voorkom je brand. 
Zelfs bij een directe blikseminslag!
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