
Artikelnummer                                                Afmetingen (extern)                                          Gewicht

Deel A  (art.nr: PVC-A)

Deel B  (art.nr: PVC-B)

Deel C  (art.nr: PVC-C)

 192cm (h) x 96cm (b) x 100cm (d)                     163KG

 192cm (h) x 74cm (b) x 100cm (d)                     105KG

 192cm (h) x 96cm (b) x 100cm (d)                     160KG

Conform Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) 5310.5.5.3
Conform wetgeving NEN1010
Conform IK10 classificatie

RICHTLIJNEN EN NORMERINGEN

Bij het plaatsen van zonnepanelen op daken van agrarische gebouwen kan onder andere door de DC-
installatie gevaar ontstaan. Het is daarom van belang om de (extra) AC-laagspanningsverdeler en omvormer
buiten en op voldoende afstand van de stallen te houden. Conform de NPR5310.5.5.3 is het noodzakelijk om
ervoor te zorgen dat de brandwerendheid van het pand niet negatief wordt beïnvloed door het plaatsen
van de installatie. PVcontainer biedt de oplossing!

PVCONTAINER

CONDUCT.NL/PVCONTAINER

TECHNISCHE GEGEVENS

Door het combineren van verschillende modules is PVcontainer geschikt voor elke situatie. Vraag naar de
mogelijkheden!

 
V.l.n.r. deel A, deel B en deel C

WAAROM PVCONTAINER
Door inzet van deze buitengeplaatste en direct op de trafo aangesloten Laagspanningdistributie &
Omvormer Buitenkast, worden meerdere veiligheidsaspecten behaald:

Het DC-circuit wordt buiten de stal gehouden, waardoor als gevolg
van eventuele vlamboogontwikkeling tussen de PLUS- en MIN-
leidingen, geen brand in de stal kan ontstaan.
Doordat er lek-/verschilstromen ontstaan in stallen, als gevolg van
vocht en stof, is de noodzakelijke inzet van een 300mA ALS in een
buitengeplaatste LS-verdeler op basis van juiste circuitimpedantie 

De AC-leiding wordt niet weer naar binnen gevoerd.
Voorkoming onnodig overbrengen van virussen, doordat installateurs
en inspecteurs niet in de stallen komen.
Voorkomen van stof- en warmte ontwikkeling bij de omvormers.
Verbetering brandveiligheid omdat de DC-infrastructuur op basis van
RoofSupport draadgoot, volledig op het dak wordt geplaatst en
daardoor buiten de stallen wordt houden.
Goede toegankelijkheid voor onderhoud en inspectiedoeleinden.

       niet noodzakelijk.

PVcontainer is toepasbaar op o.a. agrarische en floating projecten, veldopstellingen en projecten op openbaar
terrein, en is beveiligd tegen inbraak en diefstal (IK10).
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