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1 Inleiding 
De componenten van een PV-systeem moeten van hoge kwaliteit zijn en ook nog eens perfect op elkaar 
afgestemd. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een compleet systeem van een betrouwbare fabrikant. 
CentroSolar PV-systemen bewijzen al meer dan vijftien jaar hun waarde. 
Uw klanten hebben de zekerheid van Duitse kwaliteit, en de zekerheid van 10 jaar garantie op de panelen en 
bevestigingsmateriaal én een opbrengstgarantie op de panelen van 90% na 10 jaar en 80% na 26 jaar. In 
geval van vragen of problemen kunt u altijd terugvallen op de Nefit serviceorganisatie. 
 
Absolute zekerheid  

• Hoge opbrengst door de toepassing van polykristallijne PV-cellen in combinatie met 
antireflexglas (97% transmissie coëfficiënt, daardoor 5% meer opbrengst). 

• Veiligheidsglas 
• Pakketoplossingen naar wens 
• 10 jaar garantie op panelen en bevestigingsmateriaal, 5 jaar garantie op inverter 
• Opbrengstgarantie panelen 10 jaar 90% / 26 jaar 80% 
• 100% groene stroom 
• Betrouwbare leverancier 
• Duitse fabrikant met meer dan 20 jaar ervaring in PV 
• Ondersteuning vanuit onze service organisatie 
• Afschakelbeveiliging bij het wegvallen van de netspanning 
• Uitgebreid getest 
• Voorzien van diverse certificeringen waaronder het TÜV-kwaliteitskeurmerk 

 
 
2 Bewezen kwaliteit 
De beste prestaties, ook op lange termijn 
De prestaties van alle PV-systemen nemen af naarmate het einde van hun levenscyclus nadert. PID (Potential 
Induced Degradation), het fenomeen van prestatievermindering door elektriciteitsspanning, is een belangrijk 
issue binnen de zonne-energiebranche. Dit effect ontstaat door energielekkage op het overgangspunt van het 
paneel naar het frame. Dit kan resulteren in kortsluiting. Deze kortsluiting leidt vervolgens tot verminderde 
prestaties van het systeem.  
 
Vier onafhankelijke testinstituten, waaronder het vooraanstaande testinstituut TÜV Rheinland, hebben 
gezamenlijk een testprocedure ontwikkeld waarmee de PID-gevoeligheid van kristallijne PV-systemen 
gemeten kan worden. CentroSolar is één van de eerste Duitse zonne-energiebedrijven die deze test heeft 
laten uitvoeren en succesvol heeft doorlopen. De door TÜV Rheinland uitgevoerde PID-test toont aan dat de 
zonnepanelen van CentroSolar bestand zijn tegen voltage-gerelateerde prestatievermindering. 
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2.1 Unieke TÜV certificering CentroSolar 
CentroSolar mag als enige speler  in de zonne-energiebranche een speciaal TÜV-logo hanteren. Het logo 
omvat alle zes certificaten die CentroSolar heeft voor de S-Class Professional producten. CentroSolar 
zonnepanelen zijn o.a. getest op ammoniak, zout en hevige sneeuw. Alle zonnepanelen van CentroSolar 
worden na productie aan tests onderworpen. De flash-test stations, die gebruikt worden bij het meten van de 
efficiëntie van alle zonnepanelen, hebben de hoogste precisie-rating (AAA). De testapparatuur wordt 
bovendien regelmatig gecontroleerd door TÜV. Deze uitvoerige tests garanderen gebruikers van CentroSolar 
PV-systemen tientallen jaren zonne-energie van hun panelen, zonder beduidend lagere opbrengsten als 
gevolg van sterk verminderde prestaties. 
 

• Productie volgens IEC 61215:2005 en IEC 61730:2004  
• Panelen bestand tegen ammoniak, zout en hevige 

sneeuwval (= uniek) 
• Panelen bestand tegen PID, Potential Induced Degradation 
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2.2 Kiwa / Gastec 
Kiwa heeft een register gelanceerd waarin 
leveranciers van zonnepanelen en omvormers hun 
producten kunnen laten opnemen, als deze 
producten aantoonbaar voldoen aan de gestelde 
eisen. Eindgebruikers kunnen in dit register zien of 
aangeboden zonnepanelen en omvormers inderdaad 
doen wat ze moeten doen; op een milieuvriendelijke 
en veilige manier kostenbesparende energie leveren. 
Vanaf maart 2013 staan ook de montagesystemen in 
het register.  
 
Door de subsidie op zonnepanelen die de Nederlandse overheid ter beschikking heeft gesteld, beleeft de 
Nederlandse markt van zonnepanelen een piek. Intensief onderzoek heeft echter uitgewezen dat ongeveer de 
helft van de producten die op de Nederlandse markt in omloop zijn, niet aantoonbaar voldoen aan 
regelgeving. Met als risico voor de consument dat zijn zonnepaneel of omvormer niet de verwachte 
levensduur van 20 jaar haalt, en dat de geleverde energie geen winst voor het milieu en portemonnee heeft 
opgeleverd. Om je als producent of leverancier te onderscheiden op de markt biedt Kiwa de mogelijkheid om 
producten of systemen te laten opnemen in een register. Via www.registerzonneenergie.nl van Kiwa kunnen 
consumenten van hun (beoogde) zonnepaneel of omvormer zien of het aan de regelgeving voldoet.  
 
“Door het gebrek aan duidelijke eisen lijkt het erop dat Nederland een dump-markt wordt waarop producten 
worden afgezet die er mooi uitzien, maar mindere kwaliteit leveren. Dit komt door het verkeerd toepassen van 
materialen die essentieel zijn voor de levensduur en opbrengst van energie”, aldus Leendert van der Marel 
van Kiwa.  
 
Over Kiwa  
Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als haar kernactiviteit heeft. Dit 
wordt ondersteund met inspectie, keuring, technology, training en data services. Kiwa is een National 
Certification Body voor fotovoltaïsche systemen volgens het wereldwijd erkende IECEE–CB schema 
(www.iecee.org).  
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3 PV-panelen  
 
3.1 S-Class Excellent 215 Wp 
Het CentroSolar PV paneel type S 215P54 Excellent heeft de volgende eigenschappen: 

• 54 cels polykrystallijne zonnepanelen 
• Afmetingen: (l x b x h) 1503 x 990 x 40 mm  
• Gewicht: 17,5 kg 
• De panelen hebben een zwarte rand 
• Vermogen 215 Wattpiek, module voorzien van gehard glas 
• Gepatenteerd antireflex glas uit eigen CentroSolar glasfabriek 
• 97% transmissie tegen 92% voor normaal glas 
• Tot 5% meer opbrengst mits optimaal georiënteerd en onbeschaduwd 
• Betere vuilafvoer door gestimuleerde druppelvorming 
• IEC 61215 Ed 2 gekeurd (vereiste voor NEN 1010), inclusief zoutspray 
• Voorzien van TÜV-kwaliteitskeurmerk en geproduceerd onder ISO 9001 
• Isolatieklasse 2 
• Afgestemd op diffuus licht voor maximale opbrengst, ook bij lichte bewolking 
• Unieke coating waardoor 5% meer opbrengst 
• Ontworpen voor snelle montage 
• Hoge opbrengst door optimale afstemming tussen panelen en omvormer 
• Hoge betrouwbaarheid door gebruik van de beste materialen en constructies 
• Gecoat veiligheidsglas 
• Enorm buigzaam en nagenoeg onverwoestbaar 

Maataanduiding in mm 215 Wp 
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3.2 S-Class Professional 245 Wp 
Het CentroSolar PV paneel type S 245 P60 Professional heeft de volgende eigenschappen: 

• 60 cels polykrystalijne zonnepanelen 
• Afmetingen: (l x b x h) 1660 x 990 x 40 mm.  
• Gewicht: 20 kg 
• De panelen hebben een blanke aluminiumkleurige rand 
• Vermogen 245 Wattpiek, module voorzien van gehard glas 
• Gepatenteerd antireflex glas uit eigen CentroSolar glasfabriek 
• 97% transmissie tegen 92% voor normaal glas 
• Tot 5% meer opbrengst mits optimaal georiënteerd en onbeschaduwd 
• Betere vuilafvoer door gestimuleerde druppelvorming 
• IEC 61215 Ed 2 gekeurd (vereiste voor NEN 1010), inclusief zoutspray 
• Voorzien van TÜV-kwaliteits keurmerk en geproduceerd onder ISO 9001 
• Isolatieklasse 2 
• Afgestemd op diffuus licht voor maximale opbrengst, ook bij lichte bewolking 
• Unieke coating waardoor 5% meer opbrengst 
• Ontworpen voor snelle montage 
• Hoge opbrengst door optimale afstemming tussen panelen en omvormer 
• Hoge betrouwbaarheid door gebruik van de beste materialen en constructies 
• Gecoat veiligheidsglas 
• Enorm buigzaam en nagenoeg onverwoestbaar.  

Maataanduiding in mm 245 Wp 
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4 Omvormers  
De panelen wekken een gelijkspanning op onder invloed van zonlicht. De omvormer zet de gelijkspanning om 
naar wisselspanning. De elektriciteit in de vorm van wisselspanning kan worden terug geleverd aan het 
elektriciteitsnet. De omvormers zijn standaard voorzien van MPP-tracking (Maximum Power Point). 
Om zoveel mogelijk elektrisch vermogen aan de panelen te onttrekken “zoekt” de omvormer voortdurend naar 
het punt waarbij het product van stroom en spanning maximaal is. Dit punt verschuift telkens als de instraling 
of de temperatuur van het paneel veranderd. Afhankelijk van het pakket wordt een Powerstocc, een Soladin of 
een SMA omvormer gebruikt. De Powerstocc omvormers zijn voorzien van een display voor het uitlezen van 
het momentaan vermogen, het cumulatief vermogen etc. Daarnaast beschikt de Powerstocc omvormer over 
een geintegreerde RS 485 databus voor communicatie. De Powerstocc omvormers beschikken bovendien 
over diverse veiligheidsvoorzieningen als een DC-load disconnectingset en ESS (Electronic Solar Swich) en 
een vocht beschermingsklasse IP55. 

1. PV-string 1    5. AC-voedingsleiding 
2. PV-string 2 en 3 (optioneel)   6. 1-fasige of 3-fasige AC-leidingbeveiliging 
3. Omvormer    7. Voedingsteller 
4. Elecktronische DC-lastscheidingsschakelaar  
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4.1 Specificaties 
 

Technische gegevens 
SMA SMA SMA SMA 

SB 1200 SB 1600TL SB 2100TL SB 2500HF 
Max. aantal panelen 215 Wp   7 9 11 12 
215Wp panelen per string min   5 8 10 11 
215Wp panelen per string max   7 9 11 13 

Max. aantal panelen 245 Wp   6 8 10   
245Wp panelen per string min   5 7 8   
245Wp panelen per string max   6 8 10   
Ingang (DC)           
Max. DC-vermogen (@ cos ϕ=1) W 1320 1700 2200 2600 
Max. DC-spanning V 400 600 600 700 
MPP-spanningsbereik V 100-320 155-480 200-480 175-560 
Nominale DC-spanning V 120 400 400 530 
DC-startspanning V 120 150 150 220 
Max. ingangsstroom MPP 1 A 12,6 11 11 15 
Max. ingangsstroom MPP 2 A         
Max. ingangsstroom MPP 3 A         
Strings MPP 1   2 1 2 2 
Strings MPP 2           
Strings MPP 3           
Uitgang (AC)           
Nominaal AC-vermogen (@ 230 V, 50 
Hz) W 1200 1600 1950 2500 

Max. schijnbaar AC-vermogen VA 1200 1600 2100 2500 
AC-spanningsbereik V 180-265 180-260 180-260 180-280 
Max. uitgangsstroom A 6,1 8,9 11 11,4 
Aansluitfasen   1 1 1 1 
Veiligheidsvoorzieningen           
DC-ompolingsbeveiliging   ja ja ja ja 
DC-lastscheider ESS   ja nee nee ja 
Aardlekbewaking   ja ja ja ja 
Netbewaking   ja ja ja ja 
Galvanisch gescheiden   ja nee nee ja 
Bewakingsunit voor aardlekstroom   nee ja ja nee 
Beschermingsklasse   I I I I 
Overspanningscategorie   III III III III 
Beschermingsklasse   IP65 IP65 IP65 IP65 
Algemene gegevens           
Afmetingen breedte mm 440 440 440 348 
Afmetingen hoogte mm 339 339 339 580 
Afmetingen diepte mm 214 214 214 145 
Gewicht kg 23 16 16 17 
Geluid dB(a) 41 33 33 38 

Geintegreerde dataverbinding        
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Technische gegevens 
PowerStocc PowerStocc SMA PowerStocc 

PS 3.0 PS 3.6 SB 4000TL PS 4.2 
Max. aantal panelen 215 Wp   15 17 21 20 
215Wp panelen per string min   13 15 8 9 
215Wp panelen per string max   15 17 16 20 

Max. aantal panelen 245 Wp   13 15 19 18 
245Wp panelen per string min   11 13 7 8 
245Wp panelen per string max   13 15 14 18 
Ingang (DC)           
Max. DC-vermogen (@ cos ϕ=1) W     4200   
Max. DC-spanning V 950 950 750 950 
MPP-spanningsbereik V 380-850 340-850 175-500 360-850 
Nominale DC-spanning V 680 680 400 680 
DC-startspanning V 180 180 150 180 
Max. ingangsstroom MPP 1 A 9 9 15 9 
Max. ingangsstroom MPP 2 A   9 15 9 
Max. ingangsstroom MPP 3 A         
Strings MPP 1   1 1 2 1 
Strings MPP 2     1 2 1 
Strings MPP 3           
Uitgang (AC)           
Nominaal AC-vermogen (@ 230 V, 50 
Hz) W 3000 3600 4000 4200 

Max. schijnbaar AC-vermogen VA 3000 3600 4000 4200 
AC-spanningsbereik V     180-280   
Max. uitgangsstroom A 13,1 15,7 22 6,1 
Aansluitfasen   1 1 1 3 
Veiligheidsvoorzieningen           
DC-ompolingsbeveiliging   ja ja ja ja 
DC-lastscheider ESS   ja ja ja ja 
Aardlekbewaking   ja ja ja ja 
Netbewaking   ja ja ja ja 
Galvanisch gescheiden   nee nee nee nee 
Bewakingsunit voor aardlekstroom   ja ja ja ja 
Beschermingsklasse   I I I I 
Overspanningscategorie       III   
Beschermingsklasse   IP55 IP55 IP65 IP55 
Algemene gegevens           
Afmetingen breedte mm 420 420 597 420 
Afmetingen hoogte mm 350 350 617 350 
Afmetingen diepte mm 211 211 266 211 
Gewicht kg 19,8 20 26 20,5 
Geluid dB(a) < 33 < 33 25 < 33 

Geintegreerde dataverbinding   
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Technische gegevens 
SMA PowerStocc PowerStocc PowerStocc 

SB 5000TL PS 5.5 PS 7.0 PS 8.3 
Max. aantal panelen 215 Wp   27 29 37 41 
215Wp panelen per string min   8 9 9 9 
215Wp panelen per string max   16 25 25 25 

Max. aantal panelen 245 Wp   24 26 32 35 
245Wp panelen per string min   7 8 8 8 
245Wp panelen per string max   14 20 20 20 
Ingang (DC)           
Max. DC-vermogen (@ cos ϕ=1) W 5200       
Max. DC-spanning V 750 950 950 950 
MPP-spanningsbereik V 175-500 360-850 400-850 400-850 
Nominale DC-spanning V 400 680 680 680 
DC-startspanning V 150 180 180 180 
Max. ingangsstroom MPP 1 A 15 9 12,5 12,5 
Max. ingangsstroom MPP 2 A 15 9 12,5 12,5 
Max. ingangsstroom MPP 3 A   9     
Strings MPP 1   2 1 1 1 
Strings MPP 2   2 1 1 1 
Strings MPP 3     1     
Uitgang (AC)           
Nominaal AC-vermogen (@ 230 V, 50 
Hz) W 4600 5500 7000 8300 

Max. schijnbaar AC-vermogen VA 5000 5500 7000 8300 
AC-spanningsbereik V 180-280       
Max. uitgangsstroom A 22 8 10,2 12 
Aansluitfasen   1 3 3 3 
Veiligheidsvoorzieningen           
DC-ompolingsbeveiliging   ja ja ja ja 
DC-lastscheider ESS   ja ja ja ja 
Aardlekbewaking   ja ja ja ja 
Netbewaking   ja ja ja ja 
Galvanisch gescheiden   nee nee nee nee 
Bewakingsunit voor aardlekstroom   ja ja ja ja 
Beschermingsklasse   I I I I 
Overspanningscategorie   III       
Beschermingsklasse   IP65 IP55 IP55 IP55 
Algemene gegevens           
Afmetingen breedte mm 597 420 520 520 
Afmetingen hoogte mm 617 350 450 450 
Afmetingen diepte mm 266 211 230 230 
Gewicht kg 26 21,1 33 33 
Geluid dB(a) 25 < 33 < 46 < 46 

Geintegreerde dataverbinding   
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Technische gegevens 
PowerStocc SMA SMA SMA 

PS 10.1 STP 
12000TL 

STP 
15000TL 

STP  
17000 TL 

Max. aantal panelen 215 Wp   50 63 75   
215Wp panelen per string min   9 8 8   
215Wp panelen per string max   25 26 26   

Max. aantal panelen 245 Wp   43 55 68 75 
245Wp panelen per string min   8 7 7 7 
245Wp panelen per string max   20 23 23 23 
Ingang (DC)           
Max. DC-vermogen (@ cos ϕ=1) W   12250 15340 17410 
Max. DC-spanning V 950 1000 1000 1000 
MPP-spanningsbereik V 420-850 320-800 360-800 400-800 
Nominale DC-spanning V 680 600 600 600 
DC-startspanning V 180 188 188 188 
Max. ingangsstroom MPP 1 A 12,5 22 33 33 
Max. ingangsstroom MPP 2 A 12,5 11 11 11 
Max. ingangsstroom MPP 3 A 12,5       
Strings MPP 1   1 4 5 5 
Strings MPP 2   1 1 1 1 
Strings MPP 3   1       
Uitgang (AC)           
Nominaal AC-vermogen (@ 230 V, 50 
Hz) W 10000 12000 15000 17000 

Max. schijnbaar AC-vermogen VA 10000 12000 15000 17000 
AC-spanningsbereik V   160-280 160-280 160-280 
Max. uitgangsstroom A 14,5 19,2 24 24,6 
Aansluitfasen   3 3 3 3 
Veiligheidsvoorzieningen           
DC-ompolingsbeveiliging   ja ja ja ja 
DC-lastscheider ESS   ja ja ja ja 
Aardlekbewaking   ja ja ja ja 
Netbewaking   ja ja ja ja 
Galvanisch gescheiden   nee nee nee nee 
Bewakingsunit voor aardlekstroom   ja ja ja ja 
Beschermingsklasse   I I I I 
Overspanningscategorie     III III III 
Beschermingsklasse   IP55 IP65 IP65 IP65 
Algemene gegevens           
Afmetingen breedte mm 520 665 665 665 
Afmetingen hoogte mm 450 690 690 690 
Afmetingen diepte mm 230 265 265 265 
Gewicht kg 34 59 59 59 
Geluid dB(a) < 46 51 51 51 

Geintegreerde dataverbinding   
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5 Montagesystemen  
Met de robuuste CentroSolar montagesystemen kunnen de panelen eenvoudig en snel op het dak worden 
bevestigd. Voor schuine daken is er het EcoLine montagesysteem (horizontaal of verticaal); voor platte daken 
(horizontaal) het meegeleverde ConSole systeem. In verband met de windbelasting dient er rekening 
gehouden te worden met een vrije plaatsingzone langs de dakranden. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.1 Montage op schuin pannendak 
Bij het EcoLine systeem heeft u de keuze uit verticale of horizontale montage. Voor een pannendak worden 
dakhaken meegeleverd.  

S-Class Excellent / S-Class Vision (54 cellen) S-Class Professional 

Dakhaak 
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5.2 Montage op schuin golfplatendak 
Bij een schuin golfplatendak systeem heeft u de keuze uit verticale of horizontale montage. 
In verband met de balkenlaag onder de golfplaten kan bij horizontale montage worden volstaan met alleen 
verticale profielen onder de panelen. Hierdoor zijn de materiaalkosten laag en is het systeem snel te 
monteren. 
De panelen zijn ook verticaal op een golfplatendak te monteren. Behalve verticale profielen zijn dan ook 
horizontaal profielen onder de panelen nodig. Om de beide profielen aan elkaar te verbinden zijn zogenaamde 
kruisverbinders nodig.  
Voor het bevestigen van het EcoLine montagesysteem wordt een golfplatendakbevestigingsset met Klick Top 
verbinding meegeleverd. Hierbij kan voor de bevestigingsbouten worden gekozen uit verschillende diameters 
en lengten. Bij de Nefit PV-Direct systemen wordt standaard de 12*300 mm meegeleverd. 
 
 
 

Horizontale plaatsing  Verticale plaatsing  

Golfplatendakbevestigingsset met Klick Top 
verbinding 

Bevestigingsset gemonteerd, profiel wordt 
aangebracht op Klick Top verbinding 

Kruisverbinder Klick Top met Klicknut M8 
voor koppelen profielen 
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5.3 Montage op plat dak 
De ConSole is een innovatief en universeel systeem, speciaal ontworpen voor het installeren van diverse 
typen zonnepanelen op platte daken. De ConSoles zijn leverbaar in 2 uitvoeringen, de ConSole 5.2 en de 
ConSole+. Beide zijn een compleet systeem, bestaande uit de kunststof ConSole, aluminium profielen en alle 
benodigde bevestigingsmaterialen. De ConSole biedt u tevens de mogelijkheid om zonnepanelen zonder 
frame te monteren. De installatie is snel en gemakkelijk: bevestig de profielen aan de zonnepanelen, voeg 
ballast toe (b.v. grind of tegels) aan de ConSole en schroef tot slot het zonnepaneel vast. De ConSole is 
gemaakt van gerecycled, 100% chloor- en onderhoudsvrij kunststof en heeft een lange levensduur. 
Rondingen in de vormgeving beschermen het dak tegen beschadiging. Met slechts 6,7 resp. 7,9 kilo is de 
stapelbare ConSole gemakkelijk in transport en opslag. De ConSole en het montagesysteem hebben het TÜV 
certificaat ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat de Consoles worden blootgesteld aan wind, moeten ze met ballast worden verzwaard. Als ballast 
kunnen grind, stenen, tegels en degelijke worden gebruikt. Het vereiste gewicht van de ballast is afhankelijk 
van de hoogte van het gebouw, de ligging, de aard van de ondergrond en de windlast. 
 
5.3.1 ConSole 5.2 
De console 5.2 plaatst de panelen onder een hoek van 25°. Hierbij wordt de maximale jaaropbrengst uit de 
panelen gehaald. 
 
 
 
 
 
 

A = minimumafstand tussen de rijen ConSole 5.2 =1,5 m 
B = minimumafstand tot de dakrand ConSole 5.2 > 1,5 m 
h = gebouwhoogte 

Afstand tussen de rijen ConSole 5.2 

Afmeting ConSole 5.2 

A = 152 cm   D = 4 cm  

B = 108 cm   E =96 cm 
C = 50 cm 
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5.3.2 ConSole+ 
De console+ plaatst de panelen onder een hoek van 15°, waardoor de panelen lager op het dak liggen. 
Het gevolg van deze kleine hellingshoek is een opbrengst reductie van slechts 3 %. 
Hier staan echter vele voordelen tegenover, zoals; 

• Een lagere windbelasting, waardoor minder ballast nodig is, een uitkomst voor lichte dakconstructies. 
Om met nog minder ballast te volstaan en om de wind minder vat te geven op de ConSoles kunnen 
als optie aan de oost, west en noordzijde windgeleiders worden geplaatst.  

• Een laag profiel, waardoor de panelen minder zichtbaar zijn, een uitkomst voor daken in een 
beschermd stadsgezicht. 

• Een kleinere schaduwval waardoor meer panelen per m² dakoppervlak geplaatst kunnen worden. Dit 
betekent een hogere elektriciteitsopbrengst per m2 dakoppervlak. 

• Door de schaduw van de panelen wordt het dak minimaal blootgesteld aan zonlicht. Doordat de airco 
minder hoeft te worden ingezet, kan het elektriciteitsverbruik aanzienlijk worden gereduceerd. Dus 
minder elektriciteitsverbruik en tegelijk extra elektriciteitsproductie door het grotere aantal panelen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A = minimumafstand tussen de rijen ConSole+ 51° = 0,93 m 

    52° = 1 m 
    53° = 1,07 m 
B = minimumafstand tot de dakrand ConSole+  > 1,5 m 

h = gebouwhoogte 

Afstand tussen de rijen ConSole+ 

Afmeting ConSole+ 

A = 173 cm   D = 5 cm  
B = 110 cm   E =105,5 cm 
C = 39 cm 

Windgeleiders 

1340 cm 
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6 Aarding van panelen 
Hoewel aarden voor de goede werking van de panelen niet nodig is, adviseren wij dit wel te doen. 
Wij adviseren te aarden om schrikreacties op het dak door statische ladingen te voorkomen in verband met 
valgevaar. 
Daarnaast is het in sommige gevallen verplicht om te aarden. 
 
Volgens ISSO-handboek HBze uitgave januari 2012 is aarden verplicht indien: 

• Een bliksembeveiliging installatie in de nabijheid van de panelen aanwezig is 
• Een trafoloze omvormer wordt toegepast 
In alle overige situaties is aarden niet verplicht, maar wordt dit wel aanbevolen. 

 
Wanneer een bliksembeveiliging installatie is aangebracht, dan moeten de panelen in dit systeem worden 
opgenomen. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met een daartoe gespecialiseerd bedrijf. 
 
Voor grote metalen structuren moet bovendien een potentiaalvereffening worden aangebracht.  
Dit wil zeggen dat alle panelen met elkaar verbonden moeten zijn om spanningspotentiaal verschillen op te 
heffen. Dit kan door de panelen op een metalen frame te plaatsen en de verschillende frames met een 
aardingskabel van tenminste 6mm² aan elkaar te verbinden. 
 
Zorg er te allen tijde voor dat de gehele installatie blijft voldoen aan de NEN1010 en overige van toepassing 
zijnde regelgeving. 
 
7 Aardlekbeveiliging  
Trafoloze omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet moeten worden beveiligd door een 
aardlekschakelaar. Sommige omvormers hebben deze functionaliteit al ingebouwd, in dat geval is een 
separate aardlek niet nodig tenzij dit vanuit de installatie vereist is. 
 
Zorg er te allen tijde voor dat de gehele installatie blijft voldoen aan de NEN1010 en overige van toepassing 
zijnde regelgeving. 
 
8 Meldingsplicht  
Melding bij het energiebedrijf van de PV installatie is altijd verplicht. 
Voor systemen tot 5 kW mag dit achteraf. 
Voor systemen tot 11 kW op 3 fase mag dit eveneens achteraf. 
Voor grotere systemen en projectmatige toepassingen moet dit altijd vooraf. 
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9 Bestelinformatie 
De PV-systemen van Nefit worden rechtstreeks door Nefit aan de installateur geleverd. In dit document zijn de 
prijslijsten van de PV-systemen opgenomen. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van de installateur vergroot 
en kan sneller op ontwikkelingen worden ingespeeld. In dit hoofdstuk worden een aantal wetenswaardigheden 
opgesomd, die verband houden met het samenstellen van een PV-systeem op maat en het invullen van het 
offerte/opdrachtformulier. 
 
9.1 Werkwijze samenstellen PV-systeem op maat  

• De prijslijst bevat 8 tabellen met elk 75 basissystemen. Door te combineren met opties kan bijna elke 
gewenste variant op maat worden samengesteld. 

• Er zijn tabellen met 215 Wp panelen en tabellen met 245 Wp panelen.  
De CentroSolar S-Class Excellent 215 Wp panelen hebben een zwarte rand  en zijn 150 x 99 cm (l x 
b). 
De CentroSolar S-Class Professional 245 Wp panelen hebben een blanke aluminiumkleurige rand  
en zijn 166 x 99 cm (l x b). De specificaties staan in de bijlage. 

• Er zijn tabellen voor verticale montage en tabellen voor horizontale montage van de panelen. Met 
verticaal wordt portrait positionering (montage) van de panelen bedoeld. Horizontaal betekent land-
scape positionering. In deze context is verticaal en horizontaal dus onafhankelijk van bijvoorbeeld 
schuindak en platdak.  

• Afhankelijk van het type paneel (215 Wp of 245 Wp) en de positionering van de panelen (verticaal of 
horizontaal) kan worden gekozen uit tabellen met de volgende montagesystemen: 

Paneeltype kleur rand vert./hor.  dak/montagesysteem 

215 Wp Exc.   zwart  verticaal             pannendak  
215 Wp Exc.   zwart  horizontaal   pannendak 
215 Wp Exc.   zwart  horizontaal platdak met Console 5.2 
245 Wp Prof. aluminium verticaal     pannendak 
245 Wp Prof. aluminium horizontaal pannendak 
245 Wp Prof.   aluminium horizontaal   golfplatendak 
245 Wp Prof.   aluminium horizontaal   platdak met Console 5.2 
245 Wp Prof.   aluminium horizontaal platdak met Console+ V2 
 

• Per tabel kan worden gekozen uit 75 basissystemen. Een basissysteem geldt voor 1 aaneengesloten 
rij (verticaal montage), resp. voor 1 aaneengesloten kolom (horizontaal montage). Als het gewenste 
veld uit meerdere rijen en/of kolommen bestaat, dan kan het basissysteem worden aangevuld met 
extra rijen, resp. kolommen.  
Om te komen tot een PV-systeem op maat is als hulp aan elke prijslijsttabel een blad met een 
stappenplan toegevoegd. Hierop kan het legplan worden ingevuld. Op basis hiervan is gemakkelijk 
het benodigde aantal extra rijen, resp. kolommen te bepalen. Vervolgens dient in de prijslijst onder 
”Opties” de betreffende prijs te worden afgelezen. Ook kan het legplan zelfs uit meerdere velden 
bestaan. Ook hiervoor is een meerprijs opgenomen. De prijs voor het PV-systeem op maat wordt 
samengesteld uit de prijs van het basissysteem aangevuld met de opties.  
Ook op het blad van de prijslijst wordt met voorbeelden aangegeven hoe het werkt. Op deze wijze is 
voor elk gewenst veld een PV-systeem op maat samen te stellen. 

• Bij het basissysteem zit standaard geen DC-Solarkabel . Destijds werd 50 meter kabel per string 
geleverd. Vaak wordt de omvormer gelijk onder het dak geplaatst en houdt men veel kabel over. 
Daarom is er voor gekozen dat de opdrachtgever op het opdrachtformulier zelf kan bepalen of hij als 
optie ook DC-solarkabel bestelt. In de prijslijsten is onder ”Opties” de prijs van de kabel opgenomen. 
Zoals gebruikelijk is het systeem wel inclusief de adaptersets met MC4 stekkers, om de DC kabel met 
de omvormer en de rijen te koppelen. 

• Het aantal profielen is geoptimaliseerd. Hierdoor blijven minder restanten over en is de prijs lager. Bij 
sommige configuraties is wel een verbindingsklem nodig. Deze zit uiteraard bij het gekozen systeem. 
 
 

9.2 Beschikbare montagesystemen 
• De schuindakvarianten gelden alleen voor pannendak en golfplatendak. Andere dakbedekking 

betekent een special, aan te vragen bij Nefit, Afdeling Technische Ondersteuning: presales@nefit.nl.  
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• Voor een golfplatendak is alleen een prijslijsttabel opgenomen waarbij de panelen horizontaal worden 
gemonteerd. In verband met de balkenlaag onder de golfplaten kan worden volstaan met alleen 
verticale profielen onder de panelen. Hierdoor zijn de materiaalkosten laag en is het systeem snel te 
monteren. 

• De panelen zijn ook verticaal op een golfplatendak te monteren. Behalve verticale profielen zijn dan 
ook horizontaal profielen onder de panelen nodig. Om de beide profielen aan elkaar te verbinden zijn 
zogenaamde kruisverbinders nodig. Dit systeem is als special aan te vragen.  

• Voor platdakopstellingen worden de ConSole 5.2 en de ConSole+ consoles aangeboden. Met de 
ConSole 5.2 worden de panelen onder een hoek van 25° bevestigd.  
De Console+ heeft een hoek van 15 graden. Het vermogensverlies is slechts 3%. De onderlinge 
rijafstand is kleiner, hierdoor kunnen vaak meer rijen en dus ook meer panelen worden geplaatst. Dit 
komt de opbrengst ten goede. Bovendien hoeft minder ballast te worden geplaatst. Hierdoor zijn de 
kosten lager en wordt de dakconstructie minder belast.  
Als men ook nog windgeleiders toepast, kan de ballast nog verder worden gereduceerd. Hierdoor 
wordt het systeem duurder, maar de kosten voor ballast zijn lager. De windgeleiders worden op de 
consoles aan de oost, west en noordzijde geplaatst. Zie de bijlage voor meer informatie van de 
verschillende consoletypes.  

• Bij toepassing van Excellent 215 Wp panelen kan voor platdak alleen gebruik worden gemaakt van de 
ConSole 5.2. De Console+ is te lang voor de Excellent panelen. 

• Een bijkomend voordeel van panelen op een (plat-) dak is dat het dak in de schaduw van de panelen 
komt te liggen. Hierdoor hoeft in veel gevallen de airco veel minder uren te maken en kan extra op 
energie worden bespaard. 

 
9.3 Opdrachtformulier 

• Op het opdrachtformulier moeten de gegevens van de installateur worden ingevuld en de gegevens 
van het PV-systeem waarvoor men kiest. Men kan hierbij kiezen uit de 8 systemen van de 8 tabellen.  
Vervolgens wordt het aantal panelen ingevuld en of het een 1 fase of 3 fasen omvormer betreft. 
Afhankelijk van het aantal panelen kan men wel of niet kiezen uit een 1, of 3 fasen omvormer. Zie 
hiervoor de betreffende prijslijsttabel met het gewenste basissysteem. 

• Bij de prijsopbouw wordt eerst de prijs van het basissysteem ingevuld. Afhankelijk van het beoogde 
PV-systeem worden de opties ingevuld. De te kiezen opties en de prijzen daarvan, worden ontleend 
aan de prijslijsttabel van betreffend basissysteem.  

• Bestudeer de condities op het opdrachtformulier aandachtig, in het bijzonder de betalingscondities.  
LET OP: na opdracht kan de configuratie niet meer worden gewijzigd! Uit praktisch oogpunt kan het 
raadzaam zijn extra bevestigingsmateriaal op voorraad te houden. Zie hiervoor Prijslijst PV-
componenten op www.nefit.nl.  

• De prijzen van PV-systemen zijn sterk aan verandering onderhevig. Voor de meest actuele prijzen, kijk 
op www.nefit.nl . 
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10 Zelf een PV-systeem op maat samenstellen 
10.1 Aandachtspunten 

• Let op schaduw, 1 paneel in de schaduw drukt de opbrengst van het hele systeem 
• Is het systeem aangemeld bij de energieleverancier? 
• Is de jaaropbrengst in verhouding met de energiebehoefte? 

 
10.2 Legplanhulp 
De legplan hulp bestaat uit een reeks schetsbladen met stappenplannen voor het juist samenstellen van het 
gewenste systeem. 
Het tekenpapier is voorzien van een liniaal welke gebruikt kan worden voor het intekenen van de 
dakafmetingen. 
Verder zijn de paneelafmetingen en de aantallen panelen aangegeven. 
Door het bijbehorende stappenplan te volgen beschikt u over alle afmetingen en heeft u de zekerheid dat uw 
systeem op de juiste manier wordt samengesteld. 
Per paneel- en daktype / montagesysteem treft u een schetsblad met stappenplan aan. 
 
10.2.1 Montage van panelen op een schuin dak 
Alle basis systemen voor verticale montage van de panelen op een schuin dak zijn gebaseerd op 
aaneengesloten montage naast elkaar (één rij). 
Per reeks panelen die u niet naast elkaar wilt plaatsen heeft u een extra rij nodig. 
Deze extra rij vind u als meerprijs onder opties in de prijslijst. 
Voor horizontale panelen geld een basis systeem gebaseerd op aaneengesloten montage onder elkaar (één 
kolom) 
Wilt u het veld splitsen in meerdere losliggende delen, dan heeft u per splitsing een extra veld nodig. De extra 
velden / adaptersets vind u als meerprijs onder opties in de prijslijst. 
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Prijslijst 15-02-2013 hiermee komen alle eerdere uitgaven te vervallen
Uitleg stappenplan PV op maat

Afmetingen legplan
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In dit voorbeeld is het beschikbare dak  5,5 m hoog en 7 m breed
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10.2.1.1  215 Wp verticaal op schuin dak 
Stappenplan: 
1. Teken de afmetingen van het beschikbare dak in onderstaand raster, let hierbij op orientatie en schaduw. 

2. Teken de panelen in onderstaand raster, per vakje kunt u 1 paneel plaatsen. 

3. Aantal panelen: _______ ; basissysteem zie *prijslijst    €_____________ 

4. Aantal rijen: _______ (LET OP: een onderbreking in een rij betekent een nieuwe rij) 

5. Aantal rijen -1: _______ x prijs extra rij (zie tabel) € ________   €_____________ 

6. Aantal velden (vlakken) waaruit het legplan is opgebouwd: ______ 

7. Aantal velden -1: ______ x prijs extra adapterset (zie tabel) € ________  €_____________ 

8. ** Bekabeling: _______ rol(len) van _______ m á € ________   €_____________ 

9. De totaal prijs voor het PV-systeem, tel alle posten bij elkaar op:   €_____________+ 

10. Vul het opdrachtformulier uit de prijslijst in en stuur het op naar Nefit. 

* LET OP: in sommige gevallen kunt u kiezen tussen een 1-fase (230V) of 3-fasen (400V) omvormer. 
** Nefit adviseert 50 m per string, kijk voor het aantal strings in de prijslijst. 
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10.2.1.2 215 Wp horizontaal op schuin dak 
Stappenplan: 
1. Teken de afmetingen van het beschikbare dak in onderstaand raster, let hierbij op orientatie en schaduw. 

2. Teken de panelen in onderstaand raster, per vakje kunt u 1 paneel plaatsen. 

3. Aantal panelen: _______ ; basissysteem zie *prijslijst    €_____________ 

4. Aantal kolommen: _______ (LET OP: een onderbreking in een kolom betekent een nieuwe kolom) 

5. Aantal kolommen -1: _______ x prijs extra kolommen (zie tabel) € ________ €_____________ 

6. Aantal velden (vlakken) waaruit het legplan is opgebouwd: ______ 

7. Aantal velden -1: ______ x prijs extra adapterset (zie tabel) € ________  €_____________ 

8. ** Bekabeling: _______ rol(len) van _______ m á € ________   €_____________ 

9. De totaal prijs voor het PV-systeem, tel alle posten bij elkaar op:   €_____________+ 

10. Vul het opdrachtformulier uit de prijslijst in en stuur het op naar Nefit. 

* LET OP: in sommige gevallen kunt u kiezen tussen een 1-fase (230V) of 3-fasen (400V) omvormer. 
** Nefit adviseert 50 m per string, kijk voor het aantal strings in de prijslijst. 
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10.2.1.3 245 Wp verticaal op schuin dak 
Stappenplan: 
1. Teken de afmetingen van het beschikbare dak in onderstaand raster, let hierbij op orientatie en schaduw. 

2. Teken de panelen in onderstaand raster, per vakje kunt u 1 paneel plaatsen. 

3. Aantal panelen: _______ ; basissysteem zie *prijslijst    €_____________ 

4. Aantal rijen: _______ (LET OP: een onderbreking in een rij betekent een nieuwe rij) 

5. Aantal rijen -1: _______ x prijs extra rij (zie tabel) € ________   €_____________ 

6. Aantal velden (vlakken) waaruit het legplan is opgebouwd: ______ 

7. Aantal velden -1: ______ x prijs extra adapterset (zie tabel) € ________  €_____________ 

8. ** Bekabeling: _______ rol(len) van _______ m á € ________   €_____________ 

9. De totaal prijs voor het PV-systeem, tel alle posten bij elkaar op:   €_____________+ 

10. Vul het opdrachtformulier uit de prijslijst in en stuur het op naar Nefit. 

* LET OP: in sommige gevallen kunt u kiezen tussen een 1-fase (230V) of 3-fasen (400V) omvormer. 
** Nefit adviseert 50 m per string, kijk voor het aantal strings in de prijslijst. 
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10.2.1.4 245 Wp horizontaal op schuin dak  
Stappenplan: 
1. Teken de afmetingen van het beschikbare dak in onderstaand raster, let hierbij op orientatie en schaduw. 

2. Teken de panelen in onderstaand raster, per vakje kunt u 1 paneel plaatsen. 

3. Aantal panelen: _______ ; basissysteem zie *prijslijst    €_____________ 

4. Aantal kolommen: _______ (LET OP: een onderbreking in een kolom betekent een nieuwe kolom) 

5. Aantal kolommen -1: _______ x prijs extra kolommen (zie tabel) € ________ €_____________ 

6. Aantal velden (vlakken) waaruit het legplan is opgebouwd: ______ 

7. Aantal velden -1: ______ x prijs extra adapterset (zie tabel) € ________  €_____________ 

8. ** Bekabeling: _______ rol(len) van _______ m á € ________   €_____________ 

9. De totaal prijs voor het PV-systeem, tel alle posten bij elkaar op:   €_____________+ 

10. Vul het opdrachtformulier uit de prijslijst in en stuur het op naar Nefit. 

* LET OP: in sommige gevallen kunt u kiezen tussen een 1-fase (230V) of 3-fasen (400V) omvormer. 
** Nefit adviseert 50 m per string, kijk voor het aantal strings in de prijslijst. 
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10.2.2 Montage van panelen op een plat dak 
Alle basis systemen voor van de panelen op een plat dak zijn gebaseerd op aaneengesloten montage naast 
elkaar (één rij). 
Per reeks panelen die u niet naast elkaar wilt plaatsen heeft u een extra rij nodig. 
Deze extra rij vind u als meerprijs onder opties in de prijslijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De prijs voor het basis systeem is de standaardpakketprijs voor 5 panelen zoals opgenomen in de tabel.
De prijs voor systeem 1 is dezelfde standaardpakketprijs + 2 x de prijs van een extra rij.

V
O
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D
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10.2.2.1 215 Wp horizontaal op plat dak met ConSole  5.2 
Stappenplan: 
1. Teken de afmetingen van het beschikbare dak in onderstaand raster, let hierbij op orientatie en schaduw. 

2. Teken de panelen in onderstaand raster, per vakje kunt u 1 paneel plaatsen. 

3. Aantal panelen: _______ ; basissysteem zie *prijslijst    €_____________ 

4. Aantal rijen: _______ (LET OP: een onderbreking in een rij betekent een nieuwe rij) 

5. Aantal rijen -1: _______ x prijs extra rij (zie tabel) € ________   €_____________ 

6. ** Bekabeling: _______ rol(len) van _______ m á € ________   €_____________ 

7. De totaal prijs voor het PV-systeem, tel alle posten bij elkaar op:   €_____________+ 

8. Vul het opdrachtformulier uit de prijslijst in en stuur het op naar Nefit. 

* LET OP: in sommige gevallen kunt u kiezen tussen een 1-fase (230V) of 3-fasen (400V) omvormer. 
** Nefit adviseert 50 m per string, kijk voor het aantal strings in de prijslijst. 
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10.2.2.2 245 Wp horizontaal op plat dak met ConSole  5.2 
Stappenplan: 
1. Teken de afmetingen van het beschikbare dak in onderstaand raster, let hierbij op orientatie en schaduw. 

2. Teken de panelen in onderstaand raster, per vakje kunt u 1 paneel plaatsen. 

3. Aantal panelen: _______ ; basissysteem zie *prijslijst    €_____________ 

4. Aantal rijen: _______ (LET OP: een onderbreking in een rij betekent een nieuwe rij) 

5. Aantal rijen -1: _______ x prijs extra rij (zie tabel) € ________   €_____________ 

6. ** Bekabeling: _______ rol(len) van _______ m á € ________   €_____________ 

7. De totaal prijs voor het PV-systeem, tel alle posten bij elkaar op:   €_____________+ 

8. Vul het opdrachtformulier uit de prijslijst in en stuur het op naar Nefit. 

* LET OP: in sommige gevallen kunt u kiezen tussen een 1-fase (230V) of 3-fasen (400V) omvormer. 
** Nefit adviseert 50 m per string, kijk voor het aantal strings in de prijslijst. 
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10.2.2.3 245 Wp horizontaal op plat dak met ConSole  + 
Stappenplan: 
1. Teken de afmetingen van het beschikbare dak in onderstaand raster, let hierbij op orientatie en schaduw. 

2. Teken de panelen in onderstaand raster, per vakje kunt u 1 paneel plaatsen. 

3. Aantal panelen: _______ ; basissysteem zie *prijslijst    €_____________ 

4. Aantal rijen: _______ (LET OP: een onderbreking in een rij betekent een nieuwe rij) 

5. Aantal rijen -1: _______ x prijs extra rij (zie tabel) € ________   €_____________ 

6. ** Bekabeling: _______ rol(len) van _______ m á € ________   €_____________ 

7. De totaal prijs voor het PV-systeem, tel alle posten bij elkaar op:   €_____________+ 

8. Vul het opdrachtformulier uit de prijslijst in en stuur het op naar Nefit. 

* LET OP: in sommige gevallen kunt u kiezen tussen een 1-fase (230V) of 3-fasen (400V) omvormer. 
** Nefit adviseert 50 m per string, kijk voor het aantal strings in de prijslijst. 
 
Indien u windgeleiders toepast moeten deze worden aangebracht op de buitenste ConSoles aan de Noord- 
Oost- en Westkant. 
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Gegevens installatiebedrijf  (= afleveradres) 
Naam installatiebedrijf:        KvK-nummer:            f   

Contactpersoon:        Tel. nr.:           f 

Adres:          E-mail:             f 

Woonplaats:         Postcode:                  f

     

Projectref. installateur :                                      f  Indicatie gewenste leverdatum:         -         -           f 
 

PV-systeem (aanvinken wat gewenst is a.u.b.) 

 Paneeltype rand vert./hor.  dak/montagesysteem 
�  215 Wp Exc.  zwart verticaal            pannendak  
�  215 Wp Exc. zwart horizontaal   pannendak 
�  215 Wp Exc.    zwart horizontaal platdak met Console 5.2 
�  245 Wp Prof. alu verticaal     pannendak 
�  245 Wp Prof. alu horizontaal pannendak 
�  245 Wp Prof. alu horizontaal   golfplatendak 
�  245 Wp Prof. alu horizontaal   platdak met Console 5.2 
�  245 Wp Prof. alu horizontaal   platdak met Console + 
 

Aantal panelen: _______ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___  
�  1 fase omvormer �  3 fasen omvormer  

 
 

Prijsopbouw  aantal prijs/stuk totaalprijs  
Basis systeem   € _________________,______  
Extra rijen / kolommen ________ € ___________,______ € _________________,______  
Solarkabel 50 m ________ € ___________,______ € _________________,______  
Solarkabel 100 m ________ € ___________,______ € _________________,______  
Adapterset voor extra veld ________ € ___________,______ € _________________,______  
Windgeleiders, als optie voor ConSole+ ________ € ___________,______ € _________________,______ + 
  totaal € _________________,______  
  korting % ________________  
 

Garantie: 10 jaar op panelen en montagemateriaal / 5 jaar op inverter  
Opbrengstgarantie panelen 10 jaar: 90%, 26 jaar: 80% 
 

Condities 
− Prijzen zijn brutoprijzen, in euro’s, exclusief BTW en zijn gebaseerd op levering in 2013.  
− Betalingscondities - bij positieve krediettoets 100% op rekening, betaling netto binnen 30 dagen na levering;  

       - in andere gevallen minimaal 90% bij opdracht en rest netto binnen 30 dagen na levering, de levertijd gaat in na  
         ontvangst aanbetaling aan Nefit. 

− Na verstrekken van de opdracht wordt bij annulering 20% van het orderbedrag in rekening gebracht. 
− Levertijd: circa 3 weken na verzenden opdrachtbevestiging door Nefit.  
− Levering: in 1 transport, af vrachtwagen, op adres installateur (zoals boven opgegeven). 
− Bevestigingsmateriaal is afgestemd op gekozen configuratie. Na opdracht is geen wijziging mogelijk. 
− Bij een platdaksysteem wordt ballast niet meegeleverd en is geen onderdeel van de opdracht. 
− De levering / opdracht is exclusief montage en exclusief AC- kabels. 
− Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Deze zijn te downloaden vanaf www.nefit.nl. 
 
Let op: bij afwijkend/niet standaard montagesysteem: neem contact op met uw accountmanager of met de Nefit DealerLine: 0570 67 85 66.  
U kunt ook een offerte aanvragen via presales@nefit.nl. 
 
Voor akkoord         Naam         Functie     Handtekening      Datum 

Namens installatiebedrijf:                  f                

Namens Nefit:                   f   
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