Opleverdocument SUNKIT
Monteur (1)………………….………………………………

(2)……………………..…………………….……….

(3)………………….………………………………

(4)…………………………………….………….......

Klant: ……………………………………………………………….......Klantnummer:……………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode: ………………………………………………......Plaats:…………………………………………….................
Zonnepanelen:
Merk:

………………………………………………………………….

Type

………………………………………………………………….

Omvormer 1:
Merk omvormer:

Growatt

SolarEdge

Type omvormer:

…………………………………………………………………..

Serienummer omvormer: …………………………………………………………………..

Mpp Tracker

String
1

Gemeten Openklemspanning (V)

Aantal panelen in serie

Weertype

1
2

2

1
2

Omvormer 2:
Merk omvormer:

Growatt

SolarEdge

Type omvormer:

…………………………………………………………………..

Serienummer omvormer: …………………………………………………………………..
Mpp Tracker

String
1

Gemeten Openklemspanning (V)

Aantal panelen in serie

1
2

2

1
2

Monitoring
Growatt Wifi module

LAN module

Serienummer:……………………………………………………………………………………
SolarEdge Wifi

LAN

Serienummer Wifi : ………………………………………………………………………........

Weertype

Aansluiting meterkast en gebruikt materieel:
Afzekering

AC-bekabeling
2,5mm2

16A

3x

20A

3 x 4,0mm2

25A

3 x 6,0mm2

32A

3 x 10 mm ²

40A

5 x 2,5 mm²

3 x 16A

5 x 4mm²

3 x 25A

5 x 6 mm²

3 x 32A

5 x 10 mm²

Lengte AC traject
± …………….meter

3 x 40 A
Er is een aardlekautomaat bijgeplaatst
Aardlekbeveiliging
De draagconstructie is van vereffeningsaarding voorzien

30 mA

≥ 100 mA

Lay-out van zonnepaneel systeem
In te tekenen door installateur: zonnepanelen met stringindeling

Tip: Bij grote installaties is het handig de lay-out liggend in te tekenen

Opleverpunten
De panelen en omvormer zijn conform overeengekomen dak tekening geplaatst
Kabeldoorvoeren binnen-buiten en buiten-binnen zijn afgewerkt
De omvormer is conform handleiding geplaatst
De locatie en installatie zijn schoon opgeleverd
Voorafgaand aan de installatie zijn foto’s gemaakt (locatie omvormer, locatie panelen, meterkast)
Na afloop van de installatie zijn foto’s gemaakt (omvormer, zonnepanelen, meterkast)
Tijdens de werkzaamheden is er geen schade veroorzaakt aan het gebouw en/of omgeving
Eventuele schade omschrijving:
……………………………………………………………………………………………………………

Opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Meerwerken
……………………………………………………………………………………………………………

Oplevering
De klant verklaart akkoord te zijn met het opgeleverde systeem, de eventuele meerkosten zoals bovenstaand weergegeven en de
algemene voorwaarden. De installateur verklaart akkoord dat de installatie conform de installatie richtlijnen is uitgevoerd,
doorgemeten is en werkend is opgeleverd. Daarnaast is er gewezen op eventuele tekortkomingen van het installatieadres.
Voor akkoord Klant

Voor akkoord Installateur

Naam: ……………………………………………

Naam: ……………………………………………

Plaats: …………………………………………...

Plaats: ……………………………………………

Datum:

Handtekening:

Datum:

Handtekening

……………………

…………………………

……………………

……………………………

