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Engineering4solar
teken,en
engineering
Engineering4solar is een teken
engineering
bureau voor de SDE+ markt van Nederland.
We werken aan projecten van 1.000 tot
100.000 panelen.

De engineering gaat van zonnepaneel tot aan
de transformator.
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De werkwijze is als volgt:
Na de opdracht wordt als eerste een
het dak ingemeten door Droning4solar.
Resultaat is een “Orthomosaic” die
wordt gebruikt in het 3D model dat van
het object gemaakt wordt.
Ook is een schouw van het object
waarbij dak, locatie omvormers en
locatie ZVK/HVK en inkoppeling
bekeken wordt.
Na de schouw worden alle technische
tekeningen en berekeningen gemaakt
die nodig zijn om het project te
realiseren.
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Het maken van een stringtabel is erg
belangrijk. Wanneer men een goed
string plan heeft, zal dit zichtbaar
schelen in de uiteindelijke opbrengst.
Van een stringtabel, maken wij een
visuele werktekening genaamd een
stringplan.
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Hier worden de pakketten Intelec en Kabel++
voor gebruikt.
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De kabelgoten worden zo efficiënt mogelijk
ontworpen waardoor er uiteindelijk zo min
mogelijk kabelverlies optreed.
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omvormers
Tijdens de engineering wordt de
opstelplaats van de omvormers, extra
gedetailleerd in 3D gebracht.
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Omdat Engineering4solar altijd
gebruik maakt van een
dakinmeting van Droning4solar,
ontwerpen wij uw dak tot op
centimeters nauwkeurig.
Hierdoor kunnen wij de maten
heel precies aanduiden in ons
ontwerp en het op deze manier
gemakkelijk maken voor de
bouwploeg.
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Opbrengst
berekening
Met behulp van de softwarepakketten: PVsol
en PVsyst, kan per paneel heel nauwkeurig de
opbrengst worden berekend.

Met behulp van kwartierdata kan ook
bepaald worden wat het eigenverbruik is en
wat terug geleverd wordt.
Ook kan exact berekend worden wat
het effect is van de toegepaste
overdimensionering.
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Handboek HVze: Zonne-energie, Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen
NEN1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN3140: Bedrijfsvoering van elektrische installatie en apparatuur
NPR5310: Praktijk richtlijn bij NEN1010:2015
IEC60364: 7-712: Electical installations of building, part 7-712
IEC62446: Grid connected PV system, minimum requirements for system documentation
Scope 12 Technisch Document 18
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Engineering4solar B.V.
Burgemeester Burgerslaan 40A
5245 NH Rosmalen
Willie van Aalst
+31 6 16024859
Website
www.engineering4solar.nl
Email:
willie.vanaalst@engineering4solar.nl
KVK: 75275317
BTWnr: NL860219082.B01

Over Ons
4Solar is op 1 januari 2018 opgezet door Willie van Aalst. Voor deze tijd heeft Willie
veel ervaring opgedaan bij SolarClarity en IBC Solar als support engineer en bij
KiesZon als PV-engineer.
Op dit moment werken er totaal 6 fulltimers en 3 parttimers bij de 4Solar groep,
welke bestaat uit Engineering4solar B.V., Droning4solar B.V. en Inspection4solar B.V.
Ons kantoor is gevestigd in het A2Tradepark Den Bosch.
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