Thermograﬁsche
drone
inspectie
Thermografische
drone
inspectie

Inhoud –-Thermograﬁsche
drone
inspectie
Inhoud
Thermografische
drone
inspectie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom thermograﬁsch inspecteren?
Het gemak van thermograﬁsch inspecteren
Voordelen van inspecteren met een drone
Te verwachten defecten
Analyse rapport
2 Soorten thermograﬁsche inspecties
Wel of niet inspecteren?
Verwachte opbrengst van de inspectie
Maximale financiële meeropbrengst na inspectie
Gratis aanbod “Pre Flight Scan”
Speciﬁcaties thermograﬁsche inspectie
Persoonlijk advies aanvragen
Over ons

Waarom
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inspecteren?
Waarom thermograﬁsch
Zonnepanelen hebben een lange levensduur.
Echter kunnen er altijd defecten optreden, die uw
opbrengst en rendement doen dalen.
Met een thermograﬁsche drone inspectie weten
wij deze defecten snel op te sporen en opbrengst
verliezen visueel te maken.
Inspecteer en behoud het hoogste rendement!
Fout type
Tracker
String
Combinerbox
Omvormer
Cel-multi
Diode
Schaduw
Cel
Begroeiing
Vervuiling

Percentage van PV-defecten
31,2%
25,9%
9,4%
6,9%
5,2%
4,6%
4,3%
3,6%
3,6%
1,3%
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Stap 2

Stap 1

Pre ﬂight scan

Lucht inspectie van het PV-systeem

Allereerst wordt gekeken of een thermograﬁsche
inspectie interessant is voor uw PV-systeem.

Plan een lucht inspectie op een
zomerse dag.

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Wij detecteren de defecten

Rapportage wordt opgesteld

Analyse van het rapport

De gemeten gegevens worden
softwarematig verwerkt om
systeemfouten te ontdekken
en lokaliseren.

Gelokaliseerde problemen
worden in een gedetailleerd
rapport opgesteld en
aangeleverd.

Aan de hand van het rapport, kan
een oplossing worden bedacht om
uw PV-systeem opnieuw optimaal te
laten presteren.

70%
Tijdsbesparing
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met
een
drone
Zonnepanelen worden al jaren lang met de hand
geïnspecteerd. PV-installaties worden met de
jaren groter, hierdoor wordt het steeds lastiger en
duurder om alle componenten de aandacht te
geven die nodig is.

99%
Accuraat in het detecteren van fouten

Door het gebruik van combiner-boxen zijn
metingen ook niet altijd meer mogelijk.

40%
Lagere inspectie kosten

Te
verwachte
defecten
Te verwachte
defecten
Er zijn veel verschillende
oorzaken die uw energie
opbrengst doen dalen.

Al deze oorzaken worden
tijdens een inspectie
opgespoord en in een analyse
rapport verwerkt.

Analyserapport
rapport
Analyse
Het analyse rapport wordt tot in detail
uitgewerkt, waarin defecten worden
weergegeven van zonnecel, paneel tot
omvormer niveau.
In het analyse rapport, wordt een
plattegrond gevormd. Door deze
plattegrond, wordt het PV-systeem en de
bijbehorende defecten visueel. Hierdoor
wordt het gemakkelijker, defecten te
lokaliseren.
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Oplever inspectie volgens de NEN

•
•
•
•
•

Resolutie van 640 x 512 pixels
Golﬂengte bereik 8 – 14 micro meter

Gevoeligheid camera NETD < 100mK
Uitgerust met radiometrische data die
absolute temperatuurverschillen laat zien
Maximale GSD (Ground Sample Distance)
van 3 cm/pixel

Jaarlijkse inspectie

•

Bij een jaarlijkse inspectie zorgen wij voor
een maximale GSD (Ground Sample
Distance) van 5,5 cm/pixel
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Wel of
Voor te besluiten om een Thermograﬁsche Drone
Inspectie te doen, zal men een afweging moeten
maken.
Dronekosten versus maximaal te verwachte
opbrengst van de inspectie.
Dronekosten zijn afhankelijk van locatie in
Nederland en de grootte van de installatie.
De maximaal te verwachte meeropbrengst na
inspectie is afhankelijk van een “2-tal factoren” die
men per PV project zal moeten bepalen.
Deze afweging noemt men een “Pre Flight Scan”

Verwachte opbrengst van de inspectie?
Verwachte opbrengst van de inspectie?
Dit is afhankelijk van een “2-tal factoren” die
men per project moet bepalen.
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Werkelijk te verwachten opbrengst
(kWh) d.m.v. nieuwe PVsyst / PVsol
opbrengst berekening, met de laatste
weerdata
Werkelijke opbrengst van het laatste
jaar volgens de BPM meter

Maximale financiële meeropbrengst na inspectie
Maximale financiële meeropbrengst na inspectie
Met deze “2-tal gegevens” kan men als volgt berekenen wat de theoretische maximale
ﬁnanciële opbrengst zou moeten zijn.
De werkelijk te verwachte opbrengst zet je af tegen de werkelijke opbrengst van het laatste
jaar volgens de BPM meter.
Het ﬁnanciële verschil hiertussen kan men nu afzetten tegen de te maken kosten van een
thermograﬁsche drone inspectie.
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Gratis aanbod
“Pre
Flight
Scan”
Met een “Pre Flight Scan” krijgt u een inzicht in hoe veel
defecten wij verwachten te vinden in uw zonnestroom
systeem.
Voorbeeld:
Volgens de klimaat data berekeningen zou u 1000 MWh
moeten produceren. Volgens de BPM meter produceert
u maar 95O MWh. Resulterend in een verwachting van
5% afwijkend materiaal in uw PV-systeem.

Benodigde gegevens voor “Pre Flight Scan”
“As Built” documentatie installatie
(Omvormerconﬁguratie, tilt, azimut panelen,
adres installatie)
Opbrengst laatste jaar (BPM meter)

•
•

Speciﬁcaties thermograﬁsche inspectie

Specificaties thermografische inspectie
1. Thermograﬁsche camera

•
•
•
•

Resolutie van 640 x 512 pixels
Golﬂengte bereik 8 – 14 micro meter
Gevoeligheid camera NETD < 100 mK
Uitgerust met Radiometrische Data die
absolute temperatuurverschillen laat zien

2. RGB camera

•
•

Resolutie van 4000 x 3000 pixels
Golﬂengte bereik van 400 – 700 nanometer

3. Condities vlucht

•
•
•
•
•
•
•

PV-systeem staat maximaal aan
Panelen zijn niet bedekt met water of
reinigingsvloeistof en zijn stofvrij
Minimale licht intensiteit 600W/m2
Maximale windsnelheid 9 km / uur
Maximalen wolkendichtheid 2 octa (2/8
bedekking)
Maximale luchtvochtigheid van 60%
Maximale GSD (Ground Sample Distance)
van 3 cm/pixel of 5,5 cm/pixel
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Droning4solar
Droning4solarB.V.
B.V.
Burgemeester
Burgerslaan
Burgemeester Burgerslaan40A
40A
5245
5245NH
NHRosmalen
Rosmalen
Telefoonnummer
Telefoonnummer:
+31
0603859
+31
8585
0603859
Website
Website:
www.droning4solar.nl
www.droning4solar.nl
Email:
Email:
info@droning4solar.nl
info@droning4solar.nl
KVK:7527864
75275864
KVK:
BTWnr:NL860219240.B01
NL860219240.B01
BTWnr:

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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