
 

 

Viridian Solar NL on-site installatietraining ClearlineFusion 

Viridian Solar biedt aan nieuwe gebruikers van het indakzonnepanelensysteem ClearlineFusion de 

mogelijkheid om een installatietraining op locatie te krijgen. De ervaring leert dat installateurs na 

een paar uur werken onder begeleiding van onze deskundige medewerker(s) volledig zijn opgeleid 

om het ClearlineFusion indakzonnepanelensysteem zelfstandig te installeren. 

 

Maximaal rendement uit de training 

 U kunt maximaal zes medewerkers uit uw organisatie laten deelnemen aan de training. 

Maak hier dus maximaal gebruik van; 

 Biedt de aanwezigen de kans om voorafgaand aan de installatietraining reeds vertrouwd te 

raken met onze handleidingen en installatievideo's; 

 Lever een daktekening en een configuratie van de gootstukken aan, zie voorbeeld 

hieronder: 

 

 

 Zorg ervoor dat de indakzonnepanelen plus gootstukken ter plaatse zijn en vóór aanvang 

van de training op de steiger zijn geplaatst; 

 Als u in bestaande bouw ClearlineFusion aanbrengt, verwijder dan de dakbedekking waar de 

indakzonnepanelen worden geïnstalleerd en beoordeel de toestand van het dak eronder; 

 Zorg dat voorafgaande aan de installatietraining DC-kabels, optimizers of micro-omvormers 

zijn geplaatst; 

http://www.viridiansolar.com/nl/solar-naslagwerken-installatie.html
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Inhoud van de training 

 Een beschrijving van het principe van de verschillende gootstukpakketten; 

 Een praktijkdemonstratie van de montage van de beugels; 

 Een praktijkdemonstratie van montage van de gootstukken in de paneelpakking; 

 Hulp bij het uitzetten en bevestigen van de eerste panelen op het dak; 

 Hulp bij het installeren van de gootstukken uit de eerste dozen; 

 Praktijkdemonstratie van het gebruik van de combi-beugels bij montage van een 

naastgelegen paneel; 

 Zodra de basisprincipes zijn gedemonstreerd met de eerste paar indakzonnepanelen, doet 

de trainer een stap terug en laat de installateurs de installatie zelfstandig voortzetten. De 

trainer zal vervolgens observeren en indien nodig hulp bieden; 

 Afronding en samenvatting. 

 

Indien vanwege onvoldoende voorbereiding door de betreffende installateur een installatietraining 

op locatie niet mogelijk blijkt, zijn wij helaas genoodzaakt om een bedrag van € 250 exclusief btw in 

rekening te brengen. 

 

 

 

            

 

 

 


