Datasheet BirdBlocker
Het aanbrengen van
BirdBlocker biedt vele
voordelen:

•
•
•
•
•
•
•

BirdBlocker voorkomt dat vogels kunnen gaan nestelen onder het PV-systeem
De optimale ventilatie onder de PV-panelen blijft behouden
Verlaagt risico op brand
Gemaakt in UV- en temperatuursbestendig materiaal. Wordt niet bros tijdens vorst
periodes
Minimaliseert kans op beschadiging achterlaag zonnepaneel door takken
Geen verstopte dakgoten door nestafval
Mooiere uitstraling van het dak door minder uitwerpselen van vogels

Voordelen voor de
installateur:

•
•
•
•

Snel en eenvoudig te monteren
Voorgeschreven volgens de NEN1010:2015 (522.10)
Niet schroeven of boren, dus behoud van garantie op de panelen
10 jaar productgarantie op het materiaal

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen:

•
•
•
•
•
•
•

Preventief middel: voorkomt problemen voor mens èn dier
Voorkomt dode kuikens in het nest door oververhitting
Minimaliseert risico op geluids- en stankoverlast als gevolg van nestelende
vogels voor omwonenden
Geen lijmen of kitten benodigd
Verlengt levensduur van de zonnepanelen
Duurzaam product, gemaakt om net zo lang mee te gaan als uw zonnepanelen
100% recyclebaar

Belangrijk advies:

Bij bestaande PV-installaties is het advies om BirdBlocker niet te plaatsen tijdens
de broedperiode (half april tot half juli). Het is zelfs wettelijk strafbaar om nesten te
verwijderen tijdens deze periode.

BirdBlocker 125mm hoog (artikelnr. 756003)
•
•
•
•
•
•
•
•

Lengte van de naalden: 125mm
Maximale afdekking hoogte: 120 mm
BirdBlocker-stroken: 60 stuks van 500mm lang
Naalden zijn onderling verbonden voor extra robuustheid
Materiaal: zwart UV-bestendig en recyclebaar HDPE
BirdBlocker bevestigings-clips: RVS
VPE: Doos met 30 meter BirdBlocker en 250 bevestigingsclips
Combineert perfect met het ValkPitched montagesysteem voor schuine daken

BirdBlocker 200mm hoog (artikelnr. 756002)
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Lengte van de naalden: 200mm
Maximale afdekking hoogte: 195 mm
BirdBlocker-stroken: 60 stuks van 500mm lang
Naalden zijn onderling verbonden voor extra robuustheid
Materiaal: zwart UV-bestendig en recyclebaar HDPE
BirdBlocker bevestigings-clips: RVS
VPE: Doos met 30 meter BirdBlocker en 250 bevestigingsclips
Combineert perfect met het ValkPitched “cross-rail” montagesysteem voor
schuine daken
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