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Een fotovoltaïsche installatie kan alleen het verwachte rendement opbrengen 

als deze betrouwbare inkomsten genereert. Naast de hoeveelheid zonneschijn is 

technische beschikbaarheid daarom de belangrijkste factor voor uw rendement - 

en de enige factor die individueel kan worden beïnvloed. 

Uw voordelen

Maak gebruik van de diensten van Goldbeck 
Solar GmbH zodat u zeker bent van: 

n   Hoge installatiebeschikbaarheid dankzij 
professioneel technisch beheer  
inc. doorlopende monitoring

n      Lange levensduur van componenten  
dankzij onderhoud volgens de voorschriften van 
de fabrikant

n   Veilig stellen van uw investering dankzij 
korte reactietijden

n   Maximale transparantie dankzij ons uitgebreide 
monitoring-portaal

n   Planbare bedrijfskosten

Onze diensten

n   Technisch beheer inc. dagelijkse monitoring op 
afstand

n   Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden 
volgens de voorschriften van de fabrikant

n   Snelle probleemoplossing

n   Verstrekking van alle gegevens en informatie 
in een monitoring-portaalmet hoge 
beschikbaarheid

n   Herstel  en repowering

Onze competente medewerkers van de technische dienst en 
onze lokale servicemedewerkers streven ernaar dagelijks de best 
mogelijke beschikbaarheid van installaties te realiseren. 

Goldbeck Solar GmbH plant en bouwt fotovoltaïsche installaties 
sinds 2001. Vanaf het begin bedienen we onze klanten en hun 
installaties in Duitsland en daarbuiten.

Onze medewerkers dragen dagelijks zorg voor meer dan 400 
projecten. Of het nu gaat om open ruimtes of dakoppervlaktes, 
centrale of string-wisselrichters, dunnefilm- of kristallijne modu-
letechnologie - onze gekwalificeerde en betrokken medewerkers 
zijn dankzij hun jarenlange ervaring en continue training de juiste 
contactpersoon voor uw fotovoltaïsche installatie.

We bieden ook servicefaciliteiten die niet  
door Goldbeck Solar GmbH zijn gebouwd.  
We doen u graag een individueel aanbod.  
We kijken uit naar uw aanvraag.

Competente ondersteuning  

garandeert dat uw systeem 

probleemloos werkt.
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Oplossingen voor technisch 

beheer en onderhoud

De omvang van onze diensten is afhankelijk van de specificaties 
van de fabrikant van de componenten met betrekking tot het 
waarborgen van uw garantieclaims, evenals de wettelijke en 
reglementaire vereisten voor de veilige en vergunninsconforme 
werking van de fotovoltaïsche installatie.
 
De basisonderdelen van onze dienstenpakketten zijn het tech-
nische beheer, inclusief dagelijkse monitoring op afstand, de 
levering van ons uiterst functionele monitoring-portaal en de 
regelmatige inspecties en onderhoudswerkzaamheden ter plaat-
se. Zo zijn we regelmatig ter plaatse met onze eigen medewerk-
ers en houden we de toestand van uw fotovoltaïsche installatie 
continu in de gaten.

Digitale bewerking van het 
inspectie- en onderhoudslogboek.

Optionele diensten

Naast onze standaard dienstenpakketten bieden 
we u ook aanvullende diensten aan:

n  Herhaalinspecties volgens DGUV V3

n  Modulereiniging

n   Thermografische analyse van de module en van 
de connectoren

n   Onderhoud ter plaatse op open plekken / zorg- 
en onderhoudsmaatregelen voor groene daken

n    Reparaties ter plaatse door eigen personeel 

n   Advies over een aangepaste 
voorraad van reserveonderdelen

n   Advies over en bemiddeling bij 
verlengde garantie

Dankzij onze knowhow op het gebied van 
het ontwerp en de bouw van fotovoltaïsche 
installaties, kunnen we ook individuele complexe 
aanpassings- en verbetermaatregelen uitvoeren.
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Wij houden de belangrijkste gegevens van 

uw PV-installatie continu in de gaten met 

onze betrouwbare monitoring.

Compententie en robuustheid 

Goldbeck Solar GmbH biedt de hoogste betrouwbaarheid en 
financiële stabiliteit voor langdurige en succesvolle 
 samenwerking en partnerschap. De kredietwaardigheids 
index van ratingbureau Creditreform bevestigt onze 
"zeer goede credit rating" en topscore.

We zijn internationaal, nationaal en regionaal 
vertegenwoordigd in het centrum van de industrie:

Professioneel monitoring-systeem 

Uw PV-installatie wordt in onze controlekamer in Hirschberg a.d. Bergstrasse 
en München bewaakt door het monitoring-systeem. Foutmeldingen worden 
betrouwbaar gedetecteerd en fouten worden snel gecorrigeerd. Het monitoring-
systeem maakt grondige analyse mogelijk en biedt veilige, langdurige 
gegevensopslag.

Wij kunnen ook geschikte schermen voor u installeren voor een duidelijke 
visualisering.

Klantvriendelijke 
visualisatie van 
de gemeten gegevens

Uiterst betrouwbaar 
 monitoring-portaal

Ticketsysteem

Onderhoudslog

Toegang via 
iPhone® en 
Android®-apps

Gebruikersinterface 
besschikbaar in vele 
talen

Toegang via 
klantspecifieke 
veilige login
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Competentie – voor u ter plaatse.

Duitsland
Goldbeck Solar GmbH
Goldbeckstraße 7
69493 Hirschberg a.d. Bergstraße
Duitsland
Tel. + 49 (0) 6201 8777  5678
Fax.+ 49 (0) 6201 8777  5509
info@goldbecksolar.com

Goldbeck Solar GmbH
Niederlassung München
Amortstraße 4
80639 München
Duitsland
Tel. + 49 (0) 6201 8777  5678
Fax.+ 49 (0) 6201 8777  5509
info@goldbecksolar.com

Goldbeck Solar GmbH
Niederlassung Coburg
Ziegelei 4B
96487 Dörfles-Esbach
Duitsland
Tel. + 49 (0) 6201 8777  5678
Fax.+ 49 (0) 6201 8777  5509
info@goldbecksolar.com

Nederland
Goldbeck Solar Nederland B.V.
Meander 901  
6825 MH Arnhem
Nederland
Tel. + 49 (0) 6201 8777  5678
Fax.+ 49 (0) 6201 8777  5509
info@goldbecksolar.com

Spanje
Goldbeck Solar España S.L.
c/o Goldbeck Solar GmbH
Goldbeckstraße 7
69493 Hirschberg a.d. Bergstraße
Duitsland
Tel. + 49 (0) 6201 8777  5678
Fax.+ 49 (0) 6201 8777  5509
info@goldbecksolar.com

Mexico
Goldbeck Solar México S.A. de C.V. 
Av. Santa Fe No. 170 Piso 6-1-04  
Col. Lomas de Santa Fe 
01219 Ciudad de México 
Tel. + 52 (0) 55 9172  8690
info-mexico@goldbecksolar.com

Chili
Solarnet Chile Spa
Av. Sta Maria de Chamisero 14700-36
CP 9340000 Santiago de Chile
Tel. 56 9  7785 2668
claudio.alemany@solarnet.energy

www.goldbecksolar.com


