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Test een clip op het zonnepaneel met de logozijde naar beneden. Het moet zo stevig zitten dat het bijna onmogelijk is om om

hoog te duwen. Als het mogelijk is om het naar boven te schuiven, gebruik dan een tang om de clips op de logo-zijde aan te 

knijpen totdat het wel stevig vast zit. Plaats 7 klemmen (logo zichtbaar) op een zwarte BirdBlocker (minstens 2 per klein stukje), 

dat gemakkelijk op maat kan worden gesneden. Monteer de panelen op het dak en schuif de stroken daarna op het paneel. 

zichtbaar! 
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Knip de hoeken in verstek 

Gebruik deze producten op een verantwoorde manier! De gebruiker en/ of installateur van deze onderdelen is verant

woordelijk voor alle benodigde engineering. Vanwege de vele variabelen die betrokken zijn bij specifieke paneelproduc

ten, klimaten, sneeuwsmeltverschijnselen en taakinformatie, kan de fabrikant geen mening uiten over de geschiktheid 

van BirdBlocker-assemblage voor een specifieke toepassing en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking 

daartoe . Deze installatiegids, de foto's en tekeningen hierin zijn bedoeld om installatie, gereedschappen en technieken 

te illustreren. De informatie in dit document is bedoeld om op het document als geheel van toepassing te zijn. Deze 

instructies zijn bedoeld voor diegenen die ervaring hebben met installaties op daken. © 6/2019 BirdBlocker. 

meer info en te bestellen o : www.birdblocker.nl 
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• UV-resistent

• 100% recyclebaar

• Robuust en duurzaam

• Niet schroeven of boren

• Makkelijk monteren

• Productgarantie 10 jaar

Lengte: 100cm per stuk 

Overbrugbare hoogte: 95mm 

Kleur: Zwart 

Materiaal: Recyclebaar HDPE 

Clips: Roest Vast Staal

Box: 30m + 250 clips
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Waarom uw zonnepanelen beschermen tegen vogels? 

Het wordt meestal te warm onder de panelen voor de vogels 

om de eieren met succes uit te broeden. Niettemin kunnen de 

vogels doorgaan met het bouwen van hun nesten, zelfs als je 

de twijgen verwijdert. De natuurlijke ventilatie van het systeem 

wordt verstoord door de takjes, met een lagere opbrengst en 

zelfs een hoger risico op brandgevaar als gevolg. 

Schade aan de kabels en krassen op de backsheet van de 

panelen kunnen fouten veroorzaken. En als het geluid van de 

vogels is u irriteert, of u wilt uw panelen zo afschermen dat het 

voor vogels moeilijker is om er een nest onder te bouwen, dan 

is BirdBlocker de oplossing. Als de binnenrand van uw panelen 

een plat aluminium profiel heeft, dan kan de BirdBlocker snel en 

eenvoudig worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde 

clips. Het BirdBlocker-systeem werkt het beste bij directe plaat

sing van uw solar-systeem, zodat vogels in bijna alle gevallen 

niet meer onder de panelen nestelen. Let op, wanneer vogels 

reeds onder uw panelen hebben genesteld, zullen ze er vaak 

alles aan doen om weer terug te komen. 

De installateur is niet alleen verantwoordelijk voor professionele installatie, maar ook voor het dak en het zonnesysteem waarop hij is monteert. De installatieinstructies ontslaan het 

uitvoerende bedrijf niet op voorhand om de toepassingsmogelijkheden en toepassing van onze producten in combinatie met de andere gebruikte materialen op locatie. Volg altijd de 

juiste veiligheidsmaatregelen en gebruik geschikte hulpmiddelen. BirdBlocker aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor toepasbaarheid, installatie en correct gebruik. 
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