
Waarom moeilijk doen
als het supereenvoudig kan?

HG Industrial whitepaper PV-verdelers



HG Industrial is een ervaren en innovatieve specialist 
op het gebied van industriële verdelerbouw. Zij zagen 
de afgelopen jaren de vraag naar specifieke 
Photovoltaic Distribution Systems stijgen. Maar ze 
zagen tegelijkertijd de uitdagingen waarmee de 
bedrijven die zonneparken aanlegden te maken had-
den op dit gebied. Terwijl de oplossing – zoals zo vaak 
– in principe zo simpel is. En toch, je moet er maar op 
komen; een modulair samen te stellen PV-Verdeler, 
vanuit één speciaal daarvoor door HG Industrial ont-
wikkeld platform; MOPHODIS®. MOPHIDIS® staat 
voor Modular Photovoltaic Distribution System. En dat 
is ook precies wat het is. Een modulair online ordering-
systeem van door de klant aan te klikken modules 
waarmee een PV-verdeler volledig custom-made kan 
worden opgebouwd.

Het geheel is gebaseerd op een supereenvoudig te 
doorlopen keuzemenu waarin alle kenmerken waar-
aan de verdeler(s) moeten voldoen en alle componen-
ten waaruit de verdeler moet of kan worden opge-
bouwd zijn verwerkt. Je zou kunnen zeggen dat het 
lijkt op het bouwen met Legosteentjes. De opdracht-
gever maakt een keuze uit de gewenste componenten 
en geeft daarbij het gewenst ampère en voltage aan. Er 
is een keuze uit voedingen van 225,360,504 en 640 
Ampère en afgaande groepen van 63, 104 en 160 
Ampère. Het samenstellen van componenten die op 
basis van inkomende en afgaande Ampères niet kun-
nen, wordt door het systeem geblokkeerd. Je ziet voor 
je ogen hoe de PV-verdeler zich opbouwt waarbij de 
standaard noodzakelijke componenten al zijn toege-
voegd. Het enige dat de klant dan nog moet doen is op 
“Enter” drukken en de opgave van de samengestelde 
verdeler én de prijs rolt uit het systeem. 

Grootschalige zonneparken zijn bijna onmisbaar in de 
onvermijdelijke energietransitie waar Nederland voor 
staat: om nagenoeg energie- en CO2-neutraal te zijn in 
2050. Het is dan ook logisch dat er steeds meer van 
deze enorme zonne-energie-opwekkers, variërend in 
grootte van 1 tot 100 hectare worden gerealiseerd. 
Veelal op locaties met een dubbelfunctie zoals parkeer-
garages, fabrieks- en kantoorgebouwen, landbouw-
gronden en zelfs op het water. 

De bedrijven die deze systemen aanleggen besteden de 
bouw van de noodzakelijke verdelers die tussen de 
omvormers en het energienet geplaatst moeten worden 
uit bij installatiebedrijven. Maar ze moeten vaak zelf de 
verdelers engineeren om ze uit juiste componenten 
samen te laten stellen. Zowel de opdrachtgevers als de 
installateurs worden daardoor geconfronteerd met het 
feit dat ze enorm veel kennis in huis moeten hebben van 
de juiste verdelers, de juiste ampère- en voedingspecifi-
caties, de vereiste NEN-keuringen en veiligheidsaspec-
ten. Daarbij komt ook nog dat verschillende leveranciers 
de verschillende componenten leveren waaruit de verd-
elers worden opgebouwd. 

Het resultaat: veel schijven, verschillende levertijden, 
niet aansluitende specificaties, diverse prijsstellingen. 
Kortom, veel aanspreekpunten, veel onduidelijkheid, 
veel tijdverlies en vooral een shared responsibility. En, 
mocht het mis gaan, “fingerpointing”. Kan dat niet 
anders, beter, gestroomlijnder, sneller, eectiever en 
kosteneciënter? 

Van “Plug and Pray” 
naar plug and play! 

Met MOPHODIS®
Modular Photovoltaic Distribution System



HG Industrial is daarmee de eerste in Nederland die 
een volledige modulaire oplossing voor PV-verdelers 
biedt waarbij de opdrachtgever – de bouwer en aan-
legger van het zonnepark – de regie zelf in handen kan 
nemen. Met alle voordelen van dien. Want er zijn nog 
veel meer voordelen dan alleen snelheid: één gestand-
aardiseerd product voor alle toepassingen, volledig 
overzicht en één aanspreekpunt. De engineers van HG 
Industrial hebben zich de afgelopen jaren uitgebreid 
verdiept in deze specifieke PV-verdelers en hebben 
enorm veel kennis opgedaan over wat er op stroomge-
bied gebeurt tussen de panelen en de omvormers en 
welk consequenties dat heeft voor de eisen aan verd-
elers. En ja, dan moet je begrijpen welke spanning en 
welke spanningspieken er kunnen ontstaan bij het 
opwekken van zonne-energie. Daarom kunnen bij 
deze PV-verdelers Power Reducers toegepast worden 
om extreme pieken in stroomtoevoer op te vangen en 
de omvormer automatisch terug of uit te schakelen.

Een volledig modulair
systeem, gebaseerd op 

uitgebreide kennis.

Normaalgesproken zijn PV-verdelers moeilijk te ver-
zekeren, met name doordat de verschillende compo-
nenten vanuit verschillende aanbieders worden 
samengesteld tot één verdeler. Voor de klant en de 
installateur houdt dat in dat gegevens en specificaties 
van alle losse componenten moeten worden verza-
meld en apart gekeurd. Nu kan het systeem in één 
keer gekeurd worden en doet HG Industrial de NEN-
keuring van alle componenten vooraf. Dus, alle eisen 
die verzekeraars extra stellen aan (brand)veiligheid 
van de PV-verdeler zitten nu in één pakket waarna het 
totale systeem in één keer gekeurd kan worden. 
Alweer tijd- en geldbesparing. En niet alleen omdat HG 
Industrial alleen gebruik maakt van hoogwaardige 
componenten van gerenommeerde merken, maar ook 
omdat er écht aan alles is gedacht. Neem nou het feit 
dat de verdelers van grote zonneparken in de open-
lucht staan opgesteld, en dus min of meer vrij toegank-
elijk zijn voor derden. Je hoeft niet lang na te denken 

voor welke sector het interessant is om toegang tot de 
verdeler te hebben. Maar alles hermetisch afsluiten 
voor ongeoorloofde toegang kan ook niet omdat in 
geval van nood de brandweer wel de installatie moet 
kunnen uitschakelen. Ook dat is nu perfect geregeld. 
De brandweer kan het (verzegelde)systeem in geval 
van nood uitschakelen maar niemand kan onopge-
merkt in de verdeler komen om bijvoorbeeld ongeoor-
loofd stroom af te tappen. 

Gewaarborgde,
optimale veiligheid

MOPHODIS®



Maak kennis met dit revolutionaire systeem en 
bespaar tijd, ergernis, geld en zorgen. Maak vol 
gebruik van de unieke voordelen die MOPHODIS® 
biedt:

Ÿ Platform waarop industriële PV-verdelers 
gestandaardiseerd modulair kunnen worden 
samengesteld

Ÿ Samenstelling gebaseerd op basis van de voe-
ding, afgaande PV-groepen, Klantgroepen, 
Dataloggers, bruto productiemeters, overspan-
ningsbeveiliging en het frame

Ÿ Razendsnel en “hufterproof” komen tot aanvraag, 
prijs en bestellen

Ÿ Eén aanspreekpunt, één leverancier, snelle lever-
tijd

Ÿ

Ÿ Voedingen van 225, 360, 504, 640 Ampère

Ÿ Afgaande groepen van 63, 104, 160 Ampère en 
klantgroepen tot 150A

Ÿ Alle componenten zijn IEC-NEN-gekeurd

Ÿ Alle verzekeringseisen zijn verwerkt in het totaal-
pakket. 

Ÿ Het totale systeem kan in één keer gekeurd wor-
den

Ÿ Minimale engineerskennis nodig aan klantzijde

Ÿ Minimale PV-verdelerkennis nodig bij installateur

®HG Industrial MOPHODIS .
Regie en uitvoering in één hand. 



Samen bouwen we aan innovatieve oplossingen waar-
bij veiligheid, snelheid, hoogwaardige kwaliteit en opti-
maal gebruiksgemak hand in hand gaan. Samen suc-
cessen behalen. Dat is wat ons onze sterke naam in de 
markt heeft opgeleverd. En dat is waarom we complexe 
problematieken versimpelen en klanten op allerlei 
manieren ondersteunen in hun bedrijfsdoelstellingen.  

Meer weten over MOPHODIS® en hoe dit systeem 
bedrijven die zonneparken aanleggen op alle moge-
lijke manieren helpt om de optimale PV-verdelers 
samen te stellen? Neem dan contact op met 
HG Industrial. Bel naar 077-327 5080 of stuur een mail 
naar info@hg-industrial.nl. We vertellen dan geen 
complex verhaal maar openen de weg naar een 
succesvolle samenwerking om tot een bloeiend 
partnership te komen. 

Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom

 077 327 5080
www.hg-industrial.com


