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Solar Boulevard™ 
 

Solar Boulevard™ is een 24/7 online monitoring en customercare concept waarbij de investering in uw zon-PV 
systeem continu wordt bewaakt. Uw PV leverancier heeft online inzicht in de performance van uw installatie, waarbij 
de status en productiviteit dagelijks wordt berekend en vergeleken met andere installaties. Daarnaast kan uw PV 
leverancier direct in actie komen als er storingen of problemen met uw systeem zijn geconstateerd. U als eigenaar 
of investeerder van de zon-PV installatie krijgt via een Internetapplicatie online inzicht in de opbrengsten en wordt 
door uw leverancier behoedt voor onnodig opbrengstverlies en derving van hiermee samenhangende inkomsten. 
 

Wat biedt uw leverancier met Solar Boulevard™ u als eigenaar van de zon-PV installatie? 
 

• Volledige ontzorging:  U heeft de zekerheid en geruststelling dat iemand met 
kennis van zaken uw zon-PV systeem continu in het oog houdt. 

• Optimaal rendement van uw systeem met een minimum aan productieverlies 
doordat er met Solar Boulevard™ snel inzicht is in vermeende storingen en er snel 
kan worden gereageerd om ze te verhelpen. 

• U heeft met Solar Boulevard™ naar behoefte via uw eigen gepersonaliseerde 
klantenpagina altijd online inzicht in de status en opbrengsten van uw installatie. 
Als u dit wenst kunt u de productie-waarden downloaden naar uw computer voor 
verdere bewerking. 

• De Solar Boulevard™ sites zijn ook te bekijken met behulp van smartphones, 
iPhone en tablets zoals de iPad  

• Via deze klantpagina heeft u een overzicht van veelgestelde vragen en kunt nu 
gemakkelijk via e-mail contact zoeken met uw leverancier. 

• Alle gegevens en meetdata van uw installatie worden met Solar Boulevard™ voor 
onbeperkte tijd bewaard en opgeslagen. 

• Te allen tijde kunnen er rapportages worden aangemaakt ter 
onderbouwing van vermeende storingen en/of sluipend 
opbrengstverlies. Mocht er onverhoopt discussie zijn over bepaalde 
opbrengstgaranties dan staat u als eigenaar zeer sterk met een 
schriftelijke rapportage van de performance van uw systeem vanaf de 
opstart. 

• Dit is ook zeer handig als u uw zon-PV installatie heeft verzekerd 
tegen opbrengstverlies. De verzekeraar vereist vaak dat er actief wordt 
gemonitored en storingen worden opgevolgd. Met Solar Boulevard™ 
wordt dit gerealiseerd en heeft u bovendien alle data op papier. 

 
Hoe werkt Solar Boulevard™ 
 
• Om continu de actuele opbrengst gegevens van uw zon-PV installatie 

te verzamelen plaatst uw leverancier bij uw installatie een speciale datalogger ook wel 
responder genaamd.  

• Deze responder verzamelt per uur de opbrengst van uw installatie en zendt deze 
gegevens dagelijks naar een centrale Solar Boulevard™ server. 

• In de nachtelijke uren worden deze gegevens in Solar Boulevard™ opgeslagen, verwerkt 
en worden de analyses gemaakt zodat ze de volgende ochtend bij u en uw leverancier 
online inzichtelijk zijn. 

• Als er iets mis is met uw installatie ziet u op uw klantenpagina in de statusbalk bovenaan 
een wolkje verschijnen. Als er wel productie is gemeten ziet u een zonnetje en krijgt u 
een update van de dagproductie, maandproductie en jaarproductie grafieken te zien. 

 
 
Informeer bij uw PV leverancier naar de verdere mogelijkheden en voorwaarden van Solar Boulevard™  


