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Van der Heide lanceert dit voorjaar het Slimme Daken-concept. Een baanbrekende en gepatenteerde sensor-oplossing 

die bliksembeveiligingssystemen 24/7 monitort en afwijkingen signaleert. Daarnaast biedt het concept tal van andere 

mogelijkheden zoals het verzamelen van omgevingsdata. 

 
Wie investeert in bliksembeveiliging wil 100% op zo’n systeem vertrouwen. Maar elk bliksembeveiligingssysteem kent z’n 
kwetsbaarheden, bijvoorbeeld door koperdiefstal, installatie van zonnepanelen, werkzaamheden op het dak, etc. Ook 
weersomstandigheden hebben invloed op de prestaties. Om voor een goede werking te zorgen, zijn er periodiek inspecties 
nodig. Maar, wat als een systeem tussen de inspecties door beschadigd raakt? Dan loop je het risico dat mensen, gebouwen 
en installaties voor langere tijd minder goed, of zelfs helemaal niet, beschermd zijn tegen blikseminslag.  

In vogelvlucht: het dak waarvan je wijzer wordt 
Om bliksembeveiligingssystemen 24/7 te monitoren én meer veiligheid te bieden, ontwikkelden onze bliksemspecialisten 
een sensor-oplossing. Het hart van dit concept is THOR® : onze gepatenteerde sensorinrichting die het 
bliksembeveiligingssysteem doormeet én een melding stuurt zodra er een afwijking is. Met THOR® vergroot je niet alleen 
de betrouwbaarheid van de bliksembeveiliging.  

Dankzij THOR®  zijn er minder fysieke inspecties nodig: dit bespaart kosten en draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot 
doordat er minder reisbewegingen worden gemaakt.  

 
 
De voordelen van Slimme Daken 

• 24/7 inzicht in de werking van je bliksembeveiligingssysteem 
• geen jaarlijkse fysieke (meet)inspecties meer nodig 
• bij afwijkingen meteen een melding 
• gericht onderhoud en reparaties aan je bliksembeveiligingssysteem 
• koppelbaar met elk bliksembeveiligingssysteem  
• minder Co2-belasting dankzij minder reisbewegingen 
• gebruik je dak als databron 
• onweerdetectie op locatie met behulp van de koppeling met Onweer 3.0 

 
Data verzamelen en moniT(H)oren 
Maar THOR®  kan meer. Met THOR®  kun je ook allerlei omgevingsfactoren ‘moniTHORen’ (onder andere 
omgevingstemperatuur, GSM- en zonnesterkte). Data die diepgaand inzicht biedt in de omstandigheden van een gebouw of 
locatie. Op basis hiervan kun je gericht investeren in de veiligheid, de kwaliteit en de gezondheidswaarde van een locatie. 
De data die THOR®  verzamelt, wordt verstuurd naar een extern ‘datahotel’ en ontsloten via een online dashboard.   

Film 

https://www.youtube.com/watch?v=s41nGH0w89k&t=25s
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