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Säkerhetsinformation
Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Apparaten får användas av barn över 8
år och av personer med fysisk, sensorisk
eller mental funktionsnedsättning samt
av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under förutsättning att de får
handledning eller instruktioner om hur
man använder apparaten på ett säkert
sätt och informeras så att de förstår
eventuella risker. Barn får inte leka med
apparaten. Låt inte barn rengöra eller
underhålla apparatenutanhandledning.

Med förbehåll för konstruktionsändring-
ar.

©NIBE 2017.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för människa eller
maskin.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du sköter din anlägg-
ning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan un-
derlätta handhavandet av produkten.

Märkning

Klassificeringav inkapsling av elektroteknisk utrust-
ning.

IP

Allmänt

Återvinning
Lämnaavfallshanteringenav emballaget till den
installatör som installerade produkten eller till
särskilda avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas
bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in

till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som
tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshantering avprodukten från användarens
sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet
med gällande lagstiftning.

Copyright
Tillverkaren har upphovsrätt till denna manual. Denna
bruksanvisning får endast återges, översättas eller kopie-
rasmed skriftligtmedgivande från tillverkaren. Vi förbe-
håller oss rätten att utan föregåendemeddelande ändra
specifikationer eller illustrationer i denna manual.

Landsspecifik information

Installatörshandboken

Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kunden.

Sverige

Garanti- och försäkringsinformation

Mellan dig som privatperson och företaget du köpt PV
Solcellspaket av gäller konsumentlagarna. För fullständi-
ga villkor sewww.konsumentverket.se.MellanNIBE och
det företag som sålt produkten gäller AAVVS. I enlighet
med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till före-
taget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte
höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit
p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation
eller elektriska spänningsvariationer.

Det är du somägare somhar huvudansvaret för anlägg-
ningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att
produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé
att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Omdu
misstänker att produkten på något sätt inte fungerar
som den ska anmäler du detta omgående till den du
köpte produkten av.
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Leverans
Kontrollera omedelbart leveransen tillsammans med
föraren med avseende på följande:
■ Synliga skador (intryckta emballage osv.)

■ Att rätt antal paket levererats

■ Att i synnerhet solcellspanelerna är oskadda.

Hantering
OBS!

Undvik stötar och mekanisk åverkan på solcell-
spanelen. Lyft inte solcellspanelerna i anslutning-
arna. Ställ inte solcellspanelernapå föremål som
kan skada dem, dra eller släpa dem inte över
någonting som kan skada dem.
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Ingående komponenter i NIBE PV Solcellspaket

LEK

Monokristallina kiselcellspaneler 10 st.

Al-skenor, 2,1 meter 10 st.

Al-skarvar 20 st.

Fästen för solpaneler (montageklämmor)
24 st.

Anslutningskontakter för elanslutningmel-
lan panelerna och växelriktaren, honor +
hanar, (elkabel ingår ej) 4 + 4 st.

Kontakterad PV-kabel 7 meter 2 st.

Grundsats PVK 10-10

L
E

K

Växelriktare 1 st.

EME 20 1 st.

Växelriktare PVI 10-XX

Tegeltak PRM 11-20Takfäste PRM XX-20, 20 st.
(finns för fyra olika taktyper)

Plåttak PRM 21-20

Papptak PRM 41-20

Falsat plåttak PRM 31-20
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Allmänt
Installationen får endast utföras av kompetent personal.

Det medlevererade materialet är vad som behöver an-
vändas vid beskrivna installationer (se sidan 17), i speci-
ella fall så behöver detta kompletteras. Vid osäkerhet
kontakta leverantören. Före installationenoch solcellspa-
nelsystemetsdriftsättning,måste informationomgällan-
denormeroch föreskrifter inhämtas. Endast auktoriserad
elinstallatör ska utföra den elektriska installationen och
göra föranmälan till nätägaren. Blankett omväxelriktaren
ska bifogas föranmälan (förifylld blankett finns på
nibe.se). Observera att anläggningen inte får tas i drift
förrän nätägaren givit sitt godkännande.

OBS!

Installationav en solcellspanel är ett omfattande
ingrepp i ett befintligt tak. Takbeläggningen -
särskilt på inreddaochbebodda vindar eller där
takets minimilutning är underdimensionerad
(relativt beläggningen) - kräver ytterligare åtgär-
dermot väta på grund av vindtryck och drivsnö,
detta måste bedömas av installatören från fall
till fall. Takets konstruktionmåste kunnahantera
den vind- och snöbelastning som kan förekom-
ma i regionen.

Statisk belastning
Installationen får endast utföras på takytor eller stödkon-
struktioner med tillräcklig bärkapacitet och hållfasthet.
Takets och takkonstruktionens statiska lastkapacitet
måste vid behov undersökas innan solcellspanelerna in-
stalleras. Stor vikt bör fästas vid skicket hos takkonstruk-
tioner av trä ochmöjligheterna att skruva fast solcellspa-
nelernas fästdon i konstruktionen. Takkonstruktionen
ska förstärkas om detta är nödvändigt. Besiktning av
hela solpanelinstallationen enligt DIN 1055 del 4 och 5,
eller i enlighet med landsspecifika föreskrifter krävs
specifikt i områden med snöfall och kraftiga vindar. In-
stallationsplatsens egenskaper (förhärskande vindrikt-
ning, virvelvindar osv.)måste också tasmed i beräkning-
en/uppskattningenomdessa kan innebäraökadbelast-
ning. Solcellspanelenmåstemonteras så att drivbildning
av snö från rasskydd eller pågrundav särskilda förhållan-
den på installationsplatsen inte kan förekomma i närhe-
ten av solcellspanelen.

Avståndet från takets ytterkanter bör varaminst 1m vid
taksidor och 0,2 m vid nock och takfot, detta för att
minska risken för att vinden sliter loss solcellspanelen.

Installationssystemet enligt DIN 1055 del 5 för snözon
II är avsett för användning upp till 400 m över havets
nivå. Utförs installationen på tegeltak så rekomenderas
att snön skottas av om den blir tjockare än 30 cm på
solpanelerna (OBS!Har snölagret smält, packats och fyllts
påmedmer snöochpå så sätt fått en extra högdensitet,
kan snön behöva avlägsnas trots att inte 30 cm upp-
nåtts.)

Om det förekommer risk för att snö kan glida ner på
panelernaoch specielltmotbaksidanavupprestapaneler
så skall snörasskydd monteras på lämplig plats för att
förhindra detta.

Se också till att materialet under tak med tegelpannor
är tillräckligt stabilt för att bära takets fästpunkter. An-
nars måste taket förstärkas. Detta måste installatören
bedöma och fatta beslut om, vid osäkerhet så behöver
byggingenjör konsulteras. Vi rekommenderar även att
tegelpannorna slipas ned så att inga punktbelastningar
förekommer mellan taket och takkrokarna. Minsta av-
stånd mellan takpannorna vid överlappspunkter och
undersidan av konsolerna är 3 mm, detta för att bättre
klara röresler i infästningssystemet vid belastningar som
kan uppstå.

Åskskydd
Omett externt åskskyddärmonteratmåste solcellspane-
lernaoch takkonstruktionerna integreras så att solpanel-
fältet skyddas från ett direkt blixtnedslag. Den samman-
tagna ytan av solcellspaneler måste placeras inom åsk-
skyddssystemets skyddsområde. Ett säkerhetsavstånd
på omkring 0,5m i alla riktningar från solcellspanelerna
till det skyddade områdets periferi måste iakttas.

Säkerhetsinstruktioner
■ Gällande säkerhetsföreskrifter för arbete på tak och
liknande konstruktioner måste följas.

■ Barriärer som skyddarmot fallande delarmåste instal-
leras. Detta är särskilt viktigt på höga byggnader och
vid platser där många personer passerar nedanför ta-
ket / byggnaden.

■ Personlig säkerhetsutrustning eller en byggnadsställ-
ning ska användas vid arbete på taket, enligt gällande
föreskrifter.

■ Adekvata åtgärder måste vidtas under installationen
så att solcellspanelen inte lossnar och faller.

■ Iaktta säkerhetsavståndet till strömförande ledningar!
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Uppställning och placering
Figuren visa solinstrålning i procent av globalinstrålningen
mot några olika orienterade och lutande ytor.
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Källa: SMHI

Kartan visar linjer med samma globalinstrålning, dvs solin-
strålningen mätt mot horisontella ytor. Källa: SMHI.

Med hjälp av figuren och kartan kan man uppskatta
årsvärdet av solinstrålningenmot den yta där solcellspa-
nelerna är placerade.

100% är solinstrålning mot en horisontell yta, vilket i
södra Sverige ligger mellan 900 och 1200 kWh/m²/år.
Vinkeln på lutande ytor är 45°.
1. Ta fram den årliga solinstrålningen med hjälp av

kartan. Beroende på solpanelens placering enligt fi-
gur, erhålls anläggningsspecifik solstrålning i pro-
cent.

2. Multiplicera resultatet med anläggningens toppef-
fekt (t.ex. 2,95 kW, 5,9 kW, 8,9 kW, 11,8 kW, 20,7
kW).

3. Multiplicera resultat 2 med en konstant 0,9 för be-
räkningav energiproduktionen i kWh/år (med reser-
vation för skuggning, nedsmutsning, och snötäck-
ning).

Exempel: Stockholm, 6 kW, 45°, montering söder.

1000 x (112/100) x 5,9 x 0,9 = 5947 kWh/år
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E
K

Översikt

På bilden bredvid illustreras när PV Solcellspaket är
monterade på villatak.

OBS!

Säkerställ att takkonstruktionensbärkapacitet
och hållfasthet är tillräcklig.

OBS!

Omdet saknas tillräckligt stabil understruktur
såsom råspont eller takstolar för attmöjliggö-
ra en hållfast montering måste taket förstär-
kas.

Takkrok, rostfritt Monteringsskena, horisontell

Skarv med nit

Solcellspanel

Montageklämma

Systemöversikt, monteringsdetaljer
 1

.

 2.

3.

 4
.

 5
.

 5
.

 6.

 19 mm

Takkroksplacering1

4

5

5

2

3 6

24 mm

Före montering av solcellspaneler
1. Antal radermonterade solcellspaneler x solcellspa-

nelens höjd (plus avståndetmellan solcellspaneler-
na i förekommande fall).

2. Antal monterade solcellspaneler horisontellt x
(solcellspanelens bredd + 24 mm) + 31 mm.

3. Det horisontella avståndet mellan fästpunkterna
för takkrokarna får vara max c-c 1200 mm.

4. Solcellspanelens höjd
5. Fästpunkternas placering vertikalt = panelhöjd x

0,25.
6. Max avstånd mellan sista takkroken och monte-

ringsskenans ände = 200 mm
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Ta bort takpannor

Märk utmed krita var takkrokarna ska placeras. Ta bort
eller skjut upp de markerade takpannorna.

OBS!

Endast illustration,måttmellan takkrokar enl.
avsnitt "Före montering av solcellspaneler"
sid. 9.

Övre spår

Undre spår

Takkrok

Råspont/
Takstol

X X

Montering av takkrok i takstol

Fäst varje takkrok i takstolarna med 3 st träskruv. 2 st
skruvar placeras i det nedre spåret och 1 st skruv place-
ras i det övre spåret (skruvar ingår ej).

OBS!

Kantavståndet (X) ska vara lika på båda sidor-
na.

Montering av takkrok i råspont

Fäst varje takkrok med 6 st rostfri byggskruv, fördelat
på båda spåren (skruvar ingår ej).

Distansplatta

LäktTräskruv

Råspont/
Takstol

Takpanna
Takkrok

Montering av distansplatta

Takkroken får inte pressas direkt mot takpannan. Vid
behov använd distansplatta!

Distansplattan ska vara av vatten- och väderbeständigt
material.

PV SolcellspaketKapitel 4 | Montering10



Anpassning av takpanna

Använd vinkelslip eller hammare för att göra ett urtag
i den del av takpannan som täcker takkroken, så att
takpannan kan ligga an mot underlaget.

Det kanockså vara nödvändigt att göra ett urttag i den
underliggande takpannan.

3

2

1

Montering av skruvstift för montering av
solcellspaneler på plåttak
1. Håltagning i takplåt eller använd befintligt hål
2. Montera skruvstift i takstol tillräckligt djupt, (minst

hela trägängan ska dras fast), för att kunnamonte-
ra tätningmot takplåt.Med fördel kanbitumenba-
serad tak ochbyggfog användas, krävs vid texture-
rad (sandad) yta

3. Montera L-profilen, justera höjdmot övriga skruv-
stift

4. Säkerställ att skruvstiftets hela gänga skruvas i
takstolen.

U
N Takplåt

Bärläkt

Ströläkt
Råspont

Takstol

4

LEK

Bult M10

Bricka

Fäste

L-profil

Mutter M10

Montering av monteringfästet för
montering av solcellspaneler på falsat
plåttak
1. Montera fästet på taket enligt gängse regler och

praxis
2. Montera L-profilen med M10 bult, bricka och

mutter.
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x 10

LEK

LEK

Skruv

Vagnsbult M10

Montering av monteringfästet för
montering av solcellspaneler på papptak

1. Montera plattan på taket enligt gängse regler och
praxis.

x 10

LEK

LEK

Vagnsbult M10

Tätningsduk
Gummibricka

L-profil

Mutter M102. Montera L-profilen på uppstickande vagnsbult med
M10 mutter.

TÄNK PÅ!

Vagnsbulten monteras underifrån innan
plattan monteras på taken.

TÄNK PÅ!

Användaldrigdemonterade takkrokarna som
stege!

 

Montering av monteringsskenor

Monteringsskenorna skruvas fast i takkroken med T-
bult och låsmutter (8 mm).

TÄNK PÅ!

Kontrollera att T-bulthuvudet sitter vertikalt i
monteringsskenan efter åtdragning.

Det avlånga hålet i takkroken möjliggör optimal
höjdjustering av monteringsskenan.

Justering av monteringsskenans höjd

Justera in de först monterade monteringsskenorna i
förhållande till varandra och till takbeklädnaden. Fixera
sedan monteringsskenan mot takkroken genom att
dra åt muttern. Åtdragningsmoment 12-15 Nm.

PV SolcellspaketKapitel 4 | Montering12



Monteringsskena

2 mm
Skarv

Nit

Skarva monteringsskenorna

Skjut in dennitförsedda skarvbiten imonteringsskenan
tills den klämmer fast mot niten (A). För på nästa
monteringsskena tills ävenden klämmermot niten (B).
Lämna 2 mmmellanrum för att kompensera för linjär
utvidgning.
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Monteringsskena

Montageklämma

90°

Montering av solcellspaneler i första
(nedersta) raden

OBS!

Montageklämman är vridbar och anpassad
för att användas både i ytterkanterna och
mellan solcellspanelerna.

1. Placera första solcellspanelen på monteringsske-
nan.

2. Klicka fast montageklämman i första (nedersta)
raden 5 mm från monteringsskenans ände.

3. Säkra solcellspanelen med montageklämmans
skruv, åtdragningsmoment 8 Nm.

4. Klicka fast montageklämman i monteringsskenan
på solcellspanelens högra sida. Förmontagekläm-
man mot solcellspanelen och anslut.

5. Placeraandra solcellspanelenpåmonteringsskenan
och för solcellspanelen mot montageklämman.
Anslut kabeln i föregående solcellspanel. Fäst upp
kablaget mellan solcellspanelerna.

6. Dra åt montageklämman, åtdragningsmoment
12-15 Nm.

7. Montera ytterligare solcellspaneler enl punkt 4 till
6.

8. Efter att sista solcellspanelen i rad 1 placerats på
monteringsskenanoch anslutits, klickasmontage-
klämman i monteringsskenan från höger. Minsta
avståndmellanmontageklämmaochmonterings-
skenans ände är 5 mm.

9. Säkra solcellspanelen med montageklämmans
skruv, åtdragningsmoment 8 Nm.

TÄNK PÅ!
Fäst upp kablagetmellan solcellspaneler-
na.

TÄNK PÅ!
Tagmed returkabel vid montering av pa-
nelerna. Seunder avsnitt Elinkoppling/Ka-
beldragning.

Montera följande rader enl. samma tillvägagångssätt.
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Principschema

LEK

4 532

HB I JF JF HB 2 11 H1 IB 5L

1
6 7 8 9 10 11 2 TR HK

AIA 566

LEK

LEK

L
E

K

Internet

Solceller

Växelriktare

Egenförbrukning

Elcentral

Energimätare
Elnät

NIBE Uplink

SMO 20

Värmepump

EME 20

OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras
under överinseende avbehörig elinstallatör och
enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

På solpanelernas baksida finns en fabriksmonterad
kopplingsbox förbereddmed kablar för plus- ochminu-
sanslutningar. Kablarnaär förseddamed snabbkoppling-
ar.

Elkablarna mellan panelerna och växelriktaren ska vara
av typendubbelisoleradochUV-/väderbeständig Photo-
voltaic-kabel, 4 mm² upp till 100m längd (medföljer ej).

Växelriktaren ansluts och avsäkras till gruppcentral som
om det vore en last med samma effekt. Växelriktaren
innehåller en fabriksmonterad jordfelsbrytare på 300
mA.Omväxelriktaren ska anslutas till extern jordfelsbry-
tare ska denna vara på 300 mA eller större.

Kontaktering av DC
kablage

DC-kontakter av typenMC-4
medföljer alla paket.

1. Kontaktdonets hylsa ska
inte lossas innan kabeln förs
in i kontaktdonet.

1
15 - 16,5 mm2. Skala kabeln 15-16,5 mm

2

3. Tvinna kabelns kardeler.

4

CLICK

4. För in kabeln i kontaktdo-
net tills det hörs ett "klick".

5
Test

5. Kontrollera att kabeln sit-
ter fast ordentligt genom att
dra lite försiktigt i kabeln.

6

3 - 4 Nm

6. Spänn fast kontaktdonets
hylsa så att kabeln sitter fast
och att hylsan är i botten (3-4
Nm)
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Inkoppling EME 20

Inkoppling mot växelriktare

Anslut kablarna i växelriktarenenligt nedanstående skiss.

OBS!

Frontluckan på växelriktaren ska inte öppnas.
Inkoppling ska ske via avsedd lucka under växel-
riktaren, se bild. Använddenbipackade plinten.

Inkoppling mot NIBE produkt

På SMO 20 ska den förkontakterade kabeln anslutas i
uttag X8 på displayenheten och på plint AA23:1-4 på
EME 20-kortet.

Plint AA23:1-4 på EME 20-kortet ansluts till plint X4:9-
12på ingångskortet (AA3) i värmepumpen/inomhusmo-
dulen/styrmodulen.

Plint AA23:9-10 på EME 20-kortet ansluts till plint 1-2
på växelriktaren.

Extern anslutning ska vara 0,5 mm² upp till 50 m, t.ex.
EKKX, LiYY eller liknande.

SMO 20

LEK

L N 1 1 0 2 3 4PE

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
 

X8

1110982 3 4 5 6 71

21

B

G
N

D

1
2

V

A

X8

Växelriktare

SMO 20

EME 20

AA23

Grön = GDN
Vit = A

Brun = B
Gul = 12V

F1245/F1255 F370/470/730/750
VVM 225/310/320/325/500 SMO 40

AA3-X4

LEK AA3-X4

121110987

1110982 3 4 5 6 71

21

AA3:X4

Växelriktare

F1245/F1255
F370/470/730/750
VVM 225/310/320/325/500
SMO 40

EME 20

AA23
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F1145/F1155

AA3-X4

12

11

10

9

1110982 3 4 5 6 71

21

AA3:X4

Växelriktare

F1145/F1155
EME 20

AA23

Elkopplingsversioner F1345

F1345 har olika elinkopplingar beroende på när värme-
pumpen tillverkades. För att se vilken elinkoppling som
gäller för din F1345, kontrollera om beteckningen "2.0"
syns ovanför plintarnas högra sida enligt bild.

L
E
K

F1345 utan 2,0

AA3-X6

11

109

82 3 4 5 6 71

21

6 74 5

B

G
N

D

1
2

V

A

AA3:X6

Växelriktare

AA23

EME 20
F1345 utan 2.0

F1345 med 2,0

L1

-X3 -X4

1 2 3

-AA101 -AA101

N L2 L3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-X5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-X6

-X7 -X8 -X9

-FC1

-AA101 -AA101

-AA101 -AA101 -AA101

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

-X10

A B A B
-AA3-X7

K1

-AA101

K2 K3C C NO NC

K4

C NO NC

QN10 GP16

L N L L L N N N L N L N PEPE

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
2
V A B 13 14

-B
E

1

-GP16

-B
E

2

-B
E

3

A
U

X
 4

A
U

X
 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-AA3

-X6

0-10V

-EP14 -EP15

-BF1

16 17 18
2

-AA3

-X22

-AA3

-AA3

-X20 -X21
1 3 123

-X23

-B
T

1

-B
T

5
0

-B
T

2
5

-B
T

6

A
U

X
 1

A
U

X
 2

A
U

X
 3

-B
T

7

-B
T

7
1

2.0

1 2 3 4 5

-X10

A B A B

-AA101

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
2

V A B 13 14

-B
E

1

-GP16

-B
E

2

-B
E

3

A
U

X
 4

A
U

X
 5

0-10V

AA101:X10

121110987

11

109

82 3 4 5 6 71

21

B

G
N

D

1
2

V

A

AA101:X10

Växelriktare

F1345 med 2.0
EME 20

AA23

17Kapitel 5 | ElinkopplingPV Solcellspaket



NIBE Uplink
Med NIBE Uplink och internet får du en snabb överblick
och aktuell status på solcellsanläggningen i din fastighet.
Du får ett överskådligt och bra underlag där du kan se
aktuell effekt samthistorik. Vid eneventuell driftstörning
får du dessutom ett larm direkt i mailen, vilket ger möj-
lighet till snabba motåtgärder.

Detta ingår omman har en NIBE maskin sedan tidigare
som kan hantera NIBE Uplink. Vill du använda NIBE
Uplink och inte har en NIBE maskin sedan tidigare kan
SMO 20 användas.
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Montering av solcellspaneler i flera grupper
Exempel på möjliga kombinationer per tio paneler:

För att minska risken för skador på elkablarna mellan
grupperna av solcellspaneller kan man låta dessa löpa
under takpannorna alt undertaket. För att hindra fukt
från att tränga in under takpannorna eller genom fukt-
spärren vidgenomborrningarna för elkablarnabördessa
förses med diffusionstäta genomföringar.

Speciellt anpassade takfästen för tegeltak, plåttak,
papptak eller falsat plåttak. Vilken typ av takfäste som
ska användas måste anges vid beställning

OBS!

Förmonteringav solcellspaneler i andragruppe-
ringar kan det krävas komplettering av kontak-
ter och montagematerial.

Montering

Varje paket kan utökasmed extra paneler, eller kanman
låta bli att montera paneler.

Detta gör att man har en mycket bra flexibilitet och
möjliggör ett snyggt takmontage.

Har man behov av en större anläggning är det fullt
möjligt att bygga ut den, då väljer man bara multiplar
av t.ex. 21 kW och kan då få en anläggning på t.ex. 210
kW.Detta görs enkelt tack varemodulsystemet ochman
behöver då 10 x 7 grundsatser, 10 x växelriktare och 10
x 7 satser takfästen.

Material

Om panelerna monteras i annan formation än vad som
visas i ex. kan eventuellt komplettering av montagema-
terial behövas. För beställning av ytterligare komponen-
ter eller installationsmaterial, kontakta:

NIBE AB Sweden

Box 14, Hannabadsvägen 5

SE-285 21 Markaryd

Tel: (+46)(0)433 73 000

info@nibe.se

Exempel

6 kW paket monterat på tak som är utökat med exem-
pelvis fyra solcellspaneler (7,1 kW)

LEK

LEK

LEK

LEK

6 kWpaketmonterat på tak därman låtit bli attmontera
exempelvis två solcellspaneler (5,3 kW).

LEK

LEK

Antal solcellspaneler per sträng och per paket

Tabellen visar hurmångapanelerman kanhaper sträng,
samt hur många paneler växelriktaren klarar av.

Växelriktaren har dubbla trackers vilket möjliggör mon-
tering av olika antal paneler per sträng.

Om antalet paneler inte räcker till för att uppnå minan-
talet på två strängar, då måste man montera alla pane-
lerna i en sträng.

Sträng = ett antal paneler som är seriekopplade.

Max
totalt

Min
totalt

Max/strängMin/sträng

1461043 kW
25151886 kW
352621129 kW
4236211412 kW
80602x212x1521 kW

Extra takfästen tillkommer vid utbyggnad.
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Inkoppling av växelriktare
För montering, inkoppling och drift av växelriktare, se
bipackad manual.

Kabeldragning

Förkontakterad kabel (2 x 7m)medföljer och kan använ-
das vid takinstallation.

OBS!

För attminimera risken för inducerade spänning-
ar vid åska måste återledaren förläggas ihop
med de serikopplade panelernas anslutnings-
kablar.

Jordning av solcellspaneler

Solcellspanelerna ska jordas i växelriktareneller enextern
elcentral.

Åskskydd

För information ang. åskskydd se sidan 8under "Installa-
tion".
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OBS!

För installation och anslutning av växexelrikta-
ren, se Installations- och bruksanvisning för re-
spektive växelriktare.

Vid driftsättning
En startguide hjälper dig att genomföra uppstarten.
Följande ställs in:
■ Välj land.

■ Om land inte finns välj gällande standard.

Landsinställning
Följande gäller för landsinställningen:

Ställ in samma land som växelriktaren är installerad i.
Växelriktaren laddar då de nätparametrar somgäller för
landet; mer information finns i Installations- och bruks-
anvisning för respektive växelriktare.

Aktivering EME 20

Programinställningar
Programinställningen av EME 20 kan göras via startgui-
den eller direkt imenysystemet i NIBE värmepumpen/in-
omhusmodulen/styrmodulen.

TIPS!

Se även Installatörshandboken för värmepum-
pen/inomhusmodulen/styrmodulen.

Startguiden

Startguiden visas vid första uppstart efter installationen
av värmepumpen/inomhusmodulen/styrmodulen,men
finns även i meny 5.7.

Menysystemet

Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller
behöver ändra någon inställning kan du göra detta i
menysystemet.

Meny 5.2.4 – tillbehör

Aktivering/avaktivering av tillbehör.

Välj: pv-panelstyrning

Meny 4.1.10 – solel

Här ställer du in om du vill att EME 20 ska påverka
rumstemperaturen och / eller varmvattnet och / eller
pool.

påverka rumstemperatur

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

påverka varmvatten

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

påverka pool

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off
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Service
Solcellspanelerna bör inspekteras regelbundet.

Kontrollera att glas, baksida och aluminiumram är ska-
defria.

Kontrollera också att elektriska kablar och anslutningar
är hela och utan beläggning.

Mekanisk rengöring behövs i allmänhet inte och rekom-
menderas ej.
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21 kW12 kW9 kW6 kW3 kWSolcellspanel

280 - 300WpMärkeffekt vid STC (Pmpp)
31,60 - 32,26VMärkspänning (Umpp)
8,86 - 9,30AMärkström (Impp)

1650x991x40mmYttermått (LxBxH)
Anodiserat svartUtförande med aluminiumram

19kgVikt
2x1000mmFörkontakterade anslutningskablar

Grundsats PVK 10-10
057 180Art. Nr.
620 41 01RSK. Nr.

PVI 10-21PVI 10-12PVI 10-9PVI 10-6PVI 10-3Växelriktare
516x650x203516x474x192347x432x145mmYttermått (b x h x d)

392414kgVikt
42Max antal strängar

VitFärg
2Antal trackers (MPPT)

IP65Kapslingsklass
4020161616ARekommenderad avsäkring

057 204057 203057 202057 201057 200Art. Nr.
620 41 06620 41 05620 41 04620 41 03620 41 02RSK. Nr.

EME 20 (ingår i växelriktare PVI 10)
81x81x28mmYttermått (LxBxH)

IP22Kapslingsklass
057 188Art. Nr.

Takfästen 20 st.
PRM 11-20 (Takfäste tegeltak)

057 207Art. Nr.
620 41 07RSK. Nr.

PRM 21-20 (Takfäste plåttak)
057 208Art. Nr.
620 41 08RSK. Nr.

PRM 41-20 (Takfäste papptak)
057 209Art. Nr.
620 41 10RSK. Nr.

PRM 31-20 (Takfäste falsat plåttak)
057 210Art. Nr.
620 41 09RSK. Nr.
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Mer info och bilder finns på www.nibe.se.

1 st. PVK 10-1 Solcellspanel med monteringskit
(4 st. montageklämmor,
1 st. Al-skena, 2 st. skarvar)
Art nr 057 205
RSK nr 620 41 11

1 st. PRM 11-1 Takfäste tegeltak
Art nr 057 181
RSK nr 620 41 12

1 st. PRM 21-1 Takfäste plåttak
Art nr 057 182
RSK nr 620 41 13

1 st. PRM 41-1 Takfäste papptak
Art nr 057 183
RSK nr 620 41 15

1 st. PRM 31-1 Takfäste falsat plåttak
Art nr 057 184
RSK nr 620 41 14
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Kontaktinformation
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT-4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

AT

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel: +41 58 252 21 00 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

CH

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

CZ

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 7546-0 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

DE

Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: +45 97 17 20 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

DK

NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9-274 6970 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi

FI

NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

FR

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

GB

NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NL

ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no

NO

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: +48 (0)85 662 84 90 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

PL

© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, RU-603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06 E-mail: kuzmin@evan.ru www.nibe-evan.ru

RU

NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433 73 000 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

SE

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.nibe.eu för mer information.
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