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Skyddsräcke för taklucka 
komplett

Carisma Halvpanna Taklucka

Carisma Börjannock,
Slutnock, Börjanvalm

Nock- och takfotsräcke komplett

Nockskruv
med packning

Snöglidhinder
(max 4 m fasadhöjd)

Ventilationshuv isolerad

Stormclips

Carisma 
Betongtakpanna

Carisma
Nockpanna

Takluftaren Doldis

Gavelbeslag Carisma
Europanna

Tak- och 
Vägganslutningsrulle

Carisma Gavel-
panna vänster

Carisma Gavel-
panna höger

Gavelpanna 
halvpanna höger

Gavelpanna 
halvpanna vänster

Kryssnock planKryssnock lutande

T-nock

Detta är endast ett urval av vårt breda sortiment. För mer information om resp produkt, se produktblad på www.benders.se

Snörasskydd komplett

TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET

Fotplatta till taksäkerhet
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Fast glidskydd

Skorstenstätning

Justerbar 
nockbrädshållare

Takbrygga komplett

Infästningsskena
till kopplade taksteg

Säkerhetskrok

Betongdel för genomföring

Carisma Nockbygel Carisma Ventilerad takfotsläkt

Nock- och 
Valmtätningsrulle

Carisma Tätningskloss

Carisma Dold avrinningsplåt

Ytterligare produkter finner du i vår huvudbroschyr och på www.benders.se

Bärläktssteg
(max 4 m fasadhöjd)

Taksteg kopplade

BTS Underlagstak

Ränndalsbeslag

Försök att planera 
taksäkerheten 

på norrsidan av 
taket, då det ej 

går att montera på 
solcellspanelen.

Solcellspanel SolTech ShingEl
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Denna monteringsanvisning är till för att vägleda 
och ge tips avseende utförande av Bender Carisma 
och SolTech Energy’s ShingEl solcellpanel.

De regler som finns kring takläggning och sol-
cellsmontering framgår av BBR (Boverkets Bygg 
Regler) och Elinstallationsreglerna. Flera lösningar 
finns avseende takläggning och solcellsmontering, 
några rekommenderade redovisas här. Omläggning 
av tak kan ofta leda till att man får använda 
andra lösningar på befintlig konstruktion. Så länge 
dessa följer BBR och Elinstallationsreglerna påver-
kas inte våra garantier av detta.

Benders förbehåller sig rätten till omedelbara upp-
dateringar och senaste versionen av monteringsan-
visningar finns alltid på www.benders.se. 

Lutar det åt Carisma och solceller?
Benders takpanna Carisma får användas på taklutningar 
ned till 14° och solcellspanel ShingEl kan läggas på tak-
lutningar mellan 14°-45°. Gör så här för att få fram takets 
lutning i grader: Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på 
husets gavel. Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från 
sträckans ändpunkter upp till taket. Minska det största 
talet med det minsta; t ex 157 - 112 = 45 cm, vilket anger 
hur mycket taket höjer sig per meter. Se tabell nedan för 
att få fram gradtalet: 45 cm = 24° taklutning.

Höjning i cm Taklutning (°) Höjning i cm Taklutning (°)

25 14 67 34

30 17 75 37

40 22 84 40

45 24 90 42

53 28 100 45

62 32 119 50

Tabell 1: Tabell över gradtal vid olika takhöjningar.

Säkerhet
Tänk på att takarbete medför olycksrisker. Var noga med 
att din och dina medarbetares säkerhet. Följ gällande ar-
betsmiljöregler och arbeta alltid med ställning och skydds-
räcken. Vid montering av solceller blir solcellspanelen lätt 
hal, var noga med ställning och säkerhetssele samt följ sä-
kerhetsföreskrifterna på sida 16.

Förarbete
Vi förutsätter att vissa förberedelser är gjorda innan arbe-
tet enligt läggningsanvisningen påbörjas:
- Innan du lägger nya takpannor på ett gammalt hus, 
bör du först noggrant kontrollera taket. Besiktiga taket 
både invändigt och utvändigt. Läckage, fukt och mögel 
kan ställa till stora problem och måste åtgärdas. Titta 
särskilt uppe vid nocken samt vid genomföringar i taket.
Undertak och läkt bör bytas. Om möjligt flytta genom-
föringar såsom avloppsluftning och ventilationshuv till 
taksidan utan solceller. Föranmälan till nätägaren måste 
vara godkänd innan arbetet med solceller påbörjas.

- En traditionell betongtakpanna har sin spårkant på 
högsta punkten, en platt takpanna har sin spårkant på 
lägsta. Detta innebär att vid häftiga regn kan vatten 
tränga in på underlaget. Underlagstaket skall därför 
vara vattenavledande och utformat med traditionell 
fotplåt som leder eventuellt vatten in i hängrännan. 
Vid läggning av Carisma på takfotskil måste ventilerad 
takfotsläkt användas för att säkerställa ventilationen 
under pannorna.

Råspont och papp
All läggning av Carisma takpannor och SolTech ShingEl 
solpaneler skall ske på underlagstak av råspont och för 
ändamålet godkänd papp. Vi rekommenderar Bender 
BTS Underlagstak eller likvärdig av godkänd kvalitet. Vid 
installation av ShingEl krävs att underlagspappen alltid 
ska vara skarvklistrad.

Ventilerad takfotsläkt
Ventilerad takfotsläkt har en bygghöjd av ca 25 mm och 
ger möjlighet till luftcirkulation under takpannorna när 
takfoten är uppbyggd med takfotskil. Observera att 
taklutningen måste vara 
minst 22° för att takfoten 
skall få byggas upp med 
kil. För att första takpannan 
skall få rätt lutning använd 
en takfotskil som är ca 45 
mm hög. Ihop med den 
ventilerade takfotsläkten ger detta rätt avstånd från 
underlagstaket.

Börja med ströläkt
Ströläkten läggs lodrätt från takfot till nock, rekom-
menderad dimension minst 25x38 mm (± 2 mm) men 
gärna 45x45 mm (för att skapa distans mellan bär- 
och ströläkt eftersom kablarna ska kunna dras under 
bärläkten). Spika en ströläkt på varje takstol, lägg sedan 
en ströläkt mellan dessa. Rekommenderat max avstånd 
mellan ströläkt är 600 mm cc (centrum till centrum). 
Fäst enbart ändarna på läkten först. Resten spikar du 
tillsammans med bärläkten. Yttersta ströläkten spikas 160 
mm från vindskivans inre kant. Här monteras dold avrin-
ningsplåt om ej gavelpanna används.

Ventilerad takfotläkt
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Indelning läktavstånd
Nu när nedersta och översta bärläkten är på plats mäter 
du avståndet där emellan, ovankant till ovankant. Dela 
sträckan med det maximala läktavståndet för respektive 
taklutning så får du fram antalet pannrader. Exempel: 
Avståndet mellan övre och nedre bärläkt = 4700 mm och 
taklutningen är 18°. Vid 18° är läktavståndet maximerat 
till 340 mm. 4700 / 340 mm = 13,8 vilket man avrundar 
uppåt till 14 pannrader = 4700 / 14  = 335 mm i läktav-
stånd. Nu kan du lägga ut bärläkterna och spika fast på 
alla ställen där bärläkt och ströläkt korsar varandra.
(Se tabell 2.)

Taklutning (°)
Carisma max 
läktavstånd

(mm)

ShingEl max 
läktavstånd

(mm)

22 - 45 350 340

18 - 21 340 340

14 - 17 320 320

Tabell 2: Tabell över max läktavstånd beroende på taklutning.

Räkna ut antalet takpannor och solcellpaneler
Här krävs det projektering och uträkningar så man får rätt 
systemdesign innan man börjar. Hänsyn måste också tas 
till Boverkets Byggregler, då taksäkerhetsprodukter inte 
går att montera på solcellspaneler utan skall monteras på 
Carismapannorna.

Tänk på att det går en halvpanna per rad till Carisma och 
ShingEl eftersom den alltid ska läggas med förskjuten skarv.

För att få vindskiveplåten rätt monterad, skall vindskivans 
ovankant vara 65-70 mm över bärläktens ovankant. 
Benders Carisma Gavelpanna är ett smart alternativ till 
vindskiveplåten. Är detta aktuellt, tänk på  det redan vid 
projekteringen. Den ger en säker tätning och sparar un-
derhåll av vindskivan. Den ger en estetisk helhet av taket. 
Rekommenderade läktavstånd för Carisma är vid 88 mm 
klipp 335-340 mm och vid 110 mm klipp 320-335 mm. 
Det lägre måttet i intervallet kan inte minskas, då tar pan-
norna i varann. Takets breddmått måste anpassas efter ga-
velpannornas byggbredd. Se tabell s 14-15.

Bild 2: Översta bärläkt

Dold avrinningsplåt
Dold avrinningsplåt monteras på underlagstaket mot 
vindskivans trekantslist och  upp på vindskivans insida. 
Första ströläkten placeras 160 mm från vindskivans insida 
för att plåten skall få plats.

Dold avrinningsplåt

 
Låt bärläkten hänga över 
ströläkten så att den nästan 
når fram till avrinningsplå-
ten. Se monteringsbeskriv-
ning sid 10-11, bild 4-6.

Fortsätt med bärläkt
De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för 
bärläkt. Det variabla läktavståndet för Carisma är 310-350 
mm, men tänk på att för ShingEl är läktavståndet 320-340 
mm, se tabell 2. Bärläkten ska minst ha dimension 25x38 
mm (± 2 mm). Ett alternativ kan vara 45x45 mm.

Takfotsläkt
Allra först fäster du takfotsläkten vid takfoten. Den skall 
vara ca 20 mm högre än övrig bärläkt så att lutningen blir 
densamma på nedersta takpanneraden som på övriga rader 
(nedersta raden vilar inte på andra pannor eller solceller).
Lägg sedan på en takpanna och prova in nästa läkts läge. 
Läktavståndet kan variera något beroende på hängrännans 
montering och takets lutning. Om man ej har tillgång till 
några pannor använd ett läktavstånd på ca 360 mm, mätt 
mellan nederkant takfotsläkt till överkant första bärläkt, 
förutsatt att en fotplåt monteras mellan undertak och 
hängränna. Mät in och spika fast den nedersta bärläkten. 
Vid ev montage av täckplåt, tänk på att bibehålla ett min 
avstånd på 20 mm för luftning under pannorna.
 

Bild 1: Takfotslösning med dubbla bärläkt.

Ströläkt

Underlagstak

Dubbla bärläkt alt 
45x70 eller liknande

Ev täckplåt

Fotplåt Bärläkt 25x38

Översta bärläkten
Fortsätt sedan upptill och fäst översta bärläkten. Prova 
med en takpanna,  se till att avståndet mellan pannans 
överkant och nockplankan är ca 20 mm. Använder man 
Benders justerbara nockhållare behöver man ej vara orolig 
att klacken skall ta i nockplankan. Testa sedan med en 
nockpanna så att den överlappar takpannornas skruvhål på 
båda sidorna om nocken. Om du läktar innan du fått din 
leverans av pannor, fäst enbart upp övre bärläkt så att möj-
lighet till justering finns vid läggningen av taket, se bild 2.
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Den roliga läggningen med Carisma och ShingEl!
Carisma och ShingEl läggs med förskjutna vertikala skar-
var. Börja med att slå streck uppfrån och ner där du ska 
börja lägga dina solceller, minst 1 halvpanna (125 mm) + 
1 helpanna (250 mm) + trekantsläkt (45 mm) = 420 mm 
in från högra vindskivan. Fortsätt sedan att slå streck på 
varje 1247 mm, d v s 5 pannors (1 bunt) täckande bredd 
eller en ShingEl-modul. Det kan även vara lämpigt att slå 
ett streck 124 mm efter första strecket, då har man rikt-
ningen för de rader som börjar med minst 2 helpannor. 
Då finns plats för ev genomföringar och kabeldragning.

Före läggningen startar behöver man montera takgenom-
föringar för kablar, genomföringar ska inte placeras under 
solcellerna. Vi rekommenderar Benders takluftare Doldis. 
Vid genomföring av kablar i Doldis krävs en bra böjradie 
(minst 25 mm) på kabeln så den inte nöts mot plastkan-
ten. Lägg pannorna tätt ihop, på ovansidan får man en 
öppning på ca 2 mm vid spårkanten. För eventuell juste-
ring kan man dra isär skarven ca 2 mm tills spårkanten 
tar emot. Detta för att undvika tandning i nerkanten på 
pannraden. 

Observera även att Carisma har en trampzon på 
nedersta delen av pannan, den del där pannorna över-
lappar varandra.

Carisma och ShingEl läggs med förskjutna vertikala 
skarvar. Du börjar alltid läggningen med en hel rad 
Carismapannor eller ShingEl, starta till höger och lägg 
åt vänster. (Vid montering av snörasskydd, lägg alltid tre 
rader Carisma innan du startar monteringen av solceller). 
Även sista raden vid nocken ska vara Carisma takpannor. 
Skruva alltid fast nedersta och översta takpanneraden, 
även de två yttersta raderna lodrätt höger och vänster. 
Läggningen på rad två börjar alltid med en Carisma halv-
panna och sedan en Carismapanna, se bild 3. 

Börja sedan montera solcellerna enligt projekteringsrit-
ningen. Minimiavstånd mellan ShingEl-moduler är 2 
mm, maxavstånd är 4 mm, då aluminiumet vidgas efter 
väder. Alla SolTech ShingEl moduler skall skruvas i läk-
ten med 3 skruvar. Infästningsskruv till SolTech ShingEl 
ska vara rostfri och får ej vara längre än 25 mm, ty får ej 
vara risk att skruven går genom bärläkt och kan skada en 
underliggande kabel. Rekommenderad skruvdimension 
4,5x25 mm. 3 skruvar/modul. Huvuddiameter 8,8 mm. 
Infästningshålet är 6 mm. Se till att inget vasst föremål 

sticker upp på taket, exempelvis spik eller skruv, då de 
kan skada kablarna.

Första slingan
På baksidan av ShingEl-modullen finns en krok. För 
att ShingEl ska ligga plant mot underliggande Carisma 
behöver kroken avlägsnas, detta görs enklast med t ex en 
skruvmejsel. Endast kroken på de ShingEl-moduler som 
ligger ovanför en Carismapanna skall avlägsnas. Lägg 
skruvmejseln i botten mot kroken och ryck skruvmejseln 
uppåt.

Krokinfästning mellan ShingEl-paneler.

 

Bild 3: Läggning av Carisma tillsammans med ShingEl.

Krok

Avlägsna kroken med  
hjälp av en mejsel.

Före krokborttagning Efter krokborttagning
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Hopkoppling
Koppla ihop panelerna, 
var noga med (+) och 
(-). SolTech ShingEl 
kopplas seriellt med var-
andra. Kablar får ej ligga 
löst, de måste fästas upp 
enligt gällande elsäker-
hetsföreskrifter. Tänk på 
att använda clips eller 
kabelkanaler som är gjorda för utomhusklimat. Man 
måste också vara noga med att hålla isär + och - kablar, 
med minst 200 mm. Se bild 4.

Första och sista ShingEl-modulen 
Första och sista ShingEl-modulen i varje slinga ska kopp-
las till var sin förlängningskabel. Mät upp, kontaktera och 
märk dessa kablar i båda ändar enligt gällande inkopp-
lingsschema.

OBS! Skydda änden som ska kopplas till 
slingskåpet, ty när förlängningskabeln är 
kopplad till ShingEl-modulerna är den all-
tid direkt strömförande!

Kontrollmät
Direkt efter läggning av 
en slinga mäts spänning-
en upp över hela sling-
an. Spänningsresultatet 
dokumenteras samt signe-
ras med namn och datum 
av behörig installatör. När 
man kontrollmäter är det 
viktigt att man får rätt 
spänning. Man måste då mäta på en referenspanel och 
sedan multiplicera spänningen från referenspanelen med 
antal paneler i serie. Det är viktigt att referenspanelen 
och hela slingan mäts under liknande väderförhållande. 
Innan en hel slinga mäts upp skall en ShingEl som 
belastas av samma ljus vid det tillfället mätas upp och 
användas som referens. Volt-talet multiplicerat med 
antalet ShingEl i serien skall då ge samma restultat. OBS 

att vid dåligt väder, eller växlande molnighet samt vid 
skymning respektive soluppgång så kan resultatet variera 
men bara sekunders mellanrum. Förlita dig på att varje 
enskild uppmätt ShingEl fungerat korrekt och vid senare 
tillfälle mäta upp slingan när tillräckligt med ljus finns 
tillgängligt. Kasserade moduler återlämnas till Benders 
eller SolTech Energy enligt överenskommelse. 

Halvpannor

Brottanvisad Carismapanna, 
delas till två st halvpannor

Börja varannan rad med en 
halvpanna för att få skarvarna 
förskjutna. Dela halvpannorna 
genom att knacka lätt med 
hammaren på baksidan av pan-
nan på brottanvisningen. 
Kontrollmät mot hjälplinjerna 
för att hålla raderna raka. 

Infästning av Carisma och ShingEl
De båda yttre pannraderna runt hela taket och närmast 
nock samt pannor kring genomföringar, takfönster, 
skorstenar, etc skall fästas. Använd Benders skruv eller 
clips. Vid väderutsatta lägen rekommenderas att använda 
clips. Skruva fast ShingEl genom tre hål mot bärläkten. 
Viktigt att skruven ej går igenom bärläkten, för att ej 
skada kablar. Använd 3 st rostfri skruv/panel, dimension 
4,5x25 mm.

Läggning av ShingEl vid genomföringar
På taksidan med ShingEl ska det läggas Carismapannor 
kring eventuella genomföringar så som skorsten, takföns-
ter, etc. Dessa betongpannor skall vara skruvade i alla dess 
infästningspunkter.

Efter läggning av tak
Behörig installatör kopplar in förlängningskablarna till 
slingskåpet, samt kopplar in lastfrånskiljaren. Till sist an-
sluter installatören anläggningen till elnätet, enligt regler 
för driftsättning och sätter upp skyltar enligt ”Kabelmärk-
ning och  skyltmanus”, se sida 18. 

Bild 4: Uppfästning av kabel.
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Luftig men effektiv nocktätning
Det är mycket viktigt att undertäckningen är tät och 
utrymmet mellan undertaket och pannorna/solcellerna 
ger möjlighet för ventilation. För att solcellerna ska bli 
så effektiva som möjligt krävs en 
bra luftning under. Särskilt viktigt 
är det vid nocken, där skall det vara 
både tätt och ventilerat. Därför skall 
Carisma nockbygel användas tillsam-
mans med nock- och valmtätnings-
rullen, ett luftande tätningssystem för 
Carisma tak, se bild10-11.

Lägg nu nocken som kronan på verket
När pannorna är lagda skall nocken på plats. Carisma 
nockpannor läggs ihop kant mot kant, se bild 5. 
Avrinningen från nockskarvarna sker genom montering 
av Carisma nockbyglar vid varje skarv. De bildar även en 
ventilationsspalt. Nockpannorna 
kan även läggas omlott, då utan 
bygel, se bild 5. Använd nock- 
och valmtätningsrullen för god 
ventilation och tätning. En bra 
ventilation av nocken är viktig för 
att undvika fuktskador.

Nockpannor
Nockpanna Carisma används vid taklutningar upp till 
45°, men nockpanna rak går också att använda på tra-
ditionellt sätt med överlappning och utan distansbyglar. 

Carisma NockpannaNockpanna Rak  

Höjd nockbräda
För att få rätt höjd på nockbrädan vid Carismanock, 
använd tabell 3. Nockbrädans höjdmått är i mm, räknat 
från underlagstakets spets. Nockbrädan måste vara minst 
80 mm hög för att Benders justerbara nockbrädeshållare 
skall kunna användas. När du satt nockbrädan på plats 
monterar du nock- och valmtätningsrullen och nockbyg-
larna mot takpannorna. Nockpannorna skall fästas med 
2 st rostfri skruv med packning.
 

Valmade tak
Har du valmat tak måste nockpannorna på de lutande 
nockarna läggas med överlappning, och med nock- och 
valmtätningsrulle mellan takpannorna och nockpan-
norna. Använd gärna börjannock mot takfoten. Där de 
tre nockarna möts får man justera ihop nockarna med 
skärning och limning.Det är 
lämpligt att säkerställa täthet 
under dessa med hjälp av plis-
séark. Alternativt kan Benders 
Nockpanna rak med tillhö-
rande valmklocka användas.

Färdiga lösningar vid genomföringar
Benders genomföringspannor, avloppsluftare och venti-
lationshuvar är konstruerade så att anslutningar på taket 
för t ex ventilation, expansionskärl, TV-antenn, avlopps-
luftning mm blir enkla att utföra och ger en tät och säker 
genomföring, se taket sid 2-3. 

Gavelpanna
Benders gavelpanna är ett smart alternativ till vindskive-
plåten. Den ger en säker tätning och sparar underhåll av 
vindskivan. Den ger en estetisk 
helhet av taket. Gavelpannan 
finns både med 88 mm och 
110 mm klipp, samt höger och 
vänster. Klipp är avfasningsen 
i ovankant, det djup som pan-
norna läggs omlott, se även 
sida 13-14.

Carisma börjannock

Gavelpanna höger

Nock- och Valm-tätningsrulle

Bild 4: Carisma nockpanna

Bild 6: Montage med Carisma nockpanna inom lott. Nockbrädans höjd anpas-
sas på plats.

Bild 5: Montage med Carisma nockpanna ändstött, med bygel.

Bygel

Taklutning Nockpanna

14 115

18 110

22 100

26 95

30 85

35 80

40-45 70

Tabell 3: Tabell över nockbrädans höjd i förhållande till  taklutning. 
Nockbrädans bredd är ca 35 mm. Tabellen förutsätter användande av nockbygel.

30º

250 mm

85 mm

Carisma nockbygel
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Gavelbeslag
Benders gavelbeslag är ett ytterligare alternativ till vind-
skiveplåten. Den ersätter även den väderutsatta övre vind-
skivan och ger en inramning av hela taket. Gavelbeslaget 
vänds för montering på höger 
resp vänster sida och skruvas 
i anvisade hål till bakomlig-
gande vindskivebräda med 
rostfria skruv, typ nockskruv. 
Vindskivans höjd skall för 
Bender Carisma vara lika med 
bärläktens höjd.

Tätningskloss
Tätningskloss används tillsammans med avrinningsplå-
ten och tätar mellan takpannan och vindskiveplåten/
gavelbeslaget. Carismapannans platta utförande medför 
att både regn och löv med mera kan transporteras i sid-
led över taket. Tätningsklossen stoppar effektivt detta 
när den klistras mot takpan-
norna och kan pressas ihop 
till mindre än halva sin höjd 
mot anslutande vindskive-
beslag. Används med fördel 
även vid plåtanslutningar 
mot takkupor och liknande.

Taklucka
I de fall man väljer att montera taklucka på ett Carismatak 
bör man tänka på att täta mellan överbeslaget och tak- 
pannorna. Enklast är att montera tätningskloss men även 
skorstenstätning med uppvik kan användas (se produkt-
blad taklucka). 

Taklucka

Ibland kan du behöva skära
Vid genomföringar och om du har valmat tak eller vin-
keltak, behöver pannorna skäras för att få rätt passform. 

Lägg ut pannorna och markera var de ska skäras, använd 
rätskiva. Ta ner pannorna och skär på marken, använd 
kapskiva för sten. Använd alltid skyddsglasögon, hör-
selskydd och munskydd! Var noga med att spola 
av pannorna från cementdamm direkt 
när du skurit dem, för att undvika att 
cementdammet fäster på takpannans 
yta. Alla kapade ytor kan målas med 
Benders ytbehandlingsfärg. 

Taksäkerhet vid Carisma
Vid montering av taksäkerhetsdetaljer så som takbrygga 
och snörasskydd används Bender Safe. För att får en 

Gavelbeslag

Carisma tätningskloss

snabb och enkel montering av infästningen till taksä-
kerhetern till Carisma takpannor används med fördel 
Carisma spårpannor. Pannan är förberedd med ett urtag i 
framkant där konsollen monteras.

Carisma fotplatta och Europannor med förborrade hål 
är ett annat alternativ till taksäkerhetslösning. Vid andra 
taksäkerhetsinfästningar t ex bärläktssteg behöver viss 
urspårning av underkanten på pannan göras. Detta för-
hindrar att pannan lyfts. Tänk på att bärläktsstegen inte 
får hamna över spårkanten. Om man har problem med 
snöras vid vinkelränna kan man montera snökrokar. 

Är det något du undrar över när det gäller ditt tak, rådgör 
med din byggmaterialhandlare eller oss på Benders.

Taksäkerhet vid ShingEl
Taksäkerhetsprodukter går inte att montera direkt på 
solcellpaneler, de måste alltid monteras på takpannor. 
Om taksäkerhet behöver ligga på samma sida som solcel-
lerna, tänk på att ej skugga solcellerna. Vid montering av 
snörasskydd vid takfoten, lägg alltid tre rader Carisma 
innan du startar monteringen av solceller. Där Nockräcke 
och Takbrygga behövs vid nocken, läggs alltid de två 
översta raderna med takpannor. Då du behöver kopplade 
taksteg och bärläktssteg på ditt tak, anpassa så inga solcel-
ler  ligger under. Vi rekommenderar att lägga stegen på 
taksidan utan solceller. 

Fakta Takpanna ShingEl

Längd mm 420 420

Bredd mm 280 1275

Bygglängd mm 310 - 350 320 - 340

Bygghöjd mm ca 60 ca 60

Byggbredd mm ca 250 1250

Taklutning min 14° 14° - 45°

Antal/m² vid 340 mm läktavst. 11,8 2,35

Vikt kg/m² ca 53,1 20,77

Vikt kg/st ca 4,5 ca 8,8

Antal/pall 210

Tabell 4: Faktatabell över Carisma takpanna och nockpanna

Vem ansvarar för vad?
Byggherren samt elektrikern skall se till att byggreglerna 
om taksäkerhet följs, samt att projekteringshandlingarna 
finns färdiga. Byggherren ansvarar för att anlita en instal-
latören som besitter rätt kompetens enligt elsäkerhetsla-
gen samt annan gällande lag. Entreprenörer och andra 
arbetsgivare involverade i takarbetet skall se till att arbets-
miljölagar och föreskrifter om fallrisker följs.

Fastighetsägaren skall se till att nödvändigt takskydd finns 
och underhålls samt att tredje person ej kan skadas av 
nedfallande snöras eller is från tak.
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Bild 5: Vindskiveanslutning, montage dold avrin-
ning med gavelbeslag.

Överliggande Carisma panna

Underliggande Carisma panna

Bärläkt 25 x 38

Ströläkt 25 x 38

Råspont

Avrinningsplåt

Underlagstak

Underlagstak av godkänd kvalitet ex Benders BTS eller likvärdig krävs alltid. 

Bild 1: Montage med Carisma betongnock och 
nockbrädshållare.

Överliggande Carisma panna

Underliggande Carisma panna

Bärläkt 25 x 38

Ströläkt 25 x 38

Råspont

Avrinningsplåt

Underlagstak
Regel 45 x 45

Trekantsläkt 45 x 45

Vindskiva

Vindskiveplåt

Monteringsbeskrivningar

Bild 4: Vindskiveanslutning, montage 
dold avrinning.

Nockbygel

Nock- och valm-
tätningsrulle

Tätningskloss
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Överliggande Carisma panna

Underliggande Carisma panna

Bärläkt 25 x 38

Råspont

Avrinningsplåt

Ströläkt 25 x 38
Trekantsläkt 45 x 45

Läkt
Lock

bräda

Läkt för luftspalt

Planka 
45 x 195

Bild 2: Montage vid Carisma pulttak. Sörj för 
god ventilation, min 20 mm. Vid denna montering 
kan Carisma nockbygel användas.

Bild 3: Vägganslutning, montage dold 
avrinning höjdled. Sörj för god ventilation, 
min 20 mm. Vid denna montering kan 
Carisma nockbygel användas.

100 mm 55 mm

48 mm

15 mm

Bild 5: Vindskiveanslutning, montage dold avrin-
ning med gavelbeslag.

Avrinningsplåt

Underlagstak
Trekantsläkt 45 x 45 Vindskiva

Gavelbeslag
betong

Nock- och valmtätningsrulle

Underlagstak

Underlagstak av godkänd kvalitet ex Benders BTS eller likvärdig krävs alltid. 

Nock- och valmtätningsrulle

Tätningskloss

Bild 6: Vägganslutning, montage dold avrin-
ning sidled.
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A

Glidskydd för lös stege
X X X X

Fast väggstege med fallskydd,  
eller invändig uppstigning X X
Endast invändig uppstigning

X X
Skyddsräcken vid uppstigningsluckor

X X X X
Fast takstege och/eller gångbrygga 
till nock, skorsten eller arbetsställe X X X X X X X X
Gångbrygga längs hela taknocken

X X
Typgodkända bärläktsteg får användas
upp till 4 meter fasadhöjd och 45° tak- 
lutning. Kravställningen kan skilja mellan olika  
områden. Bärläktsteg kan kräva kompletteras med säkerhets-
krok för livlina. Kolla alltid vad som  
gäller i ditt område!

X X X X

Nockräcke eller gångbrygga för 
infästning av säkerhetslina X X X X X X
Fotstöd vid takfot och takbrott X
Skyddsanordning för att undvika 
genomtrampning (Vid ytor som inte kan  
bära en person och kan komma att beträdas  
krävs räcke 0,5m högt eller galler på undersida)

X X X X X X X X

Skyddsanordning mot fallande is 
och snö vid byggnaders entréer X X X X X

Tillträdesanordningar

Skyddsanordningar

Fasadhöjd: avstånd från skärningslinjen 
mellan fasadplan och takplan till mark-
nivå. För skyddsanordning på tak räknas 
fasadhöjden till lägsta marknivå. För 
tillträdesanordningar räknas fasadhöjden 
till närmaste uppstigningsställe.

Se Taksäkerhetskommitténs (TSK) tolkningar och branschstandard under www.taksakerhet.se

Fasadhöjd < 3 m 3 - 5 m * 5 - 8 m * > 8 m

Taklutning 14-18° > 18° 14-18° > 18° 14-18° > 18° 14-18° > 18°

> 1:4 > 1:3 > 1:4 > 1:3 > 1:4 > 1:3 > 1:4 > 1:3

Fa
sa

dh
öj

d

Fa
sa

dh
öj

d

Tänk på att:

- Varje takdel ska ses som ett eget tak
- Fasadstegar skall förses med skydds- 
 anordningar
- Snörasskydd är normerat enl BBR 21

    
  = anger kravX

BBR
8:2421

BBR
8:2421

BBR
8:2421

BBR
8:2421

BBR
8:2422

BBR
8:2422

BBR
8:2422

BBR
8:2431

BBR
8:2432

BBR
8:2433

BBR
8:2434

BOVERKETS BYGGREGLER 21

* enligt TSK branschstandard
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Gavelpanna höger Gavelpanna vänster Gavelpanna halv vänster

Gavelpanna halv höger

Benders gavelpanna Carisma är ett smart alternativ till 
vindskiveplåten. Gavelpannan ger en säker tätning och 
sparar underhåll av vindskivan. Den ger en estetisk helhet 
av taket. 

Rekommenderade läktavstånd för 88 mm klipp är 335-
350 mm, 110 mm klipp är 312-335 mm. Det lägre 
måttet i intervallet kan inte minskas, då tar pannorna 
i varann. Det högre måttet kan ökas men då blir det 
öppningar mellan klippen på pannans vertikala del. 
Takets breddmått måste anpassas efter gavelpannornas 
byggbredd. Tänk på att Benders Carisma takpanna kan 
justeras från 248 mm till 250 mm i bredd, vilket är bra 
vid anpassning av takbredden.

Vid läggning med gavelpannor bör alltid yttre raden runt 
hela ytan läggas först för att säkerställa rätt avslutning.

Produktbeskrivning Carisma gavelpanna
Takets totala breddmått måste alltid kontrolleras mot 
takpannor inkl gavelpannors byggbredd enligt tabell se 
sid 4-5. Vissa breddmått måste justeras enligt tabell för 
att gavelpannor skall kunna användas. Kontrollera att 
taksidan är vinkelrät genom att kryssmäta diagonalmåt-
ten. Vindskivor monteras i nivå med bärläktens överkant.

Gavelpanna vänster hel + Gavelpanna höger hel = 465 mm
Gavelpanna vänster hel + Gavelpanna höger halv = 340 mm
Gavelpanna vänster halv + Gavelpanna höger halv = 215 mm

På taksidan utan solceller, börja alltid läggningen genom 
att lägga en ”ram” runt taksidan. Lägg nedersta raden 
från höger till vänster, här kan man anpassa byggbredden 
genom att trycka ihop eller dra isär skarvarna. Minsta 
byggbredd per panna är 248 mm och största är 250 
mm. Dra inte isär skarvarna mer än vad spårkanten till-
låter. Fortsätt med två rader upp vid höger gavelutsprång 
och två rader vid vänster gavelutsprång. Lägg sedan hela 
översta raden från höger mot vänster gavel. Justera bygg-
bredden så att översta raden ansluter exakt rätt till de 
rader som är utlagda vid vänster gavel. När ”ramen” runt 
hela taksidan är injusterad så kan själva takläggningen 
fortsätta.

200 250 250 265250

75 250 250 140250250

30

80

Ovan: Måttkedja vid läggning av gavelpannor. B-måttet på bilden visar takets bredd inklusive vindskivor.
Detta mått används i beräkningstabellen. Vindskivans ovankant monteras ca 20 mm under bärläktens överkant.
Måtten är tagna i ovankant på pannan.

B

Vindskiva

Monteringsbeskrivning Carisma gavelpanna

Fasadhöjd < 3 m 3 - 5 m * 5 - 8 m * > 8 m

Taklutning 14-18° > 18° 14-18° > 18° 14-18° > 18° 14-18° > 18°

> 1:4 > 1:3 > 1:4 > 1:3 > 1:4 > 1:3 > 1:4 > 1:3
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Antal pannor/rad
inkl. gavelpannor 
(hel + hel gavel-

panna = 340 mm)

Total minsta takbredd 
Byggbredd panna 
248 mm monteras 

ihoptryckta (b-mått)

Total max takbredd 
Byggbredd panna 250 
mm monteras med max 

justermån (b-mått)

18 4308 4340

19 4556 4590

20 4804 4840

21 5052 5090

22 5300 5340

23 5548 5590

24 5796 5840

25 6044 6090

26 6292 6340

27 6540 6590

28 6788 6840

29 7036 7090

30 7284 7340

31 7532 7590

32 7780 7840

33 8028 8090

34 8276 8340

35 8524 8590

36 8772 8840

37 9020 9090

38 9268 9340

39 9516 9590

40 9764 9840

41 10012 10090

42 10260 10340

43 10508 10590

44 10756 10840

45 11004 11090

46 11252 11340

47 11500 11590

48 11748 11840

49 11996 12090

50 12244 12340

51 12492 12590

52 12740 12840

53 12988 13090

54 13236 13340

55 13484 13590

56 13732 13840

57 13980 14090

58 14228 14340

59 14476 14590

60 14724 14840

61 14972 15090

62 15220 15340

Beräkningstabell för gavelpanna

Antal pannor/rad
inkl. gavelpannor 
(hel + hel gavel-

panna = 465 mm)

Total minsta takbredd 
Byggbredd panna 248 

mm monteras 
ihoptryckta (b-mått)

Total max takbredd 
Byggbredd panna 250 
mm monteras med max 

justermån (b-mått)

18 4433 4465

19 4681 4715

20 4929 4965

21 5177 5215

22 5425 5465

23 5673 5715

24 5921 5965

25 6169 6215

26 6417 6465

27 6665 6715

28 6913 6965

29 7161 7215

30 7409 7465

31 7657 7715

32 7905 7965

33 8153 8215

34 8401 8465

35 8649 8715

36 8897 8965

37 9145 9215

38 9393 9465

39 9641 9715

40 9889 9965

41 10137 10215

42 10385 10465

43 10633 10715

44 10881 10965

45 11129 11215

46 11377 11465

47 11625 11715

48 11873 11965

49 12121 12215

50 12369 12465

51 12617 12715

52 12865 12965

53 13113 13215

54 13361 13465

55 13609 13715

56 13857 13965

57 14105 14215

58 14353 14465

59 14601 14715

60 14849 14965

61 15097 15215

62 15345 15465



15

INGÅENDE KOMPONENTER

ShingEl

ShingEl panelen ska kopplas i serie där Röd kabel är + 
och Svart kabel är -. Vanligtvis kopplas panelerna max 7 
st/slinga och min 5 st/slinga för att spänningen inte ska 
bli för hög respektive för låg till de vanligaste växelrik-
tarna. Man får inte blanda olika många paneler/slinga till 
samma slingskåp. Vid projektering eftersträvar man att få 
så många paneler per slinga för att minimera kabeldrag-
ning.
     
Slingskåp
Slingskåpet sitter mellan solceller-
na och växelriktaren. Solcellernas 
slingor går ned till slingskåpet och 
kopplas in på plintar med inbyggda 
säkringar för att skydda från över-
strömmar. Storleken på Slingskåpet 
varierar beroende på dimensioneringen av solcellsanlägg-
ningen. I de flesta slingskåp sitter överspänningsskydd 
som ett extra skydd innan man går till växelriktaren.    
     
AC-/DC-/Brandbrytare
Brytaren i slingskåpet får ej användas som 
DC-brytare. Vid service på ex växelriktare 
behövs extern DC-brytare efter slingskåpet 
och AC-brytare efter växelriktaren. I vissa 
fall behövs det en Brandbrytare så att brand-
kåren kan bryta likströmmen från fasad eller från t ex en-
trén. Kontakta räddningstänsten i din kommun och stäm 
av vad som gäller. 

Växelriktare
Växelriktaren är den som omvand-
lar likström från solcellerna till väx-
elström. Strömmen som omvandlas 
skickas sedan ut på elnätet. Storleken 
på växelriktaren varierar beroende på 
dimensioneringen av solcellsanlägg-
ningen. Viktigt innan idrifttagning 
är att elmätaren är av rätt typ som kan mäta ingående 
och utgående ström. I växelriktaren kan man läsa av hur 
mycket effekt man får ut. Det brukar ingå en app som 
växelriktaren kopplar upp sig mot för lättare avläsning.

Förlängningskablar och kontakter
Förlängsningskablarna skall vara dubbelisolerade och 
anpassade för solcellsmoduler som skall dimensioneras 
av ansvarig elektriker. Rekommenderat att använda för-
kontakterade kablar. Kontakterna skall vara SUNCON 
C4B och kabeln skall stämma överens med Boverkets 
Byggregler BFS 2014:3 BBR21 5:527, där återges vilka 
brandklasser som skall användas i olika utrymmen. OBS 
att nya brandklasser infördes från och med 2016.

Skyltar
Diverse skyltar för upp-
märkning av solcellsan-
läggningen behövs. Det är 
viktigt att märka upp ka-
blar och att sätta upp skyl-
tarna enligt skyltmanuset.

Schematiskt inkopplingsschema
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Använd skyddshandskar
Det är obligatoriskt att bära tåliga 
skärskyddande handskar för att 
förhindra skador förorsakade av 
glas eller andra vassa föremål un-
der hela installationsprocessen.

Arbete på hög höjd
Tänk på att arbete på hög höjd 
kan medföra olycksrisker. Var noga 
med din och dina medarbetares ris-
ker. Följ gällande arbetsmiljöregler 
och arbeta alltid med ställning och 
skyddsräcken.

Hantera panelerna med varsamhet
Hantera panelerna med stor var-
samhet under monteringen. Ställ 
inte några tunga föremål på pane-
len. Sitt, stå eller kliv inte på någon 
av panelens sidor innan dessa är 
rätt monterade. En fysiskt skadad 
solcellspanel kan förorsaka jord-
ledningsfel och därmed förbundna 
elektriska risker, särskilt när pane-
len är våt. Kassera och lagra en ska-
dad panel på ett korrekt sätt. 

Håll aldrig i kablar eller kopplingsbox
Lyft eller dra inte i paneler-
na genom att hålla i kablar 
eller kopplingsbox – detta 
för att minska risken för ska-
dor på ledningarna. Dra inte 
hårt i anslutningsledningarna 
under installationen. Efter 
avslutat arbete skall den an-
slutna ledningen inte vara 
belastad eller spänd. Var försiktig med kablarna vid ge-
nomföringar. Dessa kan vara vassa och skada kablarna. 
Moduler med skadade kablar måste kasseras.

Infästning
Panelerna måste vara säkert infästa vid monteringsunder-
laget, som skall tåla de antagna vind- och snölasterna på 
platsen. Monteringsunderlaget för panelerna måste vara 
tillverkat av hållbart, korrosionståligt och UV-tåligt ma-
terial.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

Solceller alstrar alltid ström
Solcellspaneler alstrar likström (DC) när de utsätts för 
ljus. De kan därför förorsaka en elektrisk stöt eller en 
brännskada på en person som är i kontakt med dessa. Pa-
nelerna alstrar spänning trots att de inte är anslutna till 
en elektrisk krets eller utsätts för belastning. Risken ökar 
när panelerna kopplas samman i serie och/eller parallellt, 
vilket kan producera livsfarlig spänning och ström! 

OBS! Både strömstyrka och effekt ökar 
vid högre ljusintensitet och kan produ-
cera livsfarlig spänning och ström!

Använd verktyg med isolering och 
gummihandskar vid arbete med pa-
nelerna i solljus. Bär INTE ringar 
av metall, metalliska klockarmband 
eller andra metallföremål vid arbete 
med panelerna.  

Solcellspanelerna är inte försedda med en strömbrytare. 
De kan försättas i inaktivt tillstånd endast om de förflyt-
tas från solljuset eller om de täcks in helt och hållet med 
tyg, kartong eller något annat helt ogenomskinligt ma-
terial. Var noggrann med att följa säkerhetsföreskrifterna 
för alla andra systemkomponenter, inklusive ledningar 
och kablar, kontaktdon, växelriktare etc. Var noga med 
kabelmärkningen och tillverkning av skyltar. 

Dimensionering
De nominella elektriska egenskaperna ligger inom ±10 
procent av uppmätta värden vid standardiserade testför-
hållanden som är: 1000 W/m2, 25°C celltemperatur och 
en solbestrålning i spektrumintervallet AM1.5.  Under 
normala förhållanden är det sannolikt att en solcellspanel 
utsätts för omständigheter som alstrar en högre strömstyr-
ka och/eller spänning än vad som angetts vid standardise-
rade testförhållanden. På motsvarande sätt skall de värden 
för Isc (kortslutningsström) och Voc (spänning i öppen 
strömkrets) som anges på panelen multipliceras med fak-
torn 1,25 när man skall fastställa komponentens märkda-
ta för spänning, ledarens märkdata för strömstyrka, säk-
ringarnas storlek och dimensioneringen av de regulatorer 
som är anslutna till solcellspanelens utgång.  
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Montering
I och med att solcellerna inte går 
att stänga av på annat sätt än att 
utestänga ljuset är det viktigt att 
se över personsäkerheten när man 
sammankopplar modulerna. Från-
gå ej gällande inkopplingsschema 
eftersom det är viktigt att spän-
ningen från modulerna ligger inom 
växelriktarens inspänningsområde, 
för hög spänning kan förstöra väx-
elriktaren. 

Förläggning av elanslutningar
Elanslutningarna (kopplingsbox, 
kablar och kontakter) tål tempera-
turer upp till 85 °C. Tillse att dessa 
förläggs på ett sådant sätt att tempe-
raturen inte överstiger denna tem-
peratur. Planera anläggningen på 
sådant sätt att kablar och kontakter 
som ej ligger dolda under taket kan 
besiktigas.

Aktiv yta får inte täckas
Den aktiva ytan, halvledaren, dvs det 
som är svart på framsidan av glaset 
får inte täckas permanent av täckplå-
tar eller liknande. Detta kan medföra 
så kallad hot spot-effekt som kan or-
saka brand.

Trasiga solceller ska återvinnas
Alla trasiga och uttjänta solceller 
ska skickas för återvinning. Samla 
upp alla trasiga solcellsglas i lämp-
lig behållare och kontakta Benders 
eller SolTech Energy när den är full 
för transport till uppsamlingsplats. 
Samla även upp eventuellt glassplit-
ter med halvledare.

TEKNISK SPECIFIKATION SHINGEL

Mekaniska specifikationer 
Konstruktionsmått 1245±4 x (320-340 mm)
Yttermått  1275±4 x 420±4  mm
Tjocklek  32±2 mm
Aktiv yta  0,33 m2

Vikt   ~8,8 kg
Tillåtet bärläktavstånd 320-340 mm
Dubbelisolerad kabel 2,5 mm2, 1860 mm, Ø 6 mm
Kontakter  SUNCON C4B, Ø 20 mm
Celltyp   Kadmiumtellurid (CdTe)
Främre/bakre glas Floatglas
Reflektionskoefficient 5,09%
Ram   Aluminium
Färg   Svart
Monteras med  Bender Carisma betongtakpanna

Nominiella värden - S1-40 
Nominell effekt ±10%, Pm 40 W
Spänning, öppen krets, Voc 119,6 V
Kortslutningsström, Isc  0,48 A
Spänning vid max effekt, Vm 94,7 V
Ström vid max effekt, Im  0,42 A
Vid STC: 1000 W/m2, AM 1,5, 25⁰C

Systemegenskaper (vid STC)
Max systemspänning, VSYS 1000 (600UL) V
Begränsad backström, IR  1,1 A
Max seriesäkring , ICF  0,8 A

Temperaturkoefficient (vid STC)
Temperaturkoefficient för Isc α = 0,060%/⁰C  
Temperaturkoefficient  för Voc β = -0,321%/⁰C
Temperaturkoefficient för Pm γ = -0,214%/⁰C

Certifikat och CE-märkning
IEC/EN 61646:2008
IEC/EN 61730-1:2004 + A1:2011 + A2:2013
IEC/EN 61730-2:2004 + A1:2012
EN 490:2011
EN 13501-5:2016
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KABELMÄRKNING OCH SKYLTMANUS 

Märkning av kablar
Samtliga slingor förses med kabelmärkning, se nedan. För 
mer information gällande kabelmärkning och mallar för 
uppmätningsprotokoll, se sida 20-23.

Slingskåp
Placeras i anslutning till solelanläggningen för att undvika 
att ha DC-kablar längre än nödvändigt. Slingskåpet kan 
placeras utomhus på vägg. Slingskåpet ska förses med var-
ningsskylt.

Lastfrånskiljare
Lastfrånskiljaren ska placeras så nära solelanläggningen 
som möjligt, utomhus och lätt åtkomlig. Syftet är att 
Räddningstjänsten ska kunna minimera risken att gå in i 
en byggnad med solel. Lastfrånskiljaren ska förses med en 
tydlig röd skylt.

Växelriktare
För montering, inkoppling och drift av växelriktare, se 
bipackad manual. Växelriktaren ska förses med varnings-
skyltar.

Elcentral
Följande skylt ska sättas upp vid elcentralen.

Jordning
Behovet av jordning bedöms från fall till fall. När jord-
ning bedöms nödvändigt rekommenderar SolTech Energy 
jordning av negativ pol på DC-sidan. Ha även nationella 
installationsregler i åtanke. 

Åskskydd
Vanligtvis behövs inte åskskydd, men en riskbedömning 
måste göras för varje installation.

Räddningstjänsten
För att minimera risken vid en räddningsaktion bör sole-
lanläggningen samt placeringen av lastfrånskiljaren rap-
porteras till den lokala Räddningstjänsten. 
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Byte av solcell
Se till att relevanta brytare är avslagna innan byte av 
solcell! Var noga med att ha läst säkerhetsföreskrifterna 
innan påbörjan av solcellsbyte. I det fall en solcell behö-
ver bytas ut lossas 4 skruvar i fronten, bits som behövs är 
P2. Rekommenderas att använda bitsförlängning för att 
komma åt ifall modulen är takmonterad. 

Använd en momentnyckel när skruven sätts tillbaka, 
skruva med max 5Nm. 

Lyft endast solcellen (glaset) rakt uppåt och dra den mot dig. Håll i solcellsglaset 
och dra i kablarna tills du når båda C4B-kontaketerna. Lossa kontakterna. 
Koppla in den nya solcellen, och skruva fast skruvarna igen. 

Man behöver inte skruva ut dessa helt utan räcker med att lossa så att L-profilen 
som håller solcellen ej längre greppar om solcellen.

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Periodisk kontroll
Elproducerande anläggningar bör omfattas av periodisk 
kontroll, för denna solcellsanläggning rekommenderas 
varje kvartal. Granska systematiskt anläggningen för att 
söka efter skadade och slitna anläggningsdelar, t.ex. ska-
dor på sammankopplingar i kopplingsutrustningar och 
anslutna elapparater. Vid behov ska mätningar som be-
döms vara nödvändiga utföras och redovisas.

Solceller
Det kan bildas ett tunt lager av damm och/eller smuts på 
modulerna över tiden. Detta kan påverka produktionen 
från modulen. För maximal produktion, rengör glasytan 
på modulerna periodiskt. Spruckna eller trasiga moduler 
utgör en risk för elektriska stötar på grund av läckström-
mar, risken ökar när modulerna är våta. Före rengöring, 
inspektera modulerna noggrant efter sprickor, skador och 
lösa anslutningar. Reparera eventuella jordfel. Trasiga mo-
duler ska bytas och skadade ledningar måste bytas ut eller 
repareras omedelbart.

Moduler får endast rengöras när de är bortkopplade från 
last eller då växelriktaren är avstängd. Lämpligt elektriskt 
isolerande personlig skyddsutrustning måste bäras under 
en rengörings- eller besiktningsverksamhet. Använd alltid 
rent vatten och en mjuk svamp eller trasa för rengöring. 
Ett milt, icke-slipande rengöringsmedel kan användas för 
att ta bort envis smuts. Rengöring bör ej ske i solsken, då 
det finns risk att modulerna spricker samt risk för bränn-
skada. 

Vid stora mängder snö på taket och snöröjning behövs 
så ska detta ske med ytterst största försiktighet. Snön får 
inte tas bort maskinellt utan med icke vassa föremål så 
som plastskyffel och borste. Ta bort översta snölagret och 
använd borsten det sista. Tänk på att bära fallskyddsut-
rustning på solcellspanelerna då de är extra hala. 
Moduler ska inte användas i öppen krets eller kortslut-
ning under mer än nittio (90) dagar för att undvika en 
potentiell minskning av energiutbytet från modulerna.
Nedan anges de vanligaste orsakerna för solcellssystem 
som producerar en låg uteffekt:
•  Fel på växelriktare
•  Felaktiga eller defekta fält och anslutningar
•  Utbrända säkringar eller utlöst brytare
•  Stora mängder smuts och damm på modulerna
•  Skuggning av moduler av träd, stolpar eller byggnader

Växelriktare
Underhåll fläktar och fläktskydd en gång per halvår för 
att minska effektreducering orsakad av överdriven värme. 
Om fläktar eller fläktskydd är täckta av mjuka dammpar-
tiklar, använd dammsugare för rengöring. Om det finns 
hinder i fläktar, fläktskydd eller kylflänsar, måste växel-
riktaren monteras isär. Se instruktion i växelriktarens ma-
nual. 

Glasskiva med solcell.
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Kontrollmät
Direkt efter läggning av en slinga mäts spänningen upp 
över hela slingan. Spänningsresultatet dokumenteras samt 
signeras med namn och datum av behörig installatör. När 
man kontrollmäter är det viktigt att man får rätt spän-
ning. Man måste då mäta på en referenspanel och sedan 
multiplicera spänningen från referenspanelen med antal 
paneler i serie. Det är viktigt att referenspanelen och hela 
slingan mäts under liknande väderförhållande. Innan en 
hel slinga mäts upp skall en ShingEl som belastas av sam-
ma ljus vid det tillfället mätas upp och användas som refe-
rens. Volt-talet multiplicerat med antalet ShingEl i serien 

skall då ge samma restultat. OBS att vid dåligt väder, eller 
växlande molnighet samt vid skymning respektive solupp-
gång så kan resultatet variera men bara sekunders mel-
lanrum. Förlita dig på att varje enskild uppmätt ShingEl 
fungerat korrekt och vid senare tillfälle mäta upp slingan 
när tillräckligt med ljus finns tillgängligt. Kasserade mo-
duler återlämnas till Benders eller SolTech Energy enl 
överenskommelse. 

Benders och SolTech Energy rekommenderar att detta 
dokument sparas i byggpärmen på plats. 
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Slinga Spänningsutslag Datum då eventuell 
felsökning ägt rum Kommentar:

A.A1B1 (+) och A.A1B1 (-)

A.A1B2 (+) och A.A1B2 (-)

A.A1B3 (+) och A.A1B3 (-)

A.A1B4 (+) och A.A1B4 (-)

A.A1B5 (+) och A.A1B5 (-)

A.A1B6 (+) och A.A1B6 (-)

A.A1B7 (+) och A.A1B7 (-)

A.A1B8 (+) och A.A1B8 (-)

A.A1B9 (+) och A.A1B9 (-)

A.A1B10 (+) och A.A1B10 (-)

A.A1B11 (+) och A.A1B11 (-)

A.A1B12 (+) och A.A1B12 (-)

A.A1B13 (+) och A.A1B13 (-)

A.A1B14 (+) och A.A1B14 (-)

A.A1B15 (+) och A.A1B15 (-)

A.A1B16 (+) och A.A1B16 (-)

KONTROLLMÄTNING AV SOLCELLSANLÄGGNINGEN

Datum:

Montör:

Företag:
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Slinga Spänningsutslag Datum då eventuell 
felsökning ägt rum Kommentar:

A.A2B1 (+) och A.A2B1 (-)

A.A2B2 (+) och A.A2B2 (-)

A.A2B3 (+) och A.A2B3 (-)

A.A2B4 (+) och A.A2B4 (-)

A.A2B5 (+) och A.A2B5 (-)

A.A2B6 (+) och A.A2B6 (-)

A.A2B7 (+) och A.A2B7 (-)

A.A2B8 (+) och A.A2B8 (-)

A.A2B9 (+) och A.A2B9 (-)

A.A2B10 (+) och A.A2B10 (-)

A.A2B11 (+) och A.A2B11 (-)

A.A2B12 (+) och A.A2B12 (-)

A.A2B13 (+) och A.A2B13 (-)

A.A2B14 (+) och A.A2B14 (-)

A.A2B15 (+) och A.A2B15 (-)

A.A2B16 (+) och A.A2B16 (-)

KONTROLLMÄTNING AV SOLCELLSANLÄGGNINGEN

Datum:

Montör:

Företag:
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Kommentarer:

Besiktigat av (signatur):

Datum:

Slinga Spänningsutslag Datum då eventuell 
felsökning ägt rum Kommentar:

A.A3B1 (+) och A.A3B1 (-)

A.A3B2 (+) och A.A3B2 (-)

A.A3B3 (+) och A.A3B3 (-)

A.A3B4 (+) och A.A3B4 (-)

A.A3B5 (+) och A.A3B5 (-)

A.A3B6 (+) och A.A3B6 (-)

A.A3B7 (+) och A.A3B7 (-)

A.A3B8 (+) och A.A3B8 (-)

A.A3B9 (+) och A.A3B9 (-)

A.A3B10 (+) och A.A3B10 (-)

A.A3B11 (+) och A.A3B11 (-)

A.A3B12 (+) och A.A3B12 (-)

A.A3B13 (+) och A.A3B13 (-)

A.A3B14 (+) och A.A3B14 (-)

A.A3B15 (+) och A.A3B15 (-)

A.A3B16 (+) och A.A3B16 (-)

KONTROLLMÄTNING AV SOLCELLSANLÄGGNINGEN

Datum:

Montör:

Företag:
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