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Soltech Facade monteras direkt på en klimattät 
fasad. Denna monteringsanvisning tar endast upp 
tillvägagångssätt som är specifika för Soltech 
Facade och utgår från att ett klimattätt underlag 
finns på plats.  Kontrollera att övrig montering följer 
BBR, Boverkets Byggregler.  
 
Soltech Energy förbehåller sig rätten till omedelbara 
uppdateringar. Senaste versionen av 
monteringsanvisningen finns att hämta från 
soltechenergy.com. 
 
Läs noga igenom monteringsanvisningen och 
säkerhetsföreskrifterna innan montaget påbörjas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 1. Före installationen påbörjas måste solelsystemet 

anmälas till nätleverantören

 

  

OBS! Före solelinstallationen påbörjas måste 
information gällande normer, föreskrifter och 
lagar inhämtas för installation, drift och 
underhåll av en solcellsanläggning. Ta även reda 
på hur man kan kontrollera att allt blivit korrekt 
installerat, samt är uppdaterad med vilken 
behörighet som bland annat krävs i enlighet 
med elsäkerhetsförordningen som trädde i kraft 
2017.  
 
Alla lokala, nationella och andra tillämpliga 
säkerhetsföreskrifter skall alltid beaktas. 
 
Tänk på att solelsystemet måste anmälas till 
nätleverantören innan installationen påbörjas 
och observera att anläggningen inte får tas i 
drift förrän nätleverantören gett sitt 
godkännande. I vissa kommuner krävs det även 
bygglov för installation av byggnadsintegrerade 
solceller.   
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ÖVERSIKT – INGÅENDE KOMPONENTER 

 
 

1. Aluminiumprofil (art nr 11604) 

 

2. T-stopp (art nr 11603) 

 
 

3. Distanskloss (art nr 11603_2) 

 
 

4. Kantskydd (art nr 11602) 
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FÖRARBETE 

 
Rekommendationer:  

• Elektriker fyller i kontrollmätningsprotokollet, se Bilaga D.  

Material som behövs till montering och elinstallation: 

• Rostfri skruv för montering av aluminiumprofil 
• Dubbelisolerad kabel för solcellsmoduler 
• Kontakter av MC4-typ; Talen TN-R05/P05 
• Växelriktare 
• Skyltar och kabelmärkning, se Bilaga B - Kabelmärkning och skyltmanus.  
• Slingskåp 
• Lastfrånskiljare 
• Buntband för att fästa upp kablar, UV-beständiga 

Verktyg som behövs till montering och elinstallation: 

• Skruvdragare  
• Kabelskalare  
• Crimptång 
• Voltmeter/multimeter - Kontrollera att multimetern klarar spänningen som installationen alstrar 

samt är av rätt klass. Används för att mäta upp strängarnas spänning.  

Krav:  

• Soltech Facade-profilen monteras på vertikala reglar av exempelvis aluminiumplåt eller 
rötskyddat trä, för att skapa en luftspalt och ett utrymme där kablar kan dras.  

• Luftspalten ska vara minst 25 mm. Det ska alltid finnas ett luftintag/-utsläpp vid fasadens topp 
och botten. Om ventilationen bryts, till exempel av ett fönster, ska det upprättas luftutsläpp 
under fönstret och luftinsläpp ovanför fönstret. 

• Även andra material kan användas som underliggande reglar, men betänk att dessa måste vara 
kompatibla med aluminiumprofilerna så att inte galvanisk korrosion uppstår. Lämpligt material 
väljs av arkitekt, konsult eller entreprenör i enlighet med lokala byggnormer och föreskrifter. 

• Soltech Facade avleder större delen av nederbörden och den ventilerade luftspalten 
transporterar bort fukt. Den inre väggytan mot luftspalten bör vara av ett material som inte tar 
upp vatten eller är vattenavstötande. 

• Soltech Facade-profilen monteras med rostfri skruv, två skruv i varje underliggande regel. Lämplig 
dimension väljs av arkitekt, konsult eller entreprenör i enlighet med lokala byggnormer och 
föreskrifter. 

• Aluminiumprofilerna ska alltid ha möjlighet att utvidga sig när de blir varma, se Tabell 2. 
• Det måste vara minst 20 mm mellan solcell och plåt i horisontell led. Avståndet mellan solcell och 

plåt är viktig för att kunna lossa stoppen i ändarna om en solcell behöver bytas. 
• Installatören besitter rätt kompetens enligt elsäkerhetslagen samt annan gällande lag och har 

bemyndigat montören att montera solcellerna fysiskt.  
• Installationen sker enligt godkänd arbetshandling och inkopplingsschema från Soltech Energy 

eller av Soltech Energy godkänd återförsäljare. 
• Arkitekt/konsult/entreprenör ansvarar för korrekt konstruktion, enligt Soltechs anvisningar och 

gällande byggnormer och föreskrifter, samt och utförande av fasaden och dess inklädnad – inkl. 
alla skikt och spalter som värmeisolering, ångspärr och skydd mot vatten och vind – allt enligt 
beprövad teknik. 
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VENTILATION 
Soltech Facade-profilen monteras på vertikala reglar, 
exempelvis av trä, för att skapa en luftspalt och ett 
utrymme där kablar kan dras. Luftspalten ska vara 
minst 25 mm. 

Det ska alltid finnas ett luftintag/-utsläpp vid fasadens 
topp och botten. De måste ha en fri öppning på minst 
luftspaltens halva tvärsektion. Reduktioner, t.ex. 
genom insektsnät, måste kompenseras. 

Om ventilationen bryts, till exempel av ett fönster, ska 
det upprättas luftutsläpp under fönstret och luftinsläpp 
ovanför fönstret, se Figur 2. 
 

 

  

OBS! Notera att solcellsprofilerna är i aluminium. 
Tillse att dessa inte har kontakt med annan metall 
där galvanisk korrosion kan uppstå.  

Figur 2. Det ska alltid finnas luftintag och -utsläpp för att 
uppnå god ventilation bakom hela fasaden 
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MONTERING 

 
 
SolTech Facade kan monteras med stående eller liggande solceller, se exempel nedan.  

 
 

 

  

 

 

Figur 3. Exempel på montering av SolTech Facade, grå fält är inaktiva passbitar 

  

OBS! Före solelinstallationen påbörjas måste information gällande normer, föreskrifter och lagar 
inhämtas för installation, drift och underhåll av en solcellsanläggning. Ta även reda på hur man kan 
kontrollera att allt blivit korrekt installerat, samt vilken behörighet som krävs.  
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1. MONTERA UNDERLIGGANDE REGLAR 
Aluminiumprofilerna monteras direkt på vertikala reglar, exempelvis av aluminiumplåt eller tryckimpregnerat 
trä, för att skapa en luftspalt och ett utrymme där kablar kan dras. Dessa monteras med maximalt det 
avstånd som anges i tabellen nedan. Infästning av reglar anpassas efter underlaget.  

1200x600 liggande  1,2 m 

600x1200 stående  0,7 m 
Tabell 1. Maximal spännvidd mellan  

infästningspunkter/underliggande reglar 

Även andra material kan användas som underliggande reglar, men betänk att dessa måste vara kompatibla 
med aluminiumprofilerna så att inte galvanisk korrosion uppstår. Lämpligt material väljs av arkitekt, konsult 
eller entreprenör i enlighet med lokala byggnormer och föreskrifter. 

Kontrollera att de underliggande reglarna skapar en plan yta att montera solcellerna på, byggtoleranser 
utjämnas genom underlägg om fasaden är ojämn. Underkonstruktionens rakhet får ha en maximal tolerans 
på +/- 2 mm mätt med en två meter lång riktbräda. 
 

2. MONTERA ALUMINIUMPROFILER 
Aluminiumprofilen skruvas fast på fasaden i horisontella rader med ett C-C avstånd av solcellens höjd + 32 
mm. Mät in den nedersta profilen med laser och använd passbitar för att sätta ut resterande profiler. 
Kontrollera med jämna mellanrum att profilen sitter i våg. 

Planera för längdutvidgningen 
Planera för att aluminiumprofilerna utvidgas när de blir varma. En profil som är 6 m vid rumstemperatur 
kommer vara 5,5 mm kortare vid -30 grader och 6,9 mm längre vid 70 grader. För långa husliv 
rekommenderas att profilerna monteras med mellanrum, läs av i tabellen hur stort mellanrum som krävs. 

   
Profilens temperatur vid användning °C 

   -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 
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-20 0,0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 9,7 11,0 12,4 

-10 -1,4 0,0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 9,7 11,0 

0 -2,8 -1,4 0,0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 9,7 

10 -4,1 -2,8 -1,4 0,0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 

20 -5,5 -4,1 -2,8 -1,4 0,0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 

30 -6,9 -5,5 -4,1 -2,8 -1,4 0,0 1,4 2,8 4,1 5,5 

40 -8,3 -6,9 -5,5 -4,1 -2,8 -1,4 0,0 1,4 2,8 4,1 

50 -9,7 -8,3 -6,9 -5,5 -4,1 -2,8 -1,4 0,0 1,4 2,8 

60 -11,0 -9,7 -8,3 -6,9 -5,5 -4,1 -2,8 -1,4 0,0 1,4 

70 -12,4 -11,0 -9,7 -8,3 -6,9 -5,5 -4,1 -2,8 -1,4 0,0 
 

Tabell 2. Kontrollera hur mycket aluminiumprofilerna kan utvidga sig beroende  
på vilken temperatur de har vid montering. Alla mått i [mm] och gäller för hel 6 m-profil 

Profilerna levereras i 6 m-längder och kapas efter byggnadens mått. Använd den avkapade biten i början på 
nästa rad, för att på så sätt få två fabrikskapade ytor mot varandra i varje skarv.  
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Figur 4. Tvärsnitt 
aluminiumprofil 

 
Figur 5. Kapa aluminiumprofilerna efter byggnaden,  

använd den avkapade biten på nästa rad 

 

  

CC-avstånd är solcellens höjd + 32 mm ±2 mm. 

Exempel med liggande solceller, höjd 600 mm: 
CC = 600+32 mm ±2 mm = 632 mm ±2 mm 
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3. DRA FÖRLÄNGNINGSKABLAR 
Solcellerna kopplas ihop i serier enligt inkopplingsschema. Varje serie 
kopplas sedan till ett slingskåp. Börja med att planera för hur 
förlängningskablarna till slingskåpen ska dras.  

Kapa dessa i rätt längd, kontaktera dem med kontakter som anges på sidan 
4 och fäst dem i enlighet med lokala byggnormer och föreskrifter. 
Exempelvis kan bakomliggande kabelstegar användas och vid behov kan 
kablar fästas i aluminiumprofilerna i de förborrade hålen i överkant - trä 
igenom ett buntband, se Figur 6. Det är viktigt att kablar och kontakter inte 
hänger lösa då anläggningen ska hålla i minst 25 år.  

Märk förlängningskablarna i båda ändar enligt gällande inkopplingsschema.  

 
 
 

 

 
Figur 7 Principiell skiss över slingor och förlängningskablar till dessa 

 

OBS! Skydda änden som ska kopplas till slingskåpet; när förläng-
ningskabeln är kopplad till solcellerna är den alltid direkt 
strömförande! 

 

OBS! Det är mycket viktigt att kablar inte ligger i kläm eller ligger 
mot vassa kanter! 

 

Figur 6 Fäst förlängningskablarna med 
buntband i aluminiumprofilerna 

Förlängningskablar fästes mot kabelstegar eller 
underliggande vertikala reglar enligt nationella 
regler, samt i aluminiumprofilerna vid behov 
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4. MONTERA SOLCELLER 
Utgå från arbetshandlingen och inkopplingsschemat, montera en rad i taget.  

Börja uppifrån 
SolTech Energy rekommenderar att man monterar uppifrån och ner. Fördelar med att börja uppifrån: 

• Solcellerna rengörs efter hand som de monteras och smutsas inte ner lika lätt. 
• När man ska lyfta solcellerna på plats riskerar man inte att sparka emot de redan monterade 

solcellerna. 

Elektrisk inkoppling 
Koppla ihop panelerna enligt inkopplingsschema, var noga med (+) och (-). Solcellerna kopplas seriellt med 
varandra, antalet solceller i varje slinga dimensioneras efter växelriktaren.  

 
Kablaget dras bakom fasadsystemet och kommer därmed inte synas. Förutsätt aldrig att solcellen ska kopplas 
ihop med solcellen bredvid, kontrollera alltid mot kopplingsschema!  

 

Montera kantskydd 
Varje solcell förses med två kantskydd upptill och två nedtill, se Figur 8. Den mindre läppen ska vara på 
framsidan av solcellen. 

 
Figur 8. Montering av kantskydd 

OBS! Det är viktigt att inte antalet solceller per slinga överskrids, det kan skada solceller och växelriktare 
 

OBS! Det är viktigt att ej frångå inkopplingsschemat!  
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Solcellerna monteras sedan genom att dessa lyfts i profilerna, först i ovankant och sedan i nederkant, se 
Figur 9. 

 
Figur 9. Montering av solceller 

Mellan varje solcell monteras ett stopp i ovankant, vilket består av två delar som monteras i varandra, se 
Figur 10. Stoppet har två funktioner, dels ser det till att solcellerna inte kan åka upp och falla ur 
montagesystemet, dels håller det isär solcellerna så att de inte stöter i varandra. 

  
Figur 10. Montera ett stopp mellan varje solcell 

Minsta avstånd mellan solcellerna utgörs av stoppet (5 mm), vid behov kan de dras isär ytterligare. 

 

Kontrollmät 
Efter monterad slinga, kontrollera att slingan ger ett utslag med hjälp av en voltmeter/multimeter. 
Kontrollen bör göras efter varje monterad slinga, då det annars kan vara svårt att komma åt kablarna efter 
man installerat efterföljande slingor. 

OBS! Se till att inga kablar ligger i kläm! 

1 

2 
3 

4 
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5. PASSBITAR OCH AVSLUT RUNT FÖNSTER OCH HÖRN 
Ofta behöver man avsluta runt fönster, vid gavlar etc med inaktiva passbitar, då solcellerna har en fast 
storlek. Dessa monteras på samma sätt som solcellerna, förutom att de inte kopplas ihop elektriskt. 
Passbitarna monteras enligt medföljande ritning.  

Avslut runt fönster och hörn 

 

 

 
Figur 11. Detaljer vid ytterhörn och fönstersmyg 

 

EFTER AVSLUTAD FASADINSTALLATION 
• Koppla in de långa förlängningskablarna till slingskåpet. Lämpligen genom att tillverka korta 

förlängningskablar från slingskåpet.  
• Anslut till elnätet, enligt regler för driftsättning.  
• Sätt upp skyltar enligt Bilaga B. 

OBS! Tillse alltid att aluminiumprofilerna har möjlighet att utvidga sig när de blir varma, se Tabell 2, samt 
att det alltid är minst 20 mm mellan solcell och plåt i horisontell led. Avståndet mellan solcell och plåt är 
viktig för att kunna lossa stoppen i ändarna om en solcell behöver bytas. 

 

 OBS! Notera att solcellsprofilerna är i aluminium. Tillse att dessa inte har kontakt med annan metall där 
galvanisk korrosion kan uppstå.  

OBS! Det är viktigt att solcellen inte skuggas av plåtar, då kan s.k. hot spot-effekter uppstå, vilket innebär 
en brandrisk. 

 

≥ 20 mm ≥ 20 mm 
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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 
i Bilaga A, innan av solcellsbyte påbörjas.  

För att byta en solcell, skjut solcellerna på samma rad 20 mm åt sidan och ta bort stoppet. Sedan kan 
solcellen kopplas ur och bytas. För att komma åt kontakterna behöver man även lossa den intilliggande 
solcellen, så det rekommenderas att två personer hjälps åt.  
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BILAGA A - 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. Panelerna 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! 

Använd verktyg med isolering och gummihandskar vid arbete med panelerna 
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 förflyttas från solljuset eller om de täcks in 
helt och hållet med tyg, kartong eller något annat helt ogenomskinligt 
material. 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 testförhållanden 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 strömstyrka och/eller spänning än vad 
som angetts vid standardiserade testförhållanden.  

På motsvarande sätt skall de värden för Isc (kortslutningsström) och Voc 
(spänning i öppen strömkrets) som anges på panelen multipliceras med 
faktorn 1,25 när man skall fastställa komponentens märkdata för spänning, 
ledarens märkdata för strömstyrka, säkringarnas storlek och 
dimensioneringen av de regulatorer som är anslutna till solcellspanelens 
utgång.   

Använd skyddshandskar 
Det är obligatoriskt att bära tåliga skärskyddande handskar för att förhindra 
skador förorsakade av glas eller andra vassa föremål under hela 
installationsprocessen. 

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

 

 

OBS! Både 
strömstyrka och 
effekt ökar vid 
högre ljusintensitet 
och kan producera 
livsfarlig spänning 
och ström! 
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Hantera panelerna med varsamhet 
Hantera panelerna med stor varsamhet under monteringen. Ställ inte några 
tunga föremål på panelen. Sitt, stå eller kliv inte på någon av panelens 
sidor.  

En fysiskt skadad solcellspanel kan förorsaka jordledningsfel och därmed 
förbundna elektriska risker, särskilt när panelen är våt. Kassera och lagra en 
skadad panel på ett korrekt sätt.   

Håll aldrig i kablar eller kopplingsbox 
Lyft eller dra inte i panelerna genom att hålla i kablar eller kopplingsbox – 
detta för att minska risken för skador på ledningarna. Dra inte hårt i 
anslutningsledningarna under installationen. Efter avslutat arbete skall den 
anslutna ledningen inte vara belastad eller spänd.  

Var försiktig med kablarna vid genomföringar. Dessa kan vara vassa och 
skada kablarna. Moduler med skadade kablar måste kasseras. 

Infästning 
Panelerna måste vara säkert infästa vid monteringsunderlaget, som skall 
tåla de antagna vind- och snölasterna på platsen.  

Monteringsunderlaget för panelerna måste vara tillverkat av hållbart, 
korrosionståligt och UV-tåligt material. 

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. Frångå ej gällande inkopplingsschema eftersom det är viktigt att 
spänningen från modulerna ligger inom växelriktarens inspänningsområde, 
för hög spänning kan förstöra växelriktaren.  

Förläggning av elanslutningar 
Elanslutningarna (kopplingsbox, kablar och kontakter) tål temperaturer upp 
till 85 °C. Tillse att dessa förläggs på ett sådant sätt att temperaturen inte 
överstiger denna temperatur.  

Planera anläggningen på sådant sätt att kablar och kontakter kan besiktigas 
och att trasiga solceller kan bytas ut vid behov. 

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

Trasiga solceller ska återvinnas 
Alla trasiga och uttjänta solceller ska skickas för återvinning. Samla upp alla 
trasiga solcellsglas i lämplig behållare och kontakta SolTech Energy när den är 
full för transport till uppsamlingsplats. Samla även upp eventuellt glassplitter 
med halvledare. 
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BILAGA B - KABELMÄRKNING OCH 
SKYLTMANUS 
Märkning av kablar 
Samtliga slingor förses med kabelmärkning i 
enlighet med inkopplingsritning, se exempel i Figur 
12. För mer information kring kabelmärkning.  

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 varningsskylt, se Figur 
13. 

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, 
se Figur 14.  

Växelriktare 
För montering, inkoppling och drift av växelriktare, 
se bipackad manual.  

Växelriktaren ska förses med varningsskyltar, se 
Figur 15. 

Jordning 
Behovet av jordning bedöms från fall till fall. När 
jordning 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 
solelanläggningen samt placeringen av 
lastfrånskiljaren rapporteras till den lokala 
Räddningstjänsten. 

 
Figur 12 Exempel på märkning av strängar. Där HLX1 betyder 
slingskåp. A1 betyder sträng 1 och (+) betyder att denna kabel 
hör till den positiva kabeln enligt inkopplingsschemat. 

 
Figur 13 Skylt på slingskåp 

 
Figur 14 Skylt vid lastfrånskiljare 

 
Figur 15 Skylt på växelriktare 

 
Figur 16 Skylt på apparatskåp för nätanslutning 

 

 

HLX1A1(+) 
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BILAGA C - 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. skador på 
sammankopplingar i kopplingsutrustningar och anslutna elapparater. Vid behov ska mätningar som bedöms 
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 läckströmmar, risken ökar när 
modulerna är våta. Före rengöring, inspektera modulerna noggrant efter sprickor, skador och lösa 
anslutningar. Reparera eventuella jordfel. Trasiga moduler ska bytas och skadade ledningar måste bytas ut 
eller repareras omedelbart. 

Moduler ska inte användas i öppen krets eller kortslutning 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 fältkablar och anslutningar 
• Utbrända säkringar eller utlöst brytare 
• Stora mängder smuts och damm på modulerna 
• Skuggning av moduler av träd, stolpar eller byggnader 

Rengöring 
Vid rengöring, använd fönsterputs eller milda tvållösningar. Gummidetaljerna kan skadas vid kontakt med 
motorolja, smörjolja, fett, diesel, bensin och bensen. 

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 brännskada.  

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 dammpartiklar, använd dammsugare för rengöring. Om 
det finns hinder i fläktar, fläktskydd eller kylflänsar, måste växelriktaren monteras isär. Se instruktion i 
växelriktarens manual.  
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BILAGA D - KONTROLLMÄTNINGSPROTOKOLL 
Direkt efter montering av en slinga mäts spänningen upp över hela slingan. Spänningsresultatet 
dokumenteras samt signeras med namn och datum av behörig installatör. Godkända värden är när slingan 
ger utslag. Visar slingan inget värde måste varje solcell i den slingan spänningskontrolleras för att finna 
felkälla. Åtgärd måste göras innan nästa rad monteras. Kasserade solceller återlämnas till Soltech Energy 
enligt överenskommelse.   

SolTech Energy rekommenderar att detta dokument sparas i byggpärmen på plats.  

Kontrollantens uppgifter 

Datum av kontrollmätning: För- och efternamn: Signatur: 

   

Företag:  Position:  

  

    

Slinga Utslag  
( Ja = X, Nej = - ) 

Datum då eventuell 
felsökning ägt rum Kommentar: 

HLX1A(+) och HLX1A (-)    

HLX2A(+) och HLX2A (-)    

HLX3A(+) och HLX3A (-)    

HLX4A(+) och HLX4A (-)    

HLX5A(+) och HLX5A (-)    

HLX6A(+) och HLX6A (-)    

HLX7A(+) och HLX7A (-)    

HLX8A(+) och HLX8A (-)    

HLX9A(+) och HLX9A (-)    

HLX10A(+) och HLX10A (-)    

HLX11A(+) och HLX11A (-)    

HLX12A(+) och HLX12A (-)    

HLX13A(+) och HLX13A (-)    

HLX14A(+) och HLX14A (-)    

HLX15A(+) och HLX15A (-)    

HLX16A(+) och HLX16A (-)    

HLX17A(+) och HLX17A (-)    

 


