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Soltech RooF monteras på ett nytt eller befintligt tak 
med underliggande papp som tätskikt. Denna 
monteringsanvisning tar endast upp 
tillvägagångssätt som är specifika för Soltech RooF 
och utgår från förarbetet enligt Benders Carisma 
monteringsanvisning, med ändringskrav/ 
tilläggskrav enligt kapitel 1 i denna 
monteringsanvisning. Kontrollera att övrig 
takläggning följer BBR, Boverkets Byggregler.  
 
Soltech Sales & Support och Benders förbehåller sig 
rätten till omedelbara uppdateringar och senaste 
versionen av monteringsanvisningar finns att hämta 
från soltechenergy.se respektive benders.se 
 
Läs noga monteringsanvisningen och 
säkerhetsföreskrifterna innan montaget påbörjas! 

Förutsättningar 

Soltech RooF kan läggas på tak med lutning ner till 
14° och max 45°. För att anläggningen ska ge 
maximal effekt bör den monteras i söderläge, men 
även sydväst och sydost fungerar bra. Tänk på att 
välja ett skuggfritt läge.  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Soltech RooF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 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.  
 
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.  
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MONTERINGSANVISNING 

1. Förarbete 

Krav  

• Soltech Dummy eller Soltech RooF får under inga omständigheter beskäras eller på annat sätt modifieras.  

• Det är underlagstaket som är tätskiktet och ska vara ett tätskikt lämpligt för platta takpannor exempelvis 
Benders BTS underlagstak eller likvärdigt.  

• Underlagstaket skall vara helt fritt från skador när det är monterat. Var noga med att kontrollera att 
underlagstaket är helt tätt så att exempelvis ingen skruv/spik gått genom pappen för att undvika 
eventuella framtida fuktskador. 

• Det kan bildas kondens under både Benders Carisma betongpanna och Soltech RooF. Se till att ha bra 
luftgenomströmning under både Carisma pannorna och Soltech RooF. Följ monteringsinstruktioner för 
Benders Carisma betongpanna för vidare info om luftgenomströmning.   

• Ströläkt minst 25 x 38 ±2 mm men gärna 45 x 45 mm (för att skapa distans mellan bär- och ströläkt 
eftersom kontakterna ska kunna dras under bärläkten samt bidra till ökad luftgenomströmning för att få 
bort kondens samt undvika överhettning av solcell för att nå ökad elproduktion) 

• Varje Soltech RooF monteras med 3st bärläkter istället för 2st.  

• Bärläkt1 och bärläkt3 minst 25 x 38 ±2 mm men gärna 45 x 45 mm. Bärläktavstånd 620 - 640 mm 

• Bärläkt2 läggs mitt under Soltech RooF modulen. Viktigt att se till att den är tillräckligt hög, så den når upp 
för att för att stödja modulen, se Figur 5 och Figur 6.  

• Bärläkt måste vara av trä då metalläkt kan orsaka korrosion. 

• Plåtar av annat material än aluminium får ej ligga mot aluminiumkonstruktionen som omger Soltech RooF 
för att undvika elektromagnetisk korrosion. Minst 10mm mellan materialen. 

• Båda taksidor ska förses med dold avrinningsplåt, vindskiveplåt och tätningskloss, se Figur 3. 

• Alla Soltech RooF moduler skall skruvas i läkten med 3 skruvar. Infästningsskruv till Soltech RooF ska vara 
rostfri och får ej gå genom bärläkt ty risk att skada en underliggande kabel. Rekommenderad 
skruvdimension för bärläkt 25 x 38 ±2 mm är 4,5x25 mm. Huvuddiameter 8,8 mm. Infästningshålet är 6 
mm.  

• Båda taksidorna samt kring eventuella genomföringar läggs med minst en styck Soltech RooF Dummy, 
varannan rad två stycken RooF Dummy vid de båda taksidorna. Dessa RooF Dummy skall vara skruvade i 
båda dess infästningspunkter. Totalt 3 RooF Dummys per rad, se Figur 13. 

• Installatören besitter rätt kompetens enligt elsäkerhetslagen samt annan gällande lag.  

• Installatören har tagit del av Soltech Energys Säkerhetsföreskrifter, se Bilaga A. 

• Installatören har tagit del av Benders Checklista, se benders.se 

• Förarbete sker i enlighet med Benders monteringsanvisningar för Carisma betongpanna, se benders.se. 
Skiljer sig kraven åt är det Soltech Energys krav som skall uppfyllas.  

• Installationen sker enligt godkänd arbetshandling och inkopplingsschema från Soltech Energy eller av 
Soltech Energy godkänd återförsäljare. 

• Vid infästning av exempelvis snörasskydd används Benders Carisma-pannor på den raden samt en rad 
ovanför snörasskyddet för att ej snörasskyddet skall skugga solcellerna.  

• Minimiavstånd mellan Soltech RooF-moduler är 2 mm, maxavstånd är 4 mm, se Figur 8.  

• Täckplåt eller annat föremål får aldrig täcka solpanelen dvs Soltech RooF. OK att täcka Dummy.  

• Får endast använda SUNCON CB4 kontakter. Kabeln måste vara dubbelisolerad. 

• Kablar får ej ligga löst, måste vara uppsatta med clips som klarar UV-strålning. Måste vara min. 20 cm 
slack på kablarna vid kabelmynningen från Soltech RooF. Detta för att underlätta vid eventuellt framtida 
byte av solcellsglaset.  

• Får aldrig frånskrida inkopplingsschema som anger hur många Soltech RooF paneler du får koppla ihop i 
samma serie, dessa slingor samlas upp i ett slingskåp. Se djupare förklaring i Kapitel 2: Läggning. Frångås 
inkopplingsschema kan modulerna gå sönder.   
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Tillbehör 

• Soltech Dummy (passbit) – Oaktiv passbit som ser ut som Soltech RooF. Dummyn är endast ett 
byggnadsmaterial och genererar ingen elektricitet.  

• Benders Carisma betongpanna (kan läggas under och över Soltech RooF, OBS ej bredvid. Bredvid 
läggs Soltech RooF Dummy) 

• Benders tätningskloss 

• Brandbrytare 

• Lastfrånskiljare 

• Växelriktare enligt installationsdimensionering 

• Slingskåp enligt installationsdimensionering 

• Dubbelisolerad kabel 

• Kabelmärkning enligt inkopplingsschema 

• CB4 SUNCON kontakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Vindskiveanslutning, montage av dold avrinning. Bilddimensioner angivna i [mm]. 

Rekommendationer:  

• Det är rekommenderat att undvika genomföringar och istället ha utanpåliggande kabeldragning till 
slingskåp och växelriktare.  

• Soltech Energy utför eller ansvarar ej för någon genomföring.  

• Bärläktavstånd 620 mm, för att få så stor total solcellsyta som möjligt.  

• Genomföringar såsom avloppsluftningar och ventilationsrör flyttas, om möjligt, till motsatta takfallet 
för att förenkla läggningen av Soltech RooF.  

• För att undvika överhettning av solcellen och därmed nå ökad elproduktion, använd Benders 
nockbygel tillsammans med deras ventilerade nock- och valmtätningsrulle. Är takfoten uppbyggd 
med takfotskil ventilerad takfotsläkt eller liknande för att få en ökad luftgenomströmning.  

• Se till att ansvarig elektriker fyller i kontrollmätningsprotokollet, se Bilaga D.  

Material som behövs till montering och elinstallation: 

• 4,5x25 mm rostfri skruv för montering (3st/Soltech RooF-modul). Skruven får ej gå genom bärläkten. 

• Förlängningskabel: Dubbelisolerad kabel anpassad för solcellsmoduler. Dimensioneras av ansvarig 
elektriker. Rekommenderat att köpa förkontakterade kablar från SUNCON.  

RooF Dummy  
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Figur 4. Ventilation under Carisma pannorna och Soltech RooF 

• Kontakter: SUNCON C4B, ø20 mm. Endast denna kontakt är godkänd att användas i enlighet med 
7.3.9 i IEC 62548:2016 

• Växelriktare – Storlek varierar beroende på dimensioneringen av solcellsanläggningen. 

• Skyltar och kabelmärkning, se Bilaga B - Kabelmärkning och skyltmanus.  

• Slingskåp – Storlek varierar beroende på dimensioneringen av solcellsanläggningen.  

• Brandbrytare 

• Lastfrånskiljare 

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.  

Ventilering 

Det kan bildas kondens under Benders Carisma betongpanna och Soltech RooF. Se till att ha bra 
luftgenomströmning under Carisma pannorna och Soltech RooF. Använd Benders nockbygel tillsammans 
med deras ventilerade nock- och valmtätningsrulle för att få bra luftgenomströmning. I det fall då takfoten är 
uppbyggd med takfotskil använd ventilerad takfotsläkt eller liknande för att få luftgenomströmning mellan 
underlagstak och Benders Carisma och Soltech RooF, observera att Benders ventilerade takfotsläkt får endast 
läggas på tak med minst 22 graders lutning i det fall man lägger med takfotskil.   

 
 

 

 

  

Benders nock- och valmtätningsrulle 

Benders Nockbygel 

OBS! För att ej stoppa luftgenomströmning är minsta mått 
20 mm mellan översta takpanna och plåt/nockpanna/takfot. 
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2. Läktning 
Följ kravinstruktioner gällande underlagstak, ströläkt och bärläkt. Varje Soltech RooF - modul monteras mot 
mot 3 st bärläkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I det fall bärläkten är 25 x 38mm, 
monteras varannan bärläkt på högkant. 

Avrinnginsplåt. Skall monteras på båda taksidorna.  

Figur 5. Läcktning innan läggning av RooF och Dummy. 
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Figur 6. Sidovy av läktning. Figuren illustrerar det fall man använder 45x45mm ströläkt och 38x25mm bärläkt.  

Placering av mittersta bärläkten 

Bärläktdimension (mm) Placering (mm) 

38 x 25 Tips, gör en passbit på 320mm och lägg mellan 
övre bärläkt och mittersta bärläkten.  

Annan bärläktdimension än ovanstående. Du får själv mäta. Bärläkten som är mellan 
dessa yttre bärläkter läggs på ett avstånd mitt 
mellan yttre och övre bärläkt samt i höjd med 
modulen så att modulen vilar mot mellan 
bärläkten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

RooF - modules övre bärläkt som 
RooF skruvas i. 

RooF - modules mellersta bärläkt 
som måste mätas in så att RooF-
modulens undersida vilar mot den 
mellersta bärläkten.   

Uppåt 
på taket 

Neråt 
på taket 

Tips – Tillverka en passbit som är 
320mm. Lägg den under bärläkten 
som RooF skruvas i för att få rätt 
avstånd av den mellersta bärläkten. 

Viktigt att 
aluminiumramen på 
RooF-modulen ligger mot 
mittersta bärläkten.    
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3. Läggning 
a) Inspektera taket. Se till att inget vasst föremål sticker upp på taket, exempelvis spik eller skruv. 
Utgångsläget är takpapp enligt Soltechs krav med utanpåliggande strö- och bärläkt. OBS, dimensioner av 
strö- och bärläkt enligt kraven i kapitel 1, Förarbete.   
 

 

b) monterar du med snörasskydd ska minst 1 rad Carisma läggas mellan snörasskyddet och Soltech RooF. 
Ingenting får täcka solcellen. Rekommenderas att lägga totalt 3 rader Carisma vid montering av snörasskydd. 
På rad två monteras snörasskyddet.  

Första slingan 

c) På baksidan finns en krok (1). För att Soltech RooF-modulen ska ligga plant mot underliggande Carisma 
behöver kroken avlägsnas, detta görs enklast med en skruvmejsel. Endast kroken på de Soltech RooF-
moduler som ligger på första raden exempelvis ovanför en Carisma panna behöver avlägsnas. Lägg 
skruvmejseln i botten mot kroken och ryck skruvmejseln uppåt.  

 

  

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, exempelvis elbehörighet. 

(1) Krok 

Före krokborttagning 

Efter krokborttagning 

Figur 7. Borttagning av kroken. Gäller endast första raden. 
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Minsta antalet passbitar längs 
sidorna:  
Varannan rad 1 st Dummy (passbit) 
Varannan rad 2 st Dummies (passbit) 
Lägg Dummy med förskjuten skarv, 
min. 9cm.  
 

Dummy (passbit, ser ut som 
en solcell, men det är bara 
ett laminerat svart glas) 
 

SolTech RooF (solcell) 
 

Min. 9cm förskjuten skarv. 
 

Figur 10. Minsta antalet Dummies (passbitar) på taksidorna av Soltech RooF. 

d) Utgå från arbetshandlingen och inkopplingsschemat samt Benders Monteringsanvisning för Carisma. 
Montera en rad i taget, börja underifrån från höger till vänster likt vanlig takläggning. Tänk på att slå ett 
sträck uppifrån och ner på varje 1250mm, vilket motsvarar 5 stycken Carisma-pannor i rad eller 1 styck RooF-
modul. Planera för att aluminiumramen utvidgas när den blir varm. Lägg alltid modulerna mellan 2-4mm 
mellanrum mellan SolTech RooF – panelerna, detsamma gäller för Dummy.  

 

Figur 8. Soltech RooF samt för RooF Dummy läggs alltid med 2-4mm mellanrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltech RooF-panelerna läggs likt en takpanna. Börja alltid med minst en hel Dummy, varannan rad två 
Dummies, se (1) i Figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Krokinfästning mellan överliggande och underliggande RooF modul. 
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Figur 14. Kontrollmät varje lagd sträng.  

e) Hopkoppling: Koppla ihop panelerna enligt inkopplingsschema,  
var noga med (+) och (-). Soltech RooF kopplas seriellt med varandra,  
se Figur 11. Kablar får ej ligga löst, måste sättas upp i enlighet med  
gällande elsäkerhetsföreskrifter. Tänk på att använda klipps eller  
kabelkanaler som är gjorda för utomhusklimat och tål exempelvis  
viss UV-strålning och temperaturskillnader. 
 

 
  

 
Figur 12. Uppsättning av kablar. 

f) Infästning: Skruva Soltech RooF genom tre hål mot bärläkten,  
se Figur 13. Viktigt att skruven ej går genom bärläkt för att ej  
skada kablar som ligger under bärläkten.  
 

 
 
 
g) Första och sista RooF-modulen i varje slinga ska kopplas till var sin förlängningskabel som kopplas till ett 
slingskåp. Rekommenderat att använda förkontakterade kablar. Använd även kablar och kontakter från 
samma leverantör som kontakterna på solcellerna, specifikation anges i inledande krav.  
 
 
 
 
 
 
h) Mät upp, kontaktera och märk dessa kablar i  
båda ändar enligt gällande inkopplingsschema. 

 
i) Kontrollmät: Efter lagd sträng, kontrollera att strängen  
ger ett utslag med hjälp av en Voltmeter / Multimeter.  
Kontrollen bör göras efter varje lagd sträng, då det annars 
 kan vara svårt att komma åt kablarna efter man lagt  
ovanpåliggande pannor/Soltech RooF.  
 

 

OBS! Viktigt att ej frångå inkopplingsschemat! 
All elkoppling är under elinstallatörens ansvar. 
 

OBS! Se till att inga kablar ligger i kläm! 

OBS! Innan andra slingan påbörjas är det viktigt att; 
- Ha kontrollmätt att slingan innan gett utslag. Detta görs lämpligen med en voltmeter/ multimeter. 
Kontrollera att multimetern klarar spänningen som installationen alstrar samt är av rätt klass. 

 
 

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

Figur 11. Seriekoppling av Soltech RooF. 

Figur 13. Infästning av Soltech RooF. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF47fK2MzNAhWH1SwKHbeiAKUQjRwIBw&url=http://www.runelandhs.se/markning/skyltar/varningsskyltar/varningsskylt-elektrisk-spanning-folie-o-100-mm&psig=AFQjCNFljA5Z76Fn1qot_Dx5sa5tAHXfpA&ust=1467271001090440
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Andra slingan 

j) Varannan pannrad: Börja och avsluta varannan rad med minst en och varannan rad med minst två Soltech 
RooF Dummy. För att RooF -modulerna skall ligga i förband för att precis som med platta betongpannor 
undvika att vatten tränger mellan betongpannorna ner på pappen.  

Resterande slingor 

Upprepa punkt a) - j) 

 

Figur 15. Översiktsbild på RooF och Dummy innan täckplåt med minst 9 cm förskjuten skarv.  

 

Figur 16. Tätningskloss monteras på Dummy 
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Figur 17. Täckplåt ska täcka tätningskloss 

Tätningskloss 

Benders Carisma Tätningskloss används som tätning mellan Dummy och vindskivans täckplåt för att hindra 
att löv, vatten, snö blåser in på underlagstaket. Tätningsklossen är en rektangulär skumgummikloss med 
dimensioner 350 x 40 x 30mm. På ena sidan har tätningsklossen en klisterremsa. För att klisterremsan ska 
fästa ska underlaget vara torrt, rent och frostfritt. Tätningsklossen bör även användas vid andra 
plåtanslutningar såsom takluckor, fronter m.m. Man lägger 2st tätningsklossar per Dummy. För mer 
information kring Benders Carisma tätningskloss, se benders.se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Efter läggning av tak. 
• Koppla in de långa förlängningskablarna till slingskåpet.  

• Koppla slingskåpet till en brytare strax efter och strax innan växelriktaren. 

• Anslut till elnätet, enligt regler för driftsättning.  

• Sätt upp skyltar enligt Bilaga B. 

2 st Benders 
Carisma 
tätningsklossar 
per Soltech 
Dummy.  

RooF Dummy  

2 st tätningsklossar, monteras under täckplåt.  

Soltech RooF Dummy 

Soltech RooF  
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a) Man behöver inte skruva 
ut skruvarna helt, det räcker 
med att lossa så att L-
profilen som håller solcellen 
ej längre greppar om 
solcellen. 

5. 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 påbörjan av solcellsbyte. I det fall en solcell behöver 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.  

  

b) Lyft endast solcellen (glaset) 
rakt uppåt och dra den sedan mot 
dig. Håll i solcellsglaset och dra i 
kablarna.  

 

c) Klipp först röd kabel och 
kontaktera denna med 
solcellskontakten, C4B-hane. (röd 
kabel ska kopplas till röd kabel på 
nya solcellen) 

d) Klipp sedan svart kabel och 
kontaktera denna med 
solcellskontakten C4B-hona. (Svart 
kabel ska kopplas till svart kabel på 
nya solcellen.) 

 

e) Lyft bort 
gamla 
solcellsglaset.  

f) Kontaktera det nya 
solcellsglaset, och 
skruva fast de 4 
skruvarna i fronten 
igen. Se till att L-
profilen biter om 
solcellsglaset. 
Kontrollmät upp 
slinga från 
slingskåpet. Jämför 
värdena mot de 
andra slingorna i 
slingskåpet. 

C4B-hane 

C4B-hona  
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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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https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYg_zU1szNAhXC2SwKHW65BkcQjRwIBw&url=https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/skyltar/&bvm=bv.125801520,d.bGg&psig=AFQjCNHIzK8fLFBBtj2aELZX0EVcJAa2_A&ust=1467270483260525
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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 Sales & Support 
när den är full för transport till uppsamlingsplats. Samla även upp eventuellt 
glassplitter med halvledare. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmNWg3czNAhXPZpoKHTM8AusQjRwIBw&url=http://www.psdgraphics.com/psd-icons/green-recycling-symbols/&psig=AFQjCNF9BCRp-FiuocUCyrGx--_XelcKZA&ust=1467272254777126
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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 
18. 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 
19. 

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 20.  

Växelriktare 

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

Växelriktaren ska förses med varningsskyltar, se 
Figur 21. 

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 18 Exempel på märkning av strängar.  

 

Figur 19 Skylt på slingskåp 

 

Figur 20 Skylt vid lastfrånskiljare 

 

Figur 21 Skylt på växelriktare 

 

Figur 22 Skylt på apparatskåp för nätanslutning 
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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 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.  

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 

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 läggning av en stäng mäts spänningen upp över hela strängen. Spänningsresultatet 
dokumenteras samt signeras med namn och datum av behörig installatör. När man kontrollmäter är det 
viktigt att man får rätt spänning, så man måste mäta på en referenspanel sedan multiplicera spänningen från 
referenspanelen med antal paneler i serie. 

Tex: Referenspanel:110 V, 7 paneler i serie, resultatet skall bli 770 V. 

Om resultatet skulle bli 660 så är det en panel som inte fungerar. Får man inget utslag så är det troligtvis 
någon kontakt som inte är ansluten.  

Visar strängen inget värde måste varje solcells modul i den strängen spänningskontrolleras för att finna 

felkälla. Åtgärd måste göras innan nästa rad läggs kasserade moduler återlämnas till Soltech Sales & Support 

enligt överenskommelse.   

Soltech Sales & Support rekommenderar att detta dokument sparas i byggpärmen på plats.   

 

Kontrollantens uppgifter 

Datum av kontrollmätning: För- och efternamn: Signatur: 

   

Företag:  Position:  

  

 

Sträng 

Rätt spänning? 
(Se ovan) 

( Ja = X, Nej = - ) 

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 (-)    
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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 (-)    

Osv.    

Sträng 
Rätt spänning? 

( Ja = X, Nej = - ) 

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 (-)    

Osv.     

 


