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DEL I - FUNDAMENT



Markfäste

1x

2

1

3

Fyll hålet med betong upp till några 
centimeter från marknivån.

Tryck ner markfästet i betongens
mitt och låt flänsen vila ovanpå
betongen. Använd ett vattenpass för
att få flänsen att ligga horisontellt.

Låt betongen härda i minst 24 timmar
innan monteringen fortsätter. Betongen
kan täckas med sand efter att den
har härdat i 2 veckor.

Jordfundament

Gör ett hål för betongen på din valda plats. 
Fundamenthålet för en PV-4 bör vara minst
70x70 cm, 80 cm djupt (~400 liter).
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Kontrollera att markfästet passar 
i hålen.

Borra åtta hål vertikalt in i berget 
enligt markfästets hålbild. Gör hålen 
20 mm breda och 250 mm djupa. 
Använd komprimerad luft för att få 
bort borrdamm och eventuellt 
vatten ur hålen för att ge en bra 
fästyta.

Fyll hålen 2/3 med ankarmassa för 
infästning i berg (400-500 ml). Tryck 
ned markfästet i hålen och låt härda 
enligt angiven torktid innan 
monteringen fortsätter.

Bergsfundament
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1. Placera stolpen och dess undre fläns på 
markfästet. 

Stolpen behöver vändas mot geografisk 
söder på norra halvklotet eller
geografisk norr på södra halvklotet.
Anvisningar för detta följer här:

2. Starta kompass-appen på din mobil.
Denna kompass är GPS kompenserad
vilket gör den mer exakt än en vanlig
kompass.

3. Rikta mobilen till geografisk söder (eller
norr) enligt kompassen.

4. Vrid stolpen så att balkens kant
ligger i linje med mobilens kant. Se till att
kompassen inte störs av att vara för nära
något metallföremål.

Inriktningen kan finjusteras efter att 
installationen är färdigställd och
solföljaren har vänt sig mot solen.
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5. Justera de nedre muttrarna 
så att stolpen övre fläns står 
rakt med hjälp av ett 
vattenpass.

6. Dra åt både de övre och 
sedan de nedre muttrarna för 
att säkra stolpen.

Söder
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DEL II - SOLFÖLJARE
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DEL III - RAMVERK
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X = (Panelbredd * 2 - 1324)/2 0x or 4x

Skarva profilerna om 
dessa delar är bifogade
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DEL IV - PANELER
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3. Upprepa dessa steg för de 
resterande panelerna.

1. Lyft upp en panel på 
ramverket med kabelboxen 
(B) vänd inåt mot centrum.

2. Skruva fast panelen med 
fyra panelklämmor (C).

Ta bort förlängningsstaget och fäst enbart 
vinkelstaget. Se till att hålla emot ramverkets 
övertyngd när staget byts. 

Lämna båda gaffellänkarna (F) och ena 
länkmuttern (E) frånskruvade ett halvt varv för att 
tillåta anläggningens rotation.

Böj båda saxpinnarna så att gaffellänkarnas
sprintbultar hålls på plats.
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1. Använd buntband och bundbandsankare för att 
fästa PV kablarna till ramverket.

2. Låt elektrikern koppla ihop PV kontakterna baserat på 
användningsområde. Standardlösningarna listas nedan.

Stränginverterare
Nätbundna stränginverterare kan vanligen hantera
en hög spänning på PV ingången. Därav ansluts 
vanligen alla 4 panelerna i serie vid användning av en
stränginverterare.

Mikroinverterare
Nätbundna mikroinverterare kan ha 1, 2 eller 4 PV ingångar.
Placera mikroinverterarna (M) och en skarvningsdosa (J)
som i illustreringen nedan, beroende av antal, så att 
panelernas kablar når fram till mikroinverterarna.
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Nätbundet system med mikroinverterare

Elarbete såsom koppling av solpaneler, mikroinverterare (M) och 
nätsanslutning (U) måste göras av en behörig elektriker. Förarbete kan 
emellertid göras av lekman så länge lokala elnormer följs.

AC ledare behöver vara minst 1.5mm² med utomhusklassad kabel (såsom
MCMK). Var noga med AC beteckningarna och färgerna: Neutralledare
(N) är blå, Fas 1 (L1) brun, Fas 2 (L2) svart, Fas 3 (L3) grå och skyddsjord (G)
grön-gul.

A



1. Skaffa en MCMK underjordskabel lång nog för att dras från kopplingsbox 
(K) på stolpen till husets närmaste proppskåp. För 1-fas system behöver 
kabeln två ledare plus omgivande skyddsjord (1-fas kabel), och för 3-fas 
system behöver kabeln fyra ledare plus skyddsjorden (3-fas kabel). Ledar-
nas grovlek bör vara minst 2.5mm² för kabellängder upp till 40 meter eller 
6mm² för kabellängder upp till 100 meter. Kabelsektioner inomhus kan dras 
med en inomhuskabel (MMJ) av samma grovlek och med samma antal 
ledare som utomhuskabeln. Kontakta din elektriker för att veta exakt vilken 
kabel som ska användas enligt lokala normer.

2. Dra kabeln från kopplingsbox (K) till proppskåpet. En stark lina kan 
användas för att dra kabeln upp genom botten av stolpen upp till hålet 
under kopplingsboxen. Det är rekommenderat att nedgrävda sektioner 
dras genom kabelrör. Kabelröret behöver vara nergrävt så att toppen av 
röret är 35 cm under jord. Om kabeln dras över berg så behöver den skyd-
das med en bergsslang (eller U-profil i metall).

3. Se till att kabelsektioner ovanför mark är ordentligt fastsatta och skydda-
de så att de inte kan flyttas eller skadas av misstag. Kabeln behöver även 
skyddas och sättas fast där den kommer upp ur marken, exempelvis med 
en U-profil i metall.

Kontakta en behörig elektriker och låt honom/henne inspektera installatio-
nen och utföra de återstående stegen.

1. Koppla de elektriska delarna enligt kopplingsschemat på tidigare sida.

2. Koppla AC kabeln till valda elfaser genom en säkring i proppskåpet.

3. Koppla solpanelerna till PV ingångarna på mikroinverterarna.

4. Slå på AC brytaren (S) i kopplingslådan för att strömsätta inverterare och 
solföljare. Det tar några minuter för solföljaren att hitta en GPS signal innan 
den börjar följa solen.

5. Kontrollera statuslampa på inverterare. När solpanel kopplas in lyser 
inverteraren rött. När AC strömmen kopplas in börjar den röda lampan 
blinka. Nätmatning börjar efter ungefär 30 sekunder vid solsken. Nätmat-
ning indikeras av en grön lampa som blinkar (förbättrar effekt) eller lyser 
stadigt (bästa effekt).
 

Nätbundet system med mikroinverterare
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Om stränginverteraren och 24V transformatorn monteras 
på annan plats än invid kopplingsbox (K) så kan koppling 
göras enligt ritningen ovan.

Om stränginverteraren placeras på stolpen vid 
anläggningen så kan 24V transformatorn och AC 
brytare monteras i kopplingsbox (K).

Nätbundet system med stränginverterare
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