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Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Niniejsza instrukcja zawiera procedury instalacji i serwi-
sowania dla specjalistów.

Instrukcję należy przekazać klientowi.

Urządzeniemożebyćobsługiwaneprzez
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, senso-
rycznej lub umysłowej oraz nie mające
doświadczenia i wiedzy na temat jego
obsługi, jeśli będą nadzorowane lub zo-
stałypoinstruowanewzakresiebezpiecz-
nego użycia oraz jeśli będą rozumiały
niebezpieczeństwo związane z jego
używaniem. Urządzenie nie powinno
służyć jako zabawkadladzieci. Czynności
związane z czyszczeniem i podstawową
konserwacjąurządzenianiepowinnybyć
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Prawadowprowadzaniazmiankonstruk-
cyjnych są zastrzeżone.

©NIBE 2017.

Symbole

WAŻNE!

Ten symbol wskazuje na zagrożenie dla osób
lub urządzenia.

UWAGA!

Ten symbol wskazuje ważne informacje, na co
należy zwracać uwagępodczas obsługi instala-
cji.

PORADA!

Ten symbol oznacza wskazówki ułatwiające
obsługę produktu.

Oznaczenie

Klasyfikacja obudowyurządzenia elektrotechnicz-
nego.

IP

Informacje ogólne

Utylizacja odpadów
Utylizacją opakowania powinien zająć się insta-
lator, który zainstalował produkt, albo specjalny
zakład utylizacji odpadów.

Nie należy wyrzucać produktów wycofanych z
eksploatacji razem ze zwykłymi odpadami go-

spodarstwa domowego. Należy je przekazać do specjal-
nego zakładu utylizacji odpadów lub sprzedawcy, który
świadczy tego typu usługi.

Nieprawidłowa utylizacja produktu przez użytkownika
grozi karami administracyjnymi zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami.

Prawa autorskie
Producent zachowuje prawa autorskie do niniejszej in-
strukcji. Niniejsza instrukcjamożebyć rozpowszechniana,
tłumaczona lub kopiowanawyłącznie zapisemną zgodą
producenta. Zastrzegamysobieprawodowprowadzania
zmianwdanych technicznych lub ilustracjachwniniejszej
instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
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Dostawa
Dostarczony towarpowinienbyć sprawdzonywobecno-
ści przewoźnika w zakresie:
■ Czy nie ma widocznych uszkodzeń (zgniecione,
uszkodzone opakowanie itp.)

■ Czy dostarczono prawidłową liczbę opakowań

■ Czy panele słoneczne nie uległy uszkodzeniu

Obsługa

WAŻNE!

Panele słonecznenależy chronić przeduderze-
niami i uszkodzeniemmechanicznym. Nie
podnosić paneli słonecznych za złącza. Nie
układać paneli słonecznych na przedmiotach
mogących je uszkodzić, nie ciągnąć ani nie
przesuwać ich po niczym, co mogłoby je
uszkodzić.
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Elementy zestawu solarnego PV firmy NIBE

LEK

Panele wykonane z krzemowych ogniw
monokrystalicznych 10 szt.

Szyny aluminiowe, 2,1 m 10 szt.

Łączniki aluminiowe 20 szt.

Mocowania do paneli słonecznych (zaciski
montażowe) 24 szt.

Złącza do połączeń elektrycznych między
panelami i falownikiem, męskie i żeńskie,
(kabel elektryczny nie wchodzi w skład ze-
stawu) 4 + 4 szt.

Kabel PV z przygotowanymi złączami 7 m
2 szt.

Podstawowy zestaw PVK
10-10

L
E

K

Falowniki 1 szt.

EME 20 1 szt.

Falownik PVI 10-XX

Dach pokryty dachówką PRM 11-20Wspornik dachowy PRM
XX-20, 20 szt.
(Dostępny w wersjach do czte-
rech różnych typów dachów)

Dach pokryty blachodachówką PRM 21-20

Dach pokryty gontem PRM 41-20

Dach pokryty blachą płaską PRM 31-20
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Informacje ogólne
Montaż powinien zostać wykonany wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.

Do opisanego montażu wymagane są dostarczone ma-
teriały (patrz strona 17). W szczególnych przypadkach
mogą one wymagać uzupełnienia. W razie wątpliwości
należy skontaktować się ze sprzedawcą. Przedmontażem
i odbiorem technicznym systemu paneli słonecznych
należy uzyskać informacje na temat obowiązujących
norm i przepisów. Instalacja elektryczna oraz zgłoszenie
do zakładu energetycznego muszą zostać wykonane
przez wykwalifikowanych elektryków. Do zgłoszenia
należydołączyć formularz falownika (wstępniewypełnio-
ny formularz można znaleźć na stronie www.nibe.se).
Należypamiętać, żeużytkowanie instalacjimożna rozpo-
cząć dopiero po otrzymaniu zgody zakładu energetycz-
nego.

WAŻNE!

Montaż paneli słonecznych to zakrojona na
szeroką skalę ingerencja w istniejący dach. Po-
krycie dachowe, szczególnie w przypadku za-
adaptowanych i zamieszkałych poddaszy lub
gdzieminimalny kąt nachylenia dachu jest do-
brany nieprawidłowo (względem pokrycia),
możewymagaćdodatkowego zabezpieczenia
przed wilgocią w związku z naporem wiatru
i nawiewanymśniegiem.Musi to zostaćocenio-
neprzez instalatoraw indywidualnychprzypad-
kach. Konstrukcja dachu musi być w stanie
wytrzymaćobciążeniewiatrem i śniegiem, jakie
występuje w danym regionie.

Obciążenie statyczne
Montażmoże zostaćwykonany tylkonapowierzchniach
dachu lubkonstrukcjachnośnychodostatecznejnośności
i wytrzymałości. W razie potrzeby, przed montażem pa-
neli słonecznych należy sprawdzić obciążenie statyczne
dachu i jego konstrukcji. Należy zwrócić szczególną
uwagęna stan konstrukcji drewnianej dachu imożliwość
przykręcenia do niej elementówmontażowych paneli
słonecznych.W razie potrzeby konstrukcję dachunależy
wzmocnić. Cała instalacja paneli słonecznych wymaga
kontroli zgodnie z normą DIN 1055 część 4 i 5 lub
zgodnie z określonymi przepisami krajowymi, zwłaszcza
w przypadku obszarów, gdzie występują opady śniegu
i silne wiatry. W obliczeniach/ocenie należy także
uwzględnić charakterystykę lokalizacji instalacji (przewa-
żający kierunekwiatru, trąby powietrzne itp.) i czymoże
ona przenosić większe obciążenia. Panele słoneczne
należy zamontowaćw taki sposób, abyw ichpobliżu nie
powstawały zwały śnieżne z barier śniegowych lub
w wyniku występowania szczególnych warunków
wmiejscu montażu.

Odległość od zewnętrznej krawędzi dachumusiwynosić
conajmniej 1mpobokachdachu i 0,2mprzy kalenicach
i okapach. Zmniejszy to ryzyko zerwania paneli słonecz-
nych przez wiatr.

Systemmontażowy zgodny z normą DIN 1055 część 5
dla II strefy śniegowej jest przeznaczony do stosowania
do400mnadpoziomemmorza.Wprzypadkumontażu
na dachu pokrytymdachówką zaleca się usuwanie śnie-

gu, jeśli jegowarstwana panelach słonecznych przekro-
czy 30 cmgrubości. (UWAGA! Jeśli śnieguległ częściowe-
mu roztopieniu i ubiciu, po czym wystąpiły dodatkowe
opady śniegu, które zwiększyły jego gęstość, może on
wymagać usunięcia nawet, jeśli nie osiągnął grubości
30 cm).

Jeśliwystępuje zagrożenie zsunięcia się śniegunapanele,
a zwłaszcza za tylną uniesioną część paneli, należy temu
zapobiec, montując bariery śniegowe.

Należy upewnić się, że materiał pod dachem pokrytym
dachówką jest dostatecznie stabilny, aby utrzymać da-
choweelementymontażowe.Wprzeciwnym razie dach
musi zostać wzmocniony. Instalator musi to ocenić
i podjąć decyzję. W razie wątpliwości należy skonsulto-
wać się z projektantemkonstrukcji. Aby zapobiecwystę-
powaniu obciążeń punktowych między dachem
i wspornikami dachowymi, zaleca się odpowiednie do-
cięcie dachówek.Minimalna odległośćmiędzy dachów-
kamiwpunktach zachodzenia i podwspornikamiwynosi
3 mm. Ma to umożliwić ewentualne ruchy systemu
montażowegowodpowiedzinawystępująceobciążenia.

Instalacja odgromowa
Jeśliwystępuje zewnętrzna instalacjaodgromowa,należy
do niej podłączyć panele słoneczne i konstrukcję dachu,
aby zabezpieczyć pole paneli słonecznych przed bezpo-
średnimuderzeniempioruna.Obszarpołączonychpaneli
słonecznychmusi znajdować sięwobszarze ochronnym
zapewnianym przez instalację odgromową. Należy za-
chować bezpieczną odległość 0,5 m we wszystkich kie-
runkach od paneli słonecznych do skraju obszaru
ochronnego.

Instrukcje bezpieczeństwa
■ Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa dotyczących pracy na dachach i podob-
nych konstrukcjach.

■ Należy zainstalować bariery zabezpieczające części
przed spadaniem. To szczególnie ważnew przypadku
wysokichbudynków imiejsc, gdzie poniżej dachu/pod
budynkiem przechodzi dużo osób.

■ Podczas pracy na dachach należy używać sprzętu
ochronyosobistej lub rusztowania, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

■ Podczas montażu należy podjąć odpowiednie kroki,
aby panel słoneczny nie obluzował się i nie spadł.

■ Zachować bezpieczną odległość od kabli przewodzą-
cych prąd elektryczny.
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Montaż i ustawienie
Rysunek przedstawia nasłonecznienie jakowartość procen-
towąpromieniowaniaglobalnegowstosunkudopowierzch-
ni przy różnych orientacjach i kącie.
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Źródło: SMHI

Mapa przedstawia linie z tym samym strumieniem promie-
niowania globalnego, tj. nasłonecznienie mierzone przy
powierzchniach poziomych. Źródło: SMHI.

Używając rysunku i mapy można wykreślić roczną war-
tość promieniowania słonecznego padającego na te
powierzchnie, gdzie znajdują się panele słoneczne.

100% to nasłonecznienie przy powierzchni poziomej,
które w południowej Szwecji wynosi między 900 i 1200
kWh/m²/rocznie. Kąt powierzchni nachylonych wynosi
45°.
1. Oblicz rocznepromieniowanie słonecznenapodsta-

wiemapy.Określonepromieniowanie słonecznedla
instalacji otrzymuje się jako wartość procentową
w oparciu o lokalizację paneli słonecznych zgodnie
z rysunkiem.

2. Pomnóżwynik przezwydajność szczytową instalacji
(np. 2,95 kW, 5,9 kW, 8,9 kW, 11,8 kW, 20,7 kW).

3. Pomnóżwynik 2przez stałą 0,9, abyobliczyć produk-
cję energiiw kWh/rocznie (z uwzględnieniemzacie-
nienia, zabrudzenia i zaśnieżenia).

Przykład: Sztokholm, 6 kW, 45°, instalacja południo-
wa.

1000 x (112/100) x 5,9 x 0,9 = 5947 kWh/rocznie

Zestaw solarny PVRozdział 3 | Instalacja8



Montaż paneli słonecznych
w kilku grupach
Przykłady możliwych kombinacji dla dziesięciu paneli:

Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia kabli elektrycznych
między grupami paneli słonecznych,można je poprowa-
dzić poddachówką lub sufitem.Aby zapobiec penetracji
wilgoci pod dachówki lub przez membranę dachową
w otworach na kable elektryczne, należy użyć przepu-
stów z barierą antydyfuzyjną.

Specjalnieprzystosowanewspornikidachowedodachów
pokrytych dachówką, blachodachówką, gontem lub
blachą płaską. W czasie składania zamówienia należy
podać typ planowanych wsporników dachowych.

WAŻNE!

Montaż paneli słonecznych w innych grupach
możewymagaćdodatkowych złączy imateria-
łów montażowych.

Montaż
Każdy zestawmożna rozbudować ododatkowepanele.
Można także zrezygnować z montażu części paneli.

Zapewnia to wyjątkowo dużą swobodę, umożliwiając
wykonanie atrakcyjnej instalacji dachowej.

Jeśli jest potrzebnawiększa instalacja, bez trudumożna
ją rozbudować. W takim przypadku wystarczy wybrać
wielokrotność np. 21 kW, tworząc instalację np. 210 kW.
Można to łatwo zrobić dzięki systemowi modułowemu.
W takim przypadku będą potrzebne 10 x 7 podstawo-
wych zestawów, 10 x falowników i 10 x 7 zestawów
wsporników dachowych.

Materiał

Jeśli panele zostaną zamontowanew innej konfiguracji,
niż pokazano na przykładzie, mogą być wymagane do-
datkowemateriałymontażowe.Dodatkowepodzespoły
lubmateriałymontażowemożna zamówić, kontaktując
się z:

Przykład

Zestaw 6 kW zamontowany na dachu i rozbudowany
np. o cztery panele słoneczne (7,1 kW)

LEK

LEK

LEK

LEK

Zestaw 6 kW zamontowany na dachu i ograniczony np.
o dwa panele (5,3 kW).

LEK

LEK

Liczba paneli słonecznych w szeregu i w zestawie

Poniższa tabela pokazuje, ile paneli można połączyć
w szereg, a także standardową liczbę paneli oraz liczbę
paneli obsługiwanych przez falownik. Falownikmadwa
trackery, co umożliwia montaż różnej liczby paneli
w szeregach. Jeśli liczba paneli nie wystarcza do uzyska-
niaminimalnej liczbydladwóch szeregów,należy zamon-
tować wszystkie panele w jednym szeregu.

Szereg = liczba paneli połączonych szeregowo.

Maks.
całk.

Min.
całk.

Std./
liczba

Maks./
szereg

Min./
szereg

146101043 kW
2515201886 kW
35263021129 kW
423640211412 kW
8050702x212x1521 kW

Rozbudowawymagadodatkowychwspornikówdacho-
wych.
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Wspornik dachowy, stal
nierdzewna Szyna montażowa, pozioma

Łącznik z nitem

Panel
słoneczny

Zacisk
montażowy

Przegląd

Opis systemu, podzespoły instalacji

WAŻNE!

Należy upewnić się, że konstrukcja dachowa
ma dostateczną nośność i wytrzymałość.

WAŻNE!

Jeśli niemadostatecznie stabilnej konstrukcji,
np. deskowania lub wiązarów umożliwiają-
cych trwały montaż, dach musi zostać
wzmocniony.

 1
.

 2.

3.

 4
.

 5
.

 5
.

 6.

 19 mm

Rozmieszczenie wsporników
dachowych

1

4

5

5

2

3 6

24 mm

Przed montażem paneli słonecznych
1. Liczba rzędówzamontowanychpaneli słonecznych

x wysokość paneli słonecznych (plus odległość
między panelami słonecznymi, jeśli dotyczy).

2. Liczbapaneli słonecznych zamontowanychpozio-
mo x (szerokość panelu słonecznego + 24 mm) +
31 mm.

3. Odległośćpoziomamiędzypunktamimontażowy-
mi wsporników dachowych nie może przekraczać
c-c 1200 mm.

4. Wysokość panelu słonecznego.
5. Położenie pionowe punktówmontażowych =wy-

sokość panelu x 0,25.
6. Maks. odległość między ostatnim wspornikiem

dachowym i końcemszynymontażowej =200mm.

Zdejmowanie dachówek

Zaznaczyć kredąmiejsca na wsporniki dachowe. Zdjąć
lub przesunąć w górę zaznaczone dachówki.

WAŻNE!

Rysunek poglądowy. Wymiary między
wspornikami dachowymi podanowpunkcie
„Przed montażem paneli słonecznych” na
stronie 9.

Zestaw solarny PVRozdział 4 | Montaż10



Górny rząd

Dolny rząd

Wspornik dachowy

Deskowanie/
wiązar

X X

Montaż wsporników dachowych do
wiązarów

Przymocować każdy wspornik dachowy do wiązarów
za pomocą 3 wkrętów do drewna. 2 wkręty znajdują
się w dolnym rzędzie, a 1 wkręt w górnym rzędzie
(wkręty należy nabyć oddzielnie).

WAŻNE!

Odległość do krawędzi (X) musi być taka sa-
ma po obu stronach.

Montaż wsporników dachowych do
deskowania

Przymocować każdy wspornik dachowy za pomocą
6wkrętówkonstrukcyjnych ze stali nierdzewnej,wyko-
rzystując obydwa rzędy otworów (wkręty należy nabyć
oddzielnie).

Płytka
dystansowa

Łata
Wkręt do
drewna

Deskowanie/
wiązar

Dachówka
Wspornik dachowy

Montaż płytki dystansowej

Wspornik dachowy nie może bezpośrednio przylegać
do dachówki. W razie potrzeby należy użyć płytki dy-
stansowej.

Płytkadystansowapowinnabyćwykonana zmateriału
odpornegonadziałaniewody i czynnikówatmosferycz-
nych.

Docinanie dachówek

Używając szlifierki kątowej lub młotka, należy odciąć
część dachówki, która przykrywa wspornik dachowy,
aby umożliwić płaskie umieszczenie dachówki na da-
chu.

Może także być konieczne wykonanie wycięcia w da-
chówce znajdującej się poniżej.

11Rozdział 4 | MontażZestaw solarny PV



3

2

1

Montaż kołków gwintowanych do
montażu paneli słonecznych na dachach
pokrytych blachodachówką
1. Wywierćotworywblachodachówce lubużyj istnie-

jących otworów.
2. Wkręć kołek gwintowany dostatecznie głęboko

w wiązar (cały gwintowany odcinek kołka musi
zostać wkręcony), aby docisnąć uszczelkę do bla-
chodachówki. Można użyć masy bitumicznej do
dachów lub budynków –wymaganawprzypadku
powierzchni strukturalnych (piaskowanych).

3. Zamontuj profil L, dopasowując wysokość do po-
zostałych kołków gwintowanych.

4. Upewnij się, że cały gwint kołka gwintowanego
został wkręcony w wiązar dachowy.

U
N

Profil
dachowy
Łaty

Kontrłata
Deskowanie

Wiązar

4

LEK

Śruba M10

Podkładka

Mocowanie

Profil L

Nakrętka M10

Montażmocowańw przypadkumontażu
paneli słonecznych na dachach pokrytych
blachą płaską
1. Zamontuj mocowanie na dachu zgodnie ze stan-

dardowymi zasadami i praktyką.
2. Przymocuj profil L zapomocą śrubyM10,podkładki

i nakrętki.

x 10

LEK

LEK

Wkręt

Śruba zamkowa M10

Montażmocowańw przypadkumontażu
paneli słonecznych na dachach pokrytych
gontem

1. Zamontuj płytkę na dachu zgodnie ze standardowy-
mi zasadami i praktyką.

Zestaw solarny PVRozdział 4 | Montaż12



x 10

LEK

LEK

Śruba zamkowa M10

Taśma metalowaPodkładka
gumowa

Profil L

Nakrętka M102. Przymocuj profil L do wystającej śruby zamkowej za
pomocą nakrętek M10.

UWAGA!

Przed zamontowaniempłytki nadachunale-
ży zamocować od spodu śrubę zamkową.

UWAGA!

Nigdy nie należy używać zamontowanych
wsporników dachowych jako drabiny!

 

Montaż szyn montażowych

Szyny montażowemocuje się we wspornikach dacho-
wych zapomocą śrubmłoteczkowych i nakrętek samo-
zaciskowych (8 mm).

UWAGA!

Należy sprawdzić, czy łeb śrubymłoteczkowej
jest ustawiony pionowo w szynie montażo-
wej po dokręceniu.

Prostokątnyotwórwewspornikudachowymumożliwia
optymalną regulację wysokości szyny montażowej.

Regulacja wysokości szyny montażowej

Wyregulowaćpierwsze zamontowane szynymontażo-
wewzględem siebie i pokrycia dachowego. Następnie
przymocować szynęmontażowądowspornikadacho-
wego, dokręcając nakrętkę. Moment dokręcania
12-15 Nm.

13Rozdział 4 | MontażZestaw solarny PV



Szyna montażowa

2 mm
Spoina

Nit

Łączenie szyn montażowych

Wsuwać łącznik z nitami w szynę montażową, aż
mocno zablokuje się na nicie (A). Wsuwać następną
szynę montażową, aż ta także zablokuje się na nicie
(B). Zostawić około 2 mmmiejsca na kompensację
rozszerzalności liniowej.

Zestaw solarny PVRozdział 4 | Montaż14



Szyna montażowa

Zacisk montażowy

90°

Montaż pierwszego (dolnego) rzędu
paneli słonecznych

WAŻNE!

Zaciski montażowe można obracać, umożli-
wiając ich użycie na krawędziach zewnętrz-
nych i między panelami słonecznymi.

1. Umieść pierwszy panel słonecznyna szyniemonta-
żowej.

2. Zamocuj zaciskmontażowywpierwszym (dolnym)
rzędzie 5 mm od końca szyny montażowej.

3. Przymocuj panel słoneczny śrubą zaciskumontażo-
wego, dokręć momentem 8 Nm.

4. Zamocuj zacisk montażowyw szynie montażowej
po prawej stronie panelu słonecznego. Przesuń
zacisk montażowy w stronę panelu słonecznego
i podłącz.

5. Umieść drugi panel słoneczny na szynie montażo-
wej i przesuń panel słoneczny w stronę zacisku
montażowego. Podłącz kabel do poprzedniego
panelu słonecznego. Przymocuj okablowanie
między panelami słonecznymi.

6. Dokręć zacisk montażowy momentem 12-15 Nm.
7. Zamontuj kolejne panele słoneczne zgodnie

z opisem w punktach od 4 do 6.
8. Po umieszczeniu i podłączeniu ostatniego panelu

słonecznegow rzędzie 1, zaciskmontażowymocu-
je sięw szyniemontażowej odprawej strony.Mini-
malna odległość między zaciskiem montażowym
i końcem szyny montażowej wynosi 5 mm.

9. Przymocuj panel słoneczny śrubą zaciskumontażo-
wego, dokręć momentem 8 Nm.

UWAGA!
Przymocuj okablowaniemiędzy panela-
mi słonecznymi.

UWAGA!
Montując panele, wykorzystaj kabel po-
wrotny. Patrz punkt Podłączenie elek-
tryczne / układanie kabli
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Zainstaluj kolejne rzędy w taki sam sposób.
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Schemat ogólny

LEK

4 532

HB I JF JF HB 2 11 H1 IB 5L

1
6 7 8 9 10 11 2 TR HK

AIA 566

LEK

LEK

L
E

K

Internet

Panele słoneczne

Falownik

Rozdzielnia
elektryczna

Licznik energii
Sieć zasilająca

NIBE Uplink

SMO 20

Pompa ciepła

EME 20

Użytek własny

WAŻNE!

Instalację elektryczną i serwisowanie należy
wykonać pod nadzorem wykwalifikowanego
elektryka, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.

Na spodzie paneli słonecznych znajduje się zainstalowa-
na fabrycznie skrzynka rozdzielcza z okablowaniem dla
połączeń dodatnich i ujemnych. Te przewody są wypo-
sażone w szybkozłącza.

Połączenie elektryczne między panelami i falownikiem
należy wykonać używając kabli fotowoltaicznych z po-
dwójną izolacją, odpornych na promieniowanie UV /
warunki atmosferyczne, 4 mm² do 100 m długości (do
nabycia oddzielnie).

Falownik podłącza się do centralnej grupy i zabezpiecza,
jakby miał takie samo obciążenie. Falownik jest fabrycz-
nie wyposażony w wyłącznik różnicowo-prądowy
300 mA. Jeśli falownik ma zostać podłączony do ze-
wnętrznego wyłącznika różnicowo-prądowego, należy
użyć takiego o prądzie 300 mA lub większym.

Instalacja złączy
w okablowaniu DC

Wszystkiezestawysąwyposa-
żonew złącza DC typuMC-4.

1. Nie zdejmuj osłony złącza
przed umieszczeniem w nim
kabla.

1
15 - 16,5 mm2. Usuń izolację z kabla na

długości 15-16,5 mm.

2

3. Skręć żyły kabla.

4

CLICK

4. Włóż kabel w złącze, aż
usłyszysz kliknięcie.

5
Test

5. Sprawdź, czy kabel jest
dokładnie zamocowany, deli-
katnie go pociągając.
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6

3 - 4 Nm

6. Zamocuj osłonę złącza, aby
kabel był dokładnie zamoco-
wany, a osłona znalazła się
na dole (3-4 Nm).

Podłączanie falowników
Instalacja, podłączanie i obsługa falowników zostały
opisane w dostarczonej instrukcji.

Podłączanie EME 20
Patrz oddzielna instrukcja instalatora dla EME 20

NIBE Uplink
Internet i aplikacja NIBE Uplink umożliwiają szybki prze-
gląd i wyświetlenie aktualnego stanu systemu paneli
słonecznych budynku. Użytkownik otrzymuje czytelne
zestawienie, w którymmoże sprawdzić bieżącą wydaj-
ność i historię.W razie jakiejkolwiek awarii można także
otrzymać komunikat alarmowy na adres e-mail, co
umożliwia szybkie podjęcie działań.

Funkcja ta jest dostępna, jeśli użytkownik już ma urzą-
dzenie firmyNIBE, które obsługuje aplikacjęNIBEUplink.
Aby skorzystać z aplikacji NIBE Uplink, nie mając jeszcze
urządzenia firmy NIBE, można użyć modułu SMO 20.

Prowadzenie kabla

Kabel z przygotowanymi złączami (2 x 7 m) wchodzi
w zakres dostawy i może zostać użyty do montażu da-
chowego.

WAŻNE!

Aby ograniczyć do minimum ryzyko napięcia
indukowanego podczas wyładowań, razem
zkablami połączeniowymipaneli połączonych
szeregowo należy ułożyć kabel powrotny.

Uziemienie paneli słonecznych

Panele słoneczne należy uziemić w falowniku lub w ze-
wnętrznej skrzynce przyłączeniowej.

Instalacja odgromowa

Informacje na temat instalacji odgromowej zostały po-
dane na stronie 8 w punkcie „Montaż”.
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WAŻNE!

Informacje na temat instalacji i podłączenia
falownika zawiera instrukcja montażu oraz in-
strukcja obsługi danego falownika.

WAŻNE!

Do podłączenia do sieci IT o napięciu 230 V
między fazamimożna użyć tylko falownika PVI
5-3. Należy to podać przy składaniu zamówie-
nia.

Wczasie odbioru technicznego
Kreator rozruchu pomaga w uruchomieniu instalacji.
Wymagane ustawienia:
■ Wybierz kraj.

■ Jeśli kraju nie ma na liście, wybierz odpowiedni stan-
dard.

Ustawienia dotyczące kraju
Informacja o ustawieniach dotyczących kraju:

Wybierz kraj, w którym jest zainstalowany falownik.
Następnie falownik pobierze parametry sieci zasilającej
dla danego kraju. Więcej informacje zawiera instrukcja
montażu oraz instrukcja obsługi danego falownika.
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Serwis
Panele słoneczne należy regularnie sprawdzać.

Należy sprawdzać, czy szkło, spód i rama aluminiowa są
nieuszkodzone.

Należy sprawdzać, czy całe okablowanie elektryczne
i złącza są nienaruszone i niczym nie pokryte.

Czyszczeniemechaniczne zazwyczaj nie jest wymagane
ani zalecane.
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21 kW12 kW9 kW6 kW3 kWPanel słoneczny

280 - 300WpMoc znamionowa przy STC (Pmpp)
31,60 - 32,26VNapięcie znamionowe (Umpp)
8,86 - 9,30APrąd znamionowy (Impp)

1650x991x35mmWymiary zewnętrzne (DxSxW)
Anodyzowana czarnaWersja z ramą aluminiową

18kgMasa
2x1000mmKablepołączeniowezprzygotowany-

mi złączami
Podstawowy zestaw PVK 10-10

057 180Nr kat.
PVI 10-21PVI 10-12PVI 10-9PVI 10-6PVI 10-3Falownik

516x650x203516x474x192347x432x145mmWymiary zewnętrzne (S x W x G)
392414kgMasa
42Maks. liczba szeregów

BiałyKolor
2Liczba trackerów (MPPT)

IP65Stopień ochrony
4020161616AZalecana moc bezpieczników

057 204057 203057 202057 201057 200Nr kat.
EME 20 (zawarty w falowniku PVI 10)

81x81x28mmWymiary zewnętrzne (DxSxW)
IP22Stopień ochrony

057 188Nr kat.
Wsporniki dachowe 20 szt.
PRM 11-20 (wspornik dachowy, da-
chówka)

057 207Nr kat.
PRM 21-20 (wspornik dachowy, bla-
chodachówka)

057 208Nr kat.
PRM41-20 (wspornik dachowy, gont)

057 209Nr kat.
PRM 31-20 (wspornik dachowy, bla-
cha płaska)

057 210Nr kat.
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1 szt. PVK 10-1 Panel słoneczny z zestawemmontażowym
(4 zaciski montażowe,
1 szyna aluminiowa, 2 łączniki)
Nr kat. 057 205

1 szt. PRM 11-1 Wspornik dachowy, dachówka
Nr kat. 057 181

1 szt. PRM 21-1 Wspornik dachowy, blachodachówka
Nr kat. 057 182

1 szt. PRM 41-1 Wspornik dachowy, gont
Nr kat. 057 183

1 szt. PRM 31-1 Wspornik dachowy, blacha płaska
Nr kat. 057 184
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Informacje kontaktowe
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT-4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

AT

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

CH

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

CZ

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

DE

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

DK

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

FI

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

FR

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

GB

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

NL

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

NO

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

PL

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

RU

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

SE

Wprzypadku krajów nie wymienionych na tej liście, należy kontaktować się z Nibe Sweden lub odwiedzić witrynę
www.nibe.eu, aby uzyskać dodatkowe informacje.
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