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I Rexel Sverige har vi gjort ett aktivt val att ta  
täten inom förnybar energi och miljövänliga  
och smarta lösningar som energieffektiviserar 
Sverige. Vårt erbjudande vänder sig till såväl  
privatkunder som slutkunder i näringsliv och  
offentlig verksamhet. 

Rexel Energy Solutions är ett verksamhetsområde i Rexel Sverige där vi  
arbetar med lösningar inom till exempel förnybar energi, mätning, kontroll och 
övervakning av energianvändning, energieffektiv belysning och laddsystem för 
elbilar. Tillsammans med våra försäljningsenheter och kompetenta elinstallatörer 
arbetar vi mot alla typer av kunder inom privat och offentlig verksamhet men även 
mot konsumentmarknaden. 

I den här katalogen har vi samlat information om solenergi, installation, olika typer 
av solcellsanläggningar, vad som är viktigt att tänka på med mera. Förhoppnings-
vis får du svar på de flesta av dina frågor. Här finns också ett urval av våra produk-
ter för de vanligaste typerna av solcellsanläggningar. Alla produkter håller högsta 
kvalitet och kommer från noga utvärderade leverantörer. Genom lagerläggning i 
Sverige har vi effektiv logistik och korta ledtider.

Rexel Sverige ingår i den franska elgrossistkoncernen Rexel, en av de världs-
ledande aktörerna, med verksamhet i 38 länder. I Sverige representeras vi av 
Storel, Selga, JME, Meab och Moel och vi finns över hela landet.  
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Hur fungerar

Solceller? 



Hur fungerar solceller?

Energi från solen
Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt 
ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det 
är möjligt att fånga in en del av den fria energin för 
att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs 
genom användande av solcellspaneler. 

Hur fungerar solceller? 
Solceller omvandlar ljus till elektricitet genom 
användande av ett tunt lager halvledarmaterial, 
ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och en 
speciell plast som kallas för polymerresin. Solceller 
varierar i storlek från några få kvadratcentimeter 
i till exempel miniräknare och klockor, till system 
som är flera hundra kvadratmeter och gjorda av en 
serie sammanlänkande moduler.  

När elektroner i halvledarmaterial utsätts för 
dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar 
då flöda genom materialet och genererar likström. 
Likströmmen transporteras genom en kabel till 
en växelriktare, som omvandlar likströmmen till 
230/400V växelström så att den kan anslutas till 
elnätet.

Som halvledarmaterial brukar man använda 
mono- eller polykristallint kisel. I en kiselkristall är 
atomerna ordnade i en regelbunden kristallstruktur. 
Detta ger en mycket stabil atomkonstruktion sam-
tidigt som det ger en begränsad ledningsförmåga.

Denna process kan fortgå under en väldigt lång 
tid, solceller har varit i produktiv drift i mer än 40 år 
i satelliter och fyrar.

Mångsidighet 
Ett solcellssystem består av solcellspaneler som 
vanligtvis är 1x1,6 m. Av dessa kan man bilda 
en serie paneler som i princip kan bli hur stor 
som helst. Solcellssystem kan monteras både 
vertikalt och horisontellt för att de ska kunna 
anpassas till olika typer av tak, eller sättas upp 
på en vägg. Väggmontage medför dock sämre 
upptagningsförmåga. Andra montagesätt finns 
också, till exempel byggnadsintegrerade eller 
markplacerade. 

 

Olika solcellstyper 
Det finns flera olika sorters solcellspaneler med 
olika egenskaper, priser och fördelar. 

 
Huvudalternativen för Sverige är:

Kristallinceller 
Dessa är den vanligaste sorten. Det finns skillnader 
i prestanda som beror på om man väljer en mono-
kristallin cell (oftast den effektivaste av de två) eller 
en blandning av kristaller, så kallade polykristallina 
(flerkristallina) paneler med ett mer marmorlikt 
utseende. 

Hybridceller 
Hybridceller kombinerar kristallina celler med en 
annan celltyp som har en tunn film för att ge bästa 
möjliga prestanda. 

Sammanfattning av jämförelser av olika 
tekniker 
Hybridceller kostar ofta lite mer att köpa än 
andra typer av celler. Det är dock viktigt att 
understryka att det finns många andra faktorer 
som påverkar den totala installationskostnaden för 
ett solcellssystem. 

Vad betyder kWp och kWh? 
Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). En panels 
kWp anger hur mycket ström panelen kan generera 
vid en solinstrålning på 1000W/kvm. I Sverige 
varierar solinstrålningen mellan 800 i norra Sverige 
till 1050 i södra. Hur många kWp en anläggning 
kan komma upp i beror på takytans storlek och 
hur mycket man vill investera i systemet. 

Den totala mängden el som systemet genererar 
på ett år mäts i kilowattimmar (kWh). Påverkar gör 
systemets riktning, eventuell skuggning och hur 
solig platsen är, liksom på hur stort systemet är (i 
kWp).

Ett normalstort system för ett villatak är oftast upp 
till 5 kWp. Varje kWp bör generera mellan 800 till 
1100 kWh om det inte skuggas och är riktat mot 
söder med en lutning på 10–50°. 

Som jämförelse är elförbrukningen i ett hem ca 
4000 kWh per år för belysning och apparater, 
exklusive värme. Ett energieffektivt hem som 
använder A-klassade maskiner och energisnål 
belysning bör dock förbruka ungefär hälften.
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Riktning och lutning 
För optimal prestanda sett över ett år 
bör taket vara riktat mot söder och 
ha en lutning mellan 10° och 50° mot 
horisontalplanet (10° lutning ger totalt 
endast 4% lägre effekt gentemot det 
optimala 42° ). System som riktas 
rakt östligt och rakt västligt fungerar 
också, även om effekten kommer att 
bli lägre. 

Installation rekommenderas inte 
på tak vända mot norr. Mängden el 
som genereras av ett solcellssystem 
kan också variera beroende på var i 
Sverige installationen görs. 

Varför satsa på solenergi? 
Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera 
dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att 
montera solcellspaneler på en tredjedel av alla 
de södervända tak som finns i landet. Med vårt 
långa, ljusa sommarhalvår är förutsättningarna för 
produktion av solenergi goda. Den genomsnittliga 
solinstrålningen i Sverige ligger på samma nivå 
som i stora delar av Centraleuropa. Sverige ligger i 
samma zon som till exempel England och Tyskland 
där solcellsanläggningar är mycket vanligt. 
 
På vår hemsida www.klokel.se kan du se hur 
solinstrålningen ser ut i olika delar av landet. Du 
kan även sätta ihop en solcellsanläggning och 
se hur stor elproduktionen blir samt hur stor den 
ekonomiska besparingen är i minskat köp av 
energi.

I Sverige, där vi generellt sett ligger långt framme 
med teknik, utveckling, minskade miljöfarliga 
utsläpp, återvinning och stort medvetande och 
intresse för miljön, ligger vi långt efter när det gäller 
solenergi. Många har avstått för att man tror att 
det är krångligt och dyrt. Vi skulle också gärna se 
tydligare budskap och klara riktlinjer från politiskt 
håll, något som bland annat vi som arbetar med 
solenergi efterfrågar.

Globalt använder vi jordens energikällor 
snabbare än de kan återskapas. 
Vi behöver helt enkelt ta tillvara på 
den gratis energi som solen ger 
oss. Eftersom energi från solen är 
förnyelsebar innebär den också minimal 
miljöpåverkan. Produktionen sker helt 
tyst, anläggningen har inga rörliga 
delar och kräver därför minimalt med 
underhåll. En solcellsanläggning har 
dessutom mycket lång livslängd. 

Sist men inte minst säkerställer en solcellsan-
läggning att energipriset permanentas. Man 
påverkas alltså inte av höjningar av energipriset 
utan kan glädja sig åt ett konstant lågt elpris 
över en lång tid. När man väl gjort investeringen 
och energipriserna går upp betyder det bara att 
återbetalningen av anläggningen går fortare.   
 

Fler fördelar 
Vi vågar påstå att alla som installerar solcells-
paneler och börjar producera sin egen el blir 
mer medvetna om sin energiförbrukning. Man 
blir mer intresserad av att försöka minska sin 
konsumtion och i så stor utsträckning som möjligt 
bli självförsörjande. 

Livslängden på en solcellsanläggning är mer än 30 
år. Vissa delar kan behöva bytas efter ca 15 år för 
en bibehållen energiproduktion. 

Anläggningen kommer ibland att producera 
mer el än vad som går åt. Framför allt under 
sommarmånaderna när vi har långa ljusa dagar 
kommer ett överskott av el att bli resultatet.
Överskottet går inte förlorat utan distribueras 
vidare ut i elnätet. Överskottet kan säljas till  
elbolaget/elnätsägaren och köpas tillbaka senare.  
 

Prestanda under olika årstider – energigenerering månad för månad.

Tabellen ovan visar hur mycket energi ett system riktat mot söder med 2.2 kWp vanligtvis 
genererar varje månad. Under vintermånaderna genereras avsevärt mycket mindre energi 
jämfört med sommarmånaderna.
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Olika typer av 

Anläggningar 



Olika typer av anläggningar

En växande marknad 
Det har blivit allt lättare att producera sin egen 
el med hjälp av solceller. Efterfrågan ökar och 
produktion av solenergi är inte bara något för de 
som värnar om miljön. Det kan faktiskt löna sig för 
ägare av kommersiella och offentliga fastigheter, 
villaägare, bostadsrättsföreningar, kommunala 
bostadsbolag, lantbruk, privata kraftföreningar etc 
att installera solcellsanläggningar. Dessutom har vi 
bra förutsättningar för solel i Sverige. 

Anläggningens placering 
Den vanligaste placeringen av en solcellsan-
läggning är på tak. Ett solcellssystem består av 
solcellsmoduler på ca 1,6 m2, vilket möjliggör 
montering på de flesta tak. Ett 3 kWp-system 
bestående av 12 paneler som tillsammans upptar 
en yta på ca 20 m2 genererar ungefär 2800 kWh 
per år. De flesta vanliga villatak i Sverige rymmer 
ett 4 kWp-system.

Det blir även allt vanligare med integrerade 
anläggningar vid nyproduktion eller renovering, 
till exempel som fasader och/eller takbeklädnad. 
Andra exempel på anläggningar är större 
takplacerade system på kommersiella fastigheter 
eller offentligt ägda fastigheter och flerbostadshus. 
Ytterligare ett alternativ är stora markplacerade 
solparker. 

I produktdelen av den här katalogen finns 
produkter för de vanligaste typerna av 
solcellsanläggningar. En anläggning till en villa 
är relativt enkel att projektera. Men, det är 
ändå viktigt att lägga tid på att designa varje 
anläggning utefter de behov kunden har och 
vad man vill uppnå med sitt solcellssytem. På 
våra försäljningsenheter (Selga, Storel, JME, 
Meab och Moel) finns säljare med kunskap om 
solcellsprojektering som hjälper våra kunder med 
projekt och frågor.

Alla anläggningar, stora som små, kan också 
kombineras med annan typ av energiproduktion 
som till exempel vindkraft och berg/jordvärme. Det 
är därför viktigt att ta reda på vilket behov kunden 
har och vad man vill uppnå.

Komplexa system 
När en större anläggning ska projekteras hjälper 
Rexel Energy Solutions projektörer till med rätt 
lösning. Vi har kompetens att designa alla typer av 
solcellsanläggningar, från ett takmonterat större 
system till integrerade lösningar och solcellsparker. 
Ta kontakt med din vanliga kontaktperson i något 
av Rexels försäljningsbolag när du har behov av 
projekteringssupport till en anläggning. Säljarna 
ansvarar för kontakten med våra installatörer och 
får support från våra projektörer när det behövs.

Påverkande faktorer 
Det är flera faktorer som påverkar produktionen av 
el från en solcellsanläggning, bland annat:

• Väderstreck för installationen.  
• Solinstrålningen, som varierar beroende på var i 
landet anläggningen ska sättas upp.  
• Solcellspanelernas lutning, mellan 10–50° mot 
horisontalplanet är bäst.   
• Skuggning från träd, ventilationsrör, byggnader, 
skorstenar, flaggstänger etc. 
• Hur lång tid anläggningen är snötäckt. 
• Nedsmutsning. 
• Verkningsgraden i anläggningen. 

En väl fungerande solcellsanläggning med en 
effekt på 3 kW bör kunna producera 2400 - 3000 
kWh under ett år.

En väl fungerande solcellsanläggning, placerad 
på taket på till exempel ett daghem eller en 
bostadsrättsförening, med en effekt på 20 kW, bör 
kunna producera 17000 - 20000 kWh under ett år.

Positiva konsekvenser
De positiva konsekvenserna av en installerad 
solcellsanläggning är bland annat att den minskar 
behovet av att köpa el och att man har samma 
energipris/kWh under många år framåt. En an-
nan positiv effekt är naturligtvis även minskad 
miljöpåverkan och en mindre andel fossil produk-
tion. 
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Villa i Skåne - Villa 172 kvm med pool.  
Hade ganska höga elräkningar och ville minska kostnader och miljöpåverkan. Därtill teknikintresserade. Villan har 
vinkeltak i sydvästligt läge. Man maximerade med 13 paneler från Trina, alla försedda med Enphase växelriktare. 
Detta för att slippa ha en inverter inne i villan och få en enklare installation. Som bonus fick man individuell mätning av 
varje panels prestanda via webbgränssnitt. Anläggningen är på totalt 3,25kWp och har en yta om totalt 21,28m2.

Öströö fårfarm - markplacerad anläggning 
Österö fårfarm är ett närproducerande lantbruk där man även säljer kött från sin gårdsbutik. Slakteriet ligger på 
gården, liksom även kylrummen/frysarna för köttet, vilka drar mycket energi. För ägarna av Öströö fårfarm var det 
ett lätt beslut att investera i en solcellsanläggning, man behöver närproducerad förnybar energi. Anläggningen är 
markbunden och ligger på en åker utanför slakteriet. 

Lösningen:
Paneler:   120 st Trina Solar 265 Wp
Växelriktare:   2 st Samilpower 15 KW   
Montagematerial:  Blue System markmontage  
Årsproduktion:   29848 kWh  
Energipris:   80 öre/kWh  
Investeringskostnad:  220 000 kr exkl. montagematerial 
   och installation

Lösningen:
Paneler:   13 st Trina Solar 260 Wp
Växelriktare:   13 st Enphase Microväxelriktare
Montagematerial:  Schletter
Årsproduktion:   2800 kWh
Energipris:   80 öre/kWh
Investeringskostnad:  Ca 70 000 kr
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Viskastrandsgymnasiet i Borås  
Viskastrandsgymnasiet, en skola med yrkesutbildningar i Borås, ville sätta solpaneler på skolans 12 
sågtandade tak på en takyta av 405 kvm. 247 solpaneler av märket LG 285Wp, 4 st växelriktare Samil 
Power 10kW och en Samil Power 25kW-PM för att eleverna ska kunna montera och demontera i 
utbildningssyfte samtidigt som anläggningen är i drift.

Fasadintegrerad solcellsanläggning hos BAE Systems i Örnsköldsvid 
När BAE Systems skulle effektivisera sin produktionshall föddes idén att skapa nordens största solcellsvägg med 
vägghängda solpaneler på 2500 kvm fasadyta. Solpaneler från Trina Solar med 25 års garanti att producera minst 
80% av den angivna effekten. För att skapa det rätta intrycket på byggnaden valdes en monokristallin helsvart 
panel. De fasadmonterade solpanelerna ger en årlig toppeffekt på 370 kW och en beräknad årlig energiproduktion 
på 237 000 kWh.

Lösningen:
Paneler:  Trina Solar 265Wp triple black 
Växelriktare:  SMA STP60 kW
Montagematerial: Schletter
Årsproduktion:  237 000 kWh  
Energipris:  80 öre/kWh
Investeringskostnad: 8 500 000 kr totalt för bygg, el,  
   solceller och intallation 

Lösningen:
Paneler:   247 st LG 285Wp 
Växelriktare:   4 st Samil Power 10kW och  
   1 st Samil Power 25kW-PM
Montagematerial:  Schletter
Årsproduktion:   58 000 kWh
Energipris:   80 öre/kWh
Investeringskostnad:  750 000 kr
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Olika typer av tak och montage

Före montering 
Innan montering av en solcellsanläggning påbörjas 
är det viktigt att en kontroll av gällande bygglovs-
bestämmelser i den aktuella kommunen görs. 
I de flesta fall är en solcellsanläggning inte 
bygglovspliktig.

Säkerhetsaspekten är oerhört viktig. Läs mer 
under avsnitt “Installaton av solpaneler”. På 
Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om 
bestämmelser gällande takarbeten, se avsnitt 
“Hitta mer information”. 

Viktigt är också att kontrollera byggkonstruktionen 
och skicket på denna om anläggningen ska 
installeras på ett tak eller en fasad så att den  
säkert håller för den extra belastning som 
installationen medför. Dessutom utsätts anlägg-
ningen ibland för starka vindar vilket också är en 
anledning till att kontrollera konstruktionens status.

Montage 
Beroende av vilken typ av anläggning som ska 
monteras finns olika typer av montagematerial. 
I vårt sortiment finns produkter för alla typer av 
montage, både tak- och markplacerade. I bakre 
delen av katalogen finns ett urval av produkter för 
montage på tak, inklusive färdiga montagekit för 
fyra moduler. 

På de följande sidorna finns beskrivningar av 
montage på de vanligaste taktyperna. Här finns 
också listor över det montagematerial som behövs 
för montage av fyra paneler. 

Kontakta oss om anläggningen ska monteras 
på mark eller byggnadsintegreras för val av 
montagematerial och beräkning av åtgång.

Takgenomföringar 
Montage av anläggning på tak eller fasad medför 
att genomföringar behöver göras i fastighetens 
tätskikt.  För att undvika framtida skador eller 
försämrat klimatskikt ska man dels ta reda på 
vilken typ av tätskikt som finns och om/hur det är 
klimatklassat. Det är viktigt för att genomföringen 
ska kunna göras enligt samma klassificering. 
Observera att om takets tätskikt består av 
gummiduk ska du alltid ta kontakt med tillverkaren 
för att säkerställa att genomföring görs på rätt sätt 
för att undvika att gummit spricker. 

Solparker, markbaserade 
För montering av markplacerade anläggningar 
har vi, tillsammans med Blue Systems i Västra 
Frölunda, utvecklat ett montagesätt för våra 
produkter som bygger på en vajerkonstruktion. 
Blue Systems är specialister på vajerräcken och 
har nu också utvecklat ett system att montera 
solpaneler som är unikt i sitt slag. Tillsammans 
har vi utprovat och verifierat belastningar, yttre 
faktorer som t.ex vind eller annan påverkan för 
att säkerställa livslängd och garantier. Systemet 
kan monteras utan åverkan i mark, till exempel 
på gamla deponier och ger en totalt sett mycket 
attraktiv kostnadsbild. Tillsammans med Blue 
Systems lämnar vi från 10 års produktgaranti. 
Systemet lämpar sig för lite större anläggningar.

13

Två markplacerade anläggningar, 
monterad med Blue Systemes 
montagesystem.



Tegel/Betongpannor 
Tänk på att kontrollera 
med byggnadsnämnden i 
aktuell kommun angående 
bygglov innan montage 
påbörjas. I de flesta fall är 
en solcellsanläggning inte 
bygglovspliktig. Detta gäller för 
samliga exempel som visas  på 
de här sidorna.

Takkrokar bör monteras i 
takstolar. Maximalt CC 1200 
mellan takkrokarna vid en 
skenhöjd på 40 mm. Kan 
inte takkrokar monteras i 
konstruktionen monteras dessa i råspånten.

Skall montering ske på skarpt lutande tak med risk för snöras, bör installationen placeras nära nock för 
att minska snökraften på konstruktionen.

Använd franskbult eller liknande montagesätt för takkrokarna. Förborra hål för franskbulten, tänk på 
att kroken skall sitta i dalen på tegelpannan. Viss bearbetning av tegelpanna kan behövas. För att 
komma i rätt nivå med tegelpannan kan tryckimpregnerat virke användas. För att få så tätt som möjligt 
rekommenderas silikon mellan papp och planka. Montagebult för profilen skjuts in i urfräst spår och 
skruvas fast i takkrok. 

Tänk på att lägga DC-kabel i urfräst spår på skena för att den inte skall hänga ner mot taket och frysa fast 
i is/snö vintertid.

Materialåtgång beräknas vid varje enskilt tillfälle.

Plåt/korrugerad 
Förborra hål i plåten där 
stockskruvarna skall monteras. 
Tänk på att montera skruvarna 
på ”ryggen” på plåten. Fäst 
stockskruven med skruvmaskin 
eller nyckel. Dra åt flänsmutter 
med tätningsring mot plåten.

Fäst L-vinkel på stockskruven, 
och beroende på montage av 
vinkel kan installation göras 
som ”porträtt” eller ”landskap”. 
Avstånd mellan stockskruvarna 
bör ligga mellan  
1000-1200 mm.  
 
Finns ojämnheter på taket kan man med fördel justera L-vinkeln upp/ner för att få en rak montering av 
panelerna. Montagebult för profilen skjuts in i urfräst spår och skruvas fast i takkrok. 

Tänk på att lägga DC-kabel i urfräst spår på skena för att den inte skall hänga ner mot taket och frysa fast 
i is/snö vintertid. 
 
Materialåtgång beräknas vid varje enskilt tillfälle.
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Plåt/falsad 
Att montera på falsat plåttak 
kräver ingen håltagning på taket. 
Klämmor fästs på falsen till plåten. 

Tänk på att man bör ha lite fler 
anslutningspunkter än vid andra 
montagesätt. Maximal CC 600 
rekommenderas för falsat plåttak. 
Beroende på hur klämman 
är konstruerad fästs skenan 
vid klämman. Valmöjligheter 
finns både för porträtt- eller 
landskapsmontage.

Som med allt annat montagematerial för solpaneler gäller det att tänka på åtdragningsmoment. Att dra för 
hårt kan förstöra både klämmor och plåt. 

Materialåtgång beräknas vid varje enskilt tillfälle.

Papp 
Det finns idag inga restriktioner 
för genomborrning av papptak 
men normalt sett, för att kunna 
behålla garantin på taket, så 
rekommenderas detta inte. 

Ett alternativ för att fästa solceller 
på papptak är att limma fast så 
kallade CW Lundberg plattor, 
eller likvärdiga produkter, för 
att sedan täcka dessa med 
takpapp. Plattorna har gänga 
för M10 bult som används för 
att fästa montagematerialet. Vi 
rekommenderar att en takläggare  
fäster dessa plattor. 

Ett annat alternativ för montage på papptak är att använda sig av system där panelerna hålls fast genom 
att ballaster, ofta vanligt tegel, fördelas över stativen. Dessa system är lämpliga på tak med lutning upp 
till 6°. 

Materialåtgång beräknas vid varje enskilt tillfälle.
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Installation av solpaneler

Säkerhet är A och O 
Det är viktigt att tänka på säkerheten vid installa-
tion av solcellspaneler. Dels monteras de ofta på 
hög höjd och en fullgod säkerhetsutrustning är 
mycket viktigt. Ta del av Arbetsmiljöverkets regler, 
se avsnitt “Hitta mer infomation”. 

Den andra aspekten är att solceller producerar 
likström, och även om solen inte skiner på panelen 
producerar den el. Beroende av storlek på panelen 
och solinstrålningen kan spänningen variera. Vid 
full solinstrålning kan en solcell med storleken 
12,5 x 12,5 cm avge ström motsvarande ungefär 
3,5 A. Med fler parallellkopplade paneler ökar 
spänningen. 

Före installation 
Innan installationen påbörjas ska en föranmälan 
lämnas in till elnätsägaren av elinstallatören. 
Blankett för detta finns antingen hos aktuellt 
elnätsbolag eller så kan du få den av oss på Rexel 
Energy Solutions. Innan solcellsanläggningen tas 
i drift ska elnätsägaren byta elmätare. Detta görs 
normalt kostnadsfritt och måste vara gjort innan 
anläggningen ansluts till nätet. Aktuellt elnätsbolag 
kan ge mer detaljerad information. 

Som tidigare nämnts är det också viktigt att 
kontrollera med byggnadsnämnden i den aktuella 
kommunen om ett byggnadslov eventuellt behöver 
sökas. 

Montage 
Beroende av vilken typ av anläggning som ska 
monteras finns olika typer av montagematerial. 
I vårt sortiment finns produkter för alla typer av 
montage, både tak- och markplacerade. I bakre 
delen av katalogen finns ett urval av produkter för 
montage på tak, inklusive färdiga montagekit för 
fyra moduler. 

Ett solcellssystem består av ett antal serie-
kopplade solcellspaneler i en sträng och ett 
antal strängar som är parallellkopplade. Effekten 
på solcellsanläggningen beror på hur många 
solcellspaneler som kopplas ihop. 

För nätanslutna anläggningar bestäms arbetsspän-
ningen av växelriktarens inspänningsområde. 
Panelerna kopplas ihop beroende på vilken 
arbetsspänning som tillämpningen kräver. 

Enda sättet att stänga av en solcellspanel är att 
utestänga ljuset och därför är det viktigt att tänka 
på säkerheten vid sammankoppling av panelerna. 
De flesta solcellspaneler idag har isolerade 
kontakter som är beröringsfria vilket gör dem enkla 
och säkra att koppla. 

Många paneler är utrustade med så kallade 
multikontaker, det vill säga isolerade beröringsfria 
kontakter, vilket möjliggör en säker och enkel 
hopkoppling. Om isolerad kontaktering inte är 
möjlig är ett alternativ att använda sig av 
skarvhylsor. 

Tänk på att aldrig koppla ihop, eller ta isär, solcells-
paneler under belastning, oavsett vilken form 
av kontakter som används. De gnistor som kan 
uppstå kan dels orsaka fara för brand men också 
ge upphov produktskador. 
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Kabeldragning och dimensionering 
Avståndet mellan solcellspanel och växelriktare 
ska vara så litet som möjligt för att minimera 
den resistiva förlusten. Kablarnas storlek ska 
dimensioneras för en maximal förlust av 3% vid 
standardbelastning.

Kopplingslåda 
Om systemet består av mer än en sträng som 
ska kopplas ihop görs detta i en kopplingslåda. 
Därefter leds strömmen vidare till växelriktaren. 
Beroende av vad som lämpar sig bäst ska 
kopplingslådan placeras antingen nära 
elinstallationen alternativt nära genomföringen. I 
kopplingslådan finns säkringar, spärrdioder och 
skydd för överspänning. Ett system som består av 
tre strängar eller mer bör förses med spärrdiod på 
samtliga strängar för att förhindra påverkan på alla 
strängar om det skulle uppstå ett fel i en sträng.

DC-brytare 
DC-brytaren behövs för att man ska kunna bryta 
likströmmen när man gör service eller underhåll 
på anläggningen. Den placeras av praktiska skäl 
bäst nära växelriktaren för att vara lätt åtkomlig. 
På grund av fara för brand och produktskador 
ska DC-brytaren inte kopplas in eller ur under 
belastning.

Växelriktare 
Växelriktaren används för att omvandla likström till 
växelström med en perfekt sinusvåg utan spikar 
eller distorsion. Utvecklingen inom området går 
snabbt och vårt sortiment uppdateras löpande 
med nya produkter. 

För att få en så ren sinusvåg som möjligt filtreras 
strömmen innan den matas vidare. Växelriktaren 
strävar efter att maximera effekten genom att styra 
DC-spänningen och söka efter den punkt på IV-
kurvan som ger högsta effekt. 

De flesta växelriktare är försedda med 
skyddskretsar som säkerställer att växelriktaren 
kopplas bort vid ett eventuellt nätbortfall. Detta 
är viktigt för att inte solcellssystemet ska mata ut 
ström på elnätet vid ett nätavbrott. 

I en anläggning med flera växelriktare bör de 
placeras så att värmen från en växelriktare 
inte sugs in i en annan (se illustration). Vi kan 
tillhandahålla mer information om hur de olika 
växelriktarna optimalt bör placeras för att undvika 
överhettning.

Växelriktaren får inte störa eller bli störd av andra 
elektriska utrustningar. CE-märkning kräver att 
utrustningen följer relevanta EMC-standarder.

Elmätare 
Anläggningens AC-produktion registreras av 
växelriktaren, men ofta installeras ändå en 
elmätare i systemet för att kontrollera funktionen. 
Om systemet innehåller flera växelriktare 
registrerar elmätaren produktionen av det totala 
systemet. Beroende på anslutningen till elnätet och 
storleken på anläggningen används mätare för  
1- eller 3-fas.

Rexel Sverige har även system och produkter 
för fastighetsmätning. Med vårt system kan 
man enkelt mäta både sin elförbrukning och sin 
elproduktion. Kontakta oss för mer information. 

Nätanslutning 
Elmätaren måste vara utbytt av elnätsägaren innan 
anläggningen ansluts till elnätet. Anslutning görs 
vid lämplig fördelningscentral. Kablar och säkringar 
ska dimensioneras för den maximala effekt som 
anläggningen kan producera. Infasningen till nätet 
sköts normalt automatiskt av växelriktaren.

Montering 
Solcellspanelerna bör monteras med en luftspalt 
bakom panelerna för att undvika uppvärmning av 
byggnaden. Eftersom stigande temperatur har 
en negativ påverkan på prestandan i systemet 
kommer luftcirkulationen bakom panelerna att 
ventilera bort oönskad värme.  

Skuggning 
Skugga från träd, skorstenar, ventilationsrör etc 
påverkar elproduktionen. Se mer under avsnitt 
“Saker att tänka på”.

Jordning av systemet 
Följande gäller för jordning: 
Alla ledande höljen ska jordas, det vill säga: 
• Panelramar 
• Apparatkapslingar 
• Bärställningar  
Ingen jordning krävs av strömbärande kablar på 
anläggningens likströmssida i Sverige. De vanliga 
jordningsreglerna gäller för växelströmssidan.
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Driftsättning 
Den nya solcellsanläggningen får inte tas i 
drift innan behörig installatör har anmält till 
elnätsägaren att anläggningen är driftklar och 
denne har godkänt driftsättning. 

Kontrollera att: 
• Montagematerialet är komplett. 
• Solcellspanelerna är kompletta. 
• Montaget är korrekt utfört och väl fastsatt. 
• Utrymme för luftväxling finns. 
• Växelriktare monterats enligt tillverkarens 
specifikation. 
• Växelriktare är ordentligt fastmonterade. 
• Elmätaren är felfritt inkopplad. 
• Brytare och kopplingslådor är korrekt monterade. 
• Alla kablar är rätt anslutna.

För att säkerställa att strängarnas öppenkrets-
spänning motsvarar det förväntade görs en 
kontrollmätning. Därefter kan solcellssystemet 
driftsättas. Detta görs i två steg: 
• DC-brytaren för varje enskild växelriktare slås på. 
• Slå på huvudbrytare på AC-sidan, om sådan 
finns, samt varje växelriktares AC-brytare.

Kontrollera att växelriktarna ansluter till elnätet, 
detta ska ske per automatik. I tillverkarens manual 
finns normalt felsökningsbeskrivningar om något 
inte skulle fungera tillfredsställande.

Märkning och servicebok  
För att förenkla service och underhåll 
rekommenderar vi att systemets olika delar 
märks upp. Vi föreslår även att en servicepärm 
för systemet upprättas. I denna samlas manualer, 
datablad, anteckningar om utförd service/underhåll 
etc vilket gör det enklare att ha kontroll över an-
läggningen. Speciellt vid överlåtelse av fastighet 
eller byte av installatör underlättar servicepärmen. 

Service och skötsel 
En noggrann installation där systemets olika 
komponenter görs lätt åtkomliga underlättar 
framtida skötsel, service och eventuell felsökning. 
Systemets komponenter är inte rörliga vilket 
förenklar vid service och rengöring. Kostnaderna 
för detta blir små i förhållande till livslängden. 
Information om rengöring fins under avsnittet 
“Saker att tänka på”.

Felsökning 
Det enklaste sättet att kontrollera solcellsan-
läggningens effektivitet och status är att göra 
en kontroll av växelriktarna. Det är viktigt att 
detta görs vid tillfälle då det är tillräckligt mycket 

sol för att driva dem. Enklast är att helt enkelt 
kontrollera att signallampan på varje växelriktare 
lyser grönt. Gör de det så är systemet ok. Om 
någon växelriktare inte fungerar tillfredsställande 
rekommenderar vi följande: 
• Säkerställ först att det inte är avbrott på elnätet. 
• Kontrollera att alla säkringar är hela, både på 
DC- och AC-sidan. 
• Kontrollera att alla brytare är hela. 
• Notera statusen på ett serviceblad.

Om inte denna snabbkontroll ger resultat bör man 
vända sig till Rexel eller leverantören för att få 
vidare guidning.

Löpande kontroll av systemet 
Genom att läsa av elmätaren med jämna 
mellanrum kan man snabbt och enkelt kontrollera 
att systemet fungerar. Rexel Energy Solutions 
kan också erbjuda ett användarvänligt verktyg för 
övervakning av både produktion och förbrukning 
av el. Kontakta oss för mer information.

Lämpligt är också att samma kontroll som 
gjordes före drifttagning av solcellsanläggningen 
görs löpande. Med hjälp av olika mätinstrument 
kan prestandan i en anläggning mätas mycket 
detaljerat om ägaren skulle vilja det. 

Säkerheten är lika viktig vid kontroll och underhåll 
av systemet som vid installationen. Tänk på både 
person- och elsäkerheten och följ gällande regler.  
Slå först ifrån AC- och sedan DC-brytarna på 
växelriktarna innan arbetet med dem påbörjas. När 
de slås på igen görs detta i omvänd ordning, det 
vill säga först DC-brytaren och sedan AC-brytaren.

Serviceavtal 
För att säkerställa kontinuerlig kontroll av 
solcellsanläggningens effektivitet, samt normal 
skötsel och underhåll rekommenderar vi att 
köparen av en solcellsanläggning även tecknar 
ett serviceavtal med installatören för en årlig 
genomgång av systemet. 
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Saker att tänka på

Påverkande faktorer 
Det finns flera olika faktorer som påverkar 
produktionen i en solcellsanläggning: 
• Väderstreck för installationen.  
• Solinstrålningen, som varierar beroende på var i 
landet anläggningen ska sättas upp.  
• Solcellsmodulernas lutning, mellan 10-50° mot 
horisontalplanet är bäst.   
• Skuggning från träd, ventilationsrör, byggnader, 
skorstenar, flaggstänger etc. 
• Hur lång tid anläggningen är snötäckt. 
• Nedsmutsning. 
• Takets konstruktion och skick. 
• Verkningsgraden i anläggningen, där 
växelriktaren är den viktigaste komponenten. 
• Om anläggningen ska vara ett komplement till 
annan energiförsörjning.

Solinstrålning 
Den genomsnittliga solinstrål-
ningen i Sverige ligger på 
samma nivå som i stora delar 
av Centraleuropa. Sverige 
ligger i samma zon som till 
exempel England och Tyskland 
där solpanelsanläggningar är 
mycket vanliga. På vår hemsida, 
www.klokel.se kan du se hur 
solinstrålningen är i olika delar av 
landet.

Skuggning 
Skugga från träd, skorstenar, 
ventilationsrör etc påverkar 

elproduktionen i en solcellsanläggning. I en 
anläggning med s.k microväxelriktare (en växel-
riktare/panel) påverkas endast den panel som 
skuggas. I ett system med strängväxelriktare (en 
växelriktare per anläggning, eventuellt fler om det 
är en stor anläggning)  påverkas hela strängen när 
en panel skuggas. Innan man bestämmer sig för 
att investera i en solcellsanläggning är det viktigt 
att undersöka dessa förhållanden. Ett träd som är 
litet idag kan mycket väl vara ett hinder om tio år. 
Det är i många fall svårt att helt och hållet undvika 
skuggning.

Det är viktigt att den som projekterar och designar 
ett system har information om vilka förhållanden 
som gäller för att kunna designa anläggningen 
optimalt med tanke på skuggning.

Beroende på var anläggningen ska installeras och 
de bestämmelser som gäller för området kan det 
vara bra att undersöka om framtida planer skulle 
kunna påverka anläggningen.

Takets konstruktion och skick 
Viktigt är också att kontrollera byggkonstruktionen 
och skicket på denna om anläggningen ska 
installeras på tak eller fasad så att den säkert tål 
den extra belastning som installationen medför. 
Dessutom utsätts anläggningen ibland för 
starka vindar vilket också är en anledning till att 
kontrollera konstruktionens status.

Kundens behov 
Vad vill kunden med sin solcellsanläggning? Vilken 
förbrukning har kunden idag? Ska den täcka hela 
energibehovet eller ska den vara ett komplement 
till annan energikälla? Vilken elförbrukning har 
kunden idag? Diskutera alltid igenom behovet och 
önskemålen.

Rätt underlag 
För att kunna göra ett så optimalt förslag som 
möjligt finns det några saker som man alltid ska ta 
reda på: 
• Var i landet fastigheten är belägen. 
• Vädersträck. 
• Typ av tak (platt, sadel, mansard, valmat etc). 
• Takbeläggning (plåt, tegel, betong etc). 
• Hur stor del av takytan som är tillgänglig för 
montering av paneler. 

Rengöring 
En solcellspanel kräver inte mycket rengöring, 
normalt räcker det regn som faller. Ur produktions-
hänseende är rengöring inte nödvändig men det 
skadar inte att skölja av dem någon gång per år. 
Panelerna tål jämn belastning i form av snötyngd 
men inte att man kliver på dem.  

Snöskottning 
Var alltid försiktig vid snöskottning. Både med 
tanke på halkrisken och för att inte skada glaset på 
panelerna. Läge i Sverige och modulernas lutning 
inverkar på eventuella problem med snötäckning. 
Normalt klarar en solpanel en snöbelastning av 520 
kg/kvm. Som ett exempel kan nämnas att snö på 
en anläggning med 30-35° lutning i mellansverige 
påverkar systemet med förluster på några procent 
av årsproduktionen.  
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Lite om tillstånd och bidrag

Energistöd 
Det finns olika typer av statliga bidrag för övergång 
till förnybar energi och energieffektivisering. Det är 
Länsstyrelsen som beslutar om stöd när det gäller 
privatpersoner och företag, offentlig verksamhet, 
organisationer, bostadsrättsföreningar etc.

Investeringsstöd till solceller 
Man kan söka investeringsstöd för installation av 
alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/
solvärmehybridsystem. Nuvarande stödperiod 
gäller till och med 2016. Stödet är rambegränsat 
och kan bara ges så länge de pengar som avsatts 
räcker. När denna katalog trycks är de avsatta 
pengarna slut och vi väntar på regeringens beslut 
om eventuellt nya pengar i stödsystemet. Ett 
beviljat investeringsstöd kan inte kombineras med 
ROT-avdrag.

En kalkyl bör göras utan hänsyn taget till bidrag. 
I dagsläget ligger många ansökningar inne hos 
Länsstyrelsen och det kan ta tid innan besked om 
bidrag ges. 

Förutsättningar för stöd till solceller   
(Källa: Länsstyrelsen)

• Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna 
solcellssystem.  
• Bidraget är på högst 20% för privatpersoner och 
högst 30% för företag och gäller hela solcells-
installationen, både material och arbete.  
• Alla typer av sökanden kan söka stödet.  
• Det maximala stödbeloppet är 1,2 miljoner 
kronor per solcellssystem eller solel- och 
solvärmehybridsystem.  
• De stödberättigade kostnaderna får uppgå till 
högst 37 000 kronor plus moms per installerad 
kilowatt elektrisk toppeffekt.  
• Stöd får endast avse åtgärder som påbörjats 
tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 
december 2016.  
 
En åtgärd anses påbörjad: 
• Den dag då kontrakt för projektering upprätta-
des i de fall projekteringskostnader ingår i stöd-
berättigande kostnader,  
• Den dag då solcellsmoduler införskaffades för 
installationen i övriga fall. 

En åtgärd anses slutförd när solcellssystemet 
ansluts till elnätet.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till läns-
styrelsen i det län där systemet ska installeras. 
1. innan projektet har påbörjats om sökanden är 
ett företag, eller  
2. senast inom sex månader från det att projektet 
påbörjades om sökanden inte är ett företag. 

Ansökningsblanketter och ytterligare information 
om stödet hittar du på Energimyndighetens 
webbplats, se avsnitt “Hitta mer information”.

ROT-avdrag 
ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad 
och tillbyggnad. Det finns möjlighet till ett 
skatteavdrag på 50 000 kronor om året för 
arbetskostnader i samband med reparationer eller 
om- och tillbyggnationer. Flera energibesparande 
åtgärder omfattas också. Exempel på energi-
åtgärder som kan omfattas av ROT-avdraget 
för arbetskostnader är borrning för bergvärme, 
grävning för jordvärme, installation av solcells- 
anläggning etc. Fler exempel finns på 
Skatteverkets webbplats, se avsnitt Hitta mer 
information.

Service av solpaneler ger inte rätt till skatte-
reduktion. Om man funderar på att kombinera 
ROT-avdraget med något annat statligt stöd 
bör man alltid ta kontakt med respektive 
myndighet som handlägger det stödet för att 
få mer information och för att få veta hur man 
ska gå tillväga. Läs mer om ROT-avdraget på 
Skatteverkets webbplats.

Bygglov 
I Sverige finns lokalt olika regler beträffande 
bygglov för solcellsanläggningar. Särskilda 
regler kan också gälla för installationer på 
platta tak, k-märkta byggnader, byggnader 
belägna i naturvårdsområden eller liknande. Vi 
rekommenderar att man alltid kontrollerar med 
byggnadsnämnden i respektive kommun innan 
installation påbörjas.

Försäkring 
Vid installation av alla typer av solcellsanläggningar 
rekommenderar vi att ägaren av den blivande 
anläggningen kontaktar sitt försäkringsbolag för 
information om gällande bestämmelser. 
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Skattereduktion från och med  
1 januari 2015

(Källa: Sveriges Riksdag (Betänkande 2014/15:FiU1 
sidan 243-246) 
 
Vilka kan få skattereduktion?  
Rätt till skattereduktion har den som framställer 
förnybar el, i en och samma anslutningspunkt 
matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring 
om högst 100 ampere i anslutningspunkten och 
har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar 
el framställs och matas in i anslutningspunkten. 
Rätten gäller fysiska och juridiska personer, 
dödsbon samt svenska handelsbolag.

Definitioner 
Med förnybar el avses elektrisk kraft som fram-
ställs från sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme, 
från vattenbaserad energi som är alstrad i vatten-
kraftverk, från biomassa eller produkter som 
framställs från biomassa eller från bränsleceller. 
Med nätkoncessionshavare avses den som 
innehar nätkoncession. Med anslutningspunkt 
avses en och samma inmatnings- och uttagspunkt 
på elnätet där förnybar el matas in och el tas ut.

Underlag för skattereduktionen 
Underlag för skattereduktion består av de 
kilowattimmar förnybar el som har matats in i 
anslutningspunkten under kalenderåret, dock 
högst så många kilowattimmar el som tagits ut 
i anslutningspunkten under det året. Om flera 
personer har anmält till nätkoncessionshavaren 
att de framställer och matar in förnybar el i en 
och samma anslutningspunkt, ska underlaget 
fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30000 
kilowattimmar, vare sig per person eller per 
anslutningspunkt.

Skattereduktionens storlek 
Skattereduktionen uppgår till underlaget för 
skattereduktionen multiplicerat med 60 öre.

Villkor för skattereduktion 
Den som begär skattereduktion och som är ett  
företag får göra skattereduktion bara om skatte-
reduktionen uppfyller villkoren för att anses vara 
stöd av mindre betydelse. Med företag avses 
detsamma som vid tillämpningen av kommission-
ens regelverk om stöd av mindre betydelse.

Begäran om skattereduktion 
Begäran om skattereduktion ska göras i 
inkomstdeklarationen som ska lämnas efter 
utgången av det kalenderår som underlaget för 
skattereduktionen avser.
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Mer om projektering och kalkylering

Gör rätt från starten  
Det är viktigt att göra rätt från början! För att 
kunna projektera en solcellsanläggning är det ett 
antal uppgifter som behövs. En väl genomförd 
projektering säkerställer att anläggningen blir 
optimal och fyller de behov som slutkunden har.  

Utgå från kundens behov vid dimensionering. 

• Ska anläggningen vara enda energikälla? 
• Eller, är den ett komplement till andra värmekällor 
vilket är det vanligaste?  
• Kommer behovet att förändras över tid?  
• Vilken förbrukning har kunden i dagsläget? 
• Var i landet ska anläggningen installeras? 
• Vilket vädersträck? 
• Om det är en takinstallation, vilken typ av tak?  
• Vilken takvinkel? 
• Vilken takbeläggning? Plåt, tegel, papp etc. 
• Ungefär hur stor är takytan som är tillgänglig för 
montering av paneler?

För en vanlig villainstallation går det relativt enkelt 
och snabbt att ta fram design och offert. I vår 
försäljningsorganisation finns ett antal personer 
med utbildning för att hjälpa våra kunder med 
detta. Ta kontakt med din säljare som hjälper dig 
vidare. När det gäller solcellsparker, integrerade 
system och andra komplexa projekt supportar våra 
projektörer med design och kalkyler.

Optimalt produktval 
Projekteringen syftar också till att säkerställa att 
rätt produkter väljs till systemet. Inte minst gäller 
detta växelriktarna där valet av produkt är viktig 
för att optimal effekt ska uppnås. Den mjukvara vi 
använder beräknar vid varje enskilt tillfälle vilken 
växelriktare som är mest optimal att använda. 
Utveckling av produkter sker hela tiden och 
programvaran uppdateras löpande.

Anläggningskostnad 
Kostnaden för en solcellsanläggning varierar och 
beror helt på vilken sorts anläggning och vilka 
produkter det handlar om. Standardprodukter 
och mindre krävande installationer är billigare 
än anläggningar bestående av specialtillverkade 
moduler, vilket är vanligt vid till exempel bygg-
nadsintegrerade lösningar. Men, det är också 
viktigt att inte fastna i diskussion om dyrt och billigt 
utan att fokus ligger på vad man kan spara genom 
egenproducerad el och fast energipris.

Så här går det till  
Varje enskilt projekt har sina egna unika förut-
sättningar. Projektörerna på Rexel Energy 
Solutions har erfarenhet och kompetens att ta fram 
anläggningsunderlag som säkerställer maximal 
effekt vid varje enskilt tillfälle. För att optimera 
anläggningarnas lönsamhet och säkerställa rätt 
typ av installation sker projektering i lite olika 
processer. 

Slutkund i direktkontakt med Rexel Energy 
Solutions 
När vi på Rexel Energy Solutions har direktkontakt 
med slutkund beräknar våra projektörer anlägg-
ningen efter de givna förutsättningarna och lämnar 
anläggningsbeskrivning samt kalkyl till kunden. 
Vid beslut om installation kontaktar vi installatör 
som besöker kunden för en besiktning samt 
framtagande av slutlig offert och installation. Om 
det är en större eller mer komplex anläggning sker 
oftast sambesök där våra projektörer deltar. 
 
Installatör i kontakt med våra försäljningsorga-
nisationer Storel och Selga 
När installatör kontaktar sin vanliga säljkontakt i 
Storel, Selga, Meab, JME eller Moel med förfrågan 
på en solcellsanläggning finns det utbildade säljare 
som hjälper till med projekteringen. Om det är mer 
komplexa anläggningar kan de i sin tur ta hjälp av 
våra projektörer. 

Installatörens marknad 
Egenproducerad solenergi är en marknad som 
kommer att växa i Sverige vilket öppnar många 
möjligheter för elinstallatörerna. Rexel Energy 
Solutions har valt att marknadsföra solenergi 
mot konsumentmarknaden samt att bearbeta 
alla typer av slutkunder. Allt eftersom vi gör detta 
och i takt med att marknaden generellt växer 
kommer behovet av samarbete med installatörer 
också att växa. Därför behöver vi samarbeta med 
kunniga elinstallatörer så att vi tillsammans kan nå 
framgång inom området. 
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Hitta mer information

Designa en anläggning 
På vår hemsida kan du med hjälp av vårt 
verktyg designa en anläggning med upp till 24 
solcellspaneler. Förslaget visar en uppskattning 
av effekt, anläggningskostnad, installation och 
besparing av elkostnad.  
Läs mer på: www.klokel.se 
 

ROT-avdrag 
På Skatteverkets hemsida hittar du all aktuell 
information om bestämmelser för ROT-avdrag.  
Läs mer på: www.skatteverket.se

Investeringsstöd 
Läs mer om investeringsstöd på Energimyndig-
hetens hemsida, www.energimyndigheten.se  

Arbete på tak 
På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information 
om bestämmelser gällande takarbeten.  
www.av.se

Svensk solenergi (SSE)  
SSE är en branschförening som representerar 
såväl den svenska solenergibranschen som 
de forskningsinstitutioner som verkar inom 
solenergiområdet.  
Läs mer på www.svensksolenergi.se

Energimyndigheten 
Energimyndigheten verkar inom olika 
samhällssektorer för att skapa villkoren för en 
effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. 
Här finns en hel del intressant läsning. 
Läs mer på: www.energimyndigheten.se
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Val av produkter

Leverantörs- och produktval 
Här börjar produktdelen i vår katalog om solenergi.  
Här hittar du ett urval av alla ingående kompon- 
enter till de vanligaste typerna av solcellsan- 
läggningar. För större, mer komplexa anläggningar 
hjälper vi till med projektering och produktval. 
 
På Rexel Energy Solutions jobbar vi mycket 
intensivt för att säkerställa att kvaliteten på 
produkterna är den rätta och att de leverantörer vi 
använder oss av är dokumenterat stabila och 
solida. Det finns en uppsjö av tillverkare av 
solcellspaneler, växelriktare och  monterings-
material. Kvaliteten spänner från mycket hög 
till undermålig. En solpanel har oftast en linjär 
funktionsgaranti på 25 år och det är viktigt att 
de samarbetspartners vi jobbar med finns på 
marknaden inte bara om ett par år utan även i ett 
längre perspektiv. Fullständiga garantier för detta 
kan vi aldrig få men vi kan göra vårt yttersta för att 
utvärdera produkter och leverantörer löpande. 

Att välja Rexel som leverantör av produkterna 
till en solcellsanläggning är ett tryggt val. Rexel 
är ett världsomspännande, stabilt företag som 
kommer att finnas på marknaden inom överskådlig 
tid vilket är en trygghet när det kommer till 
eventuella reklamationer. Våra garantiåtaganden är 
långtgående och specifieras vid varje tillfälle. 

Det finns en stor mängd små, lokala företag som 
arbetar med solenergi i Sverige. Många av dem 
är seriösa och bra företag men det finns också 
företag med mycket varierande produktkvalitet 
och bristande garantier. Var därför noggrann när 
du väljer samarbetspartner.

Garantier paneler 
En av de viktigaste sakerna att kontrollera vid 
produktvalet är vilken garanti som lämnas på de 
ingående komponenterna. Framför allt när det 
gäller solcellspanelerna, som med en livslängd på 
mer än 30 år, ska ha fullgoda garantivillkor. 

En solcellspanel bör ha så kallad linjär funktions-
garanti. Illustrationen här intill visar vad som 
är skillnaden på detta och en panel tillverkad 
enligt vanlig industristandard. Kort kan det 
sammanfattas med att linjär funktionsgaranti på 
25 år betyder att verkningsgraden i panelen får 
minska med maximalt 20%, jämt fördelat över 
dessa 25 år så att anläggningen efter 25 år ska 

hålla minst 80% av verkningsgraden mot när den 
var ny.  Den andra typen av garanti innebär att en 
panel i princip tillåts att tappa 10% av sin effekt 
redan första året och ändå anses uppfylla garantin, 
vilket redan från start kan ge lägre elproduktion.   

Garantier växelriktare 
Generellt lämas 5 års produktgaranti på 
växelriktare. De flesta leverantörer ger möjlighet 
till en tilläggsgaranti på upp till 25 år mot en 
kostnad. Denna extra garanti kan köps direkt 
från tillverkaren via deras hemsidor efter det att 
produkten är betald och levererad. För att kunna 
teckna tilläggsgarantin behövs serienumret som 
står på växelriktaren.

Överlägsen logistikfunktion 
Rexel är en av världens största aktörer på solcells-
marknaden. Tack vare vårt samarbete med andra 
Rexel-bolag kan vi genom gemensamma inköp 
erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser från 
ledande leverantörer. De flesta produkter finns 
idag på våra tre logistikcenter i Sverige och vi kan 
leverera samma dag i 80 % av Sverige. 

Om du inte hittar det du söker 
Hör av dig om du inte hittar de produkter du 
söker i katalogen. Här visar vi ett urval av vårt 
sortiment.  Till alla typer av solcellsanläggningar, 
markplacerade anläggningar och integrerade 
system tar vi fram systembeskrivning och kalkyl 
vid varje enkilt tillfälle.

 
 

100%

90%

80%

5 10 15 20 25

Standardgaranti Linjär funktionsgaranti
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Solpanel 270Wp, Mono Smart, TrinaSolar
Trina Solars 270Wp mono SMART panel är en ny innovativ panel med integrerade 
DC-optimerare som kan optimera produktionen med upp till 20%. Panelen är mo-
nokristallin med svart ram och vit baksida. Panelen installeras tillsammans med Tigo 
Energy’s MMU och Gateway och ger gratis access till Trina Smarts portal där anläg-
gningen visualiseras på panelnivå. Panelen är kompatibel med de flesta växelriktare. 
25 års linjär funktionsgaranti.  
Maximal snölast 5400N/kvm. Funktionsduglig mellan -40°C till +85°C.  
Maximal systemspänning: 1000 V DC.

E-nummer Typ Dimension mm Vikt kg Ant/fp

52 878 92 TSM Solpanel 270  
Mono Smart

1650 x 992 x 35 18,6 1 st

Tillhörande produkter

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 19 Modul manager In 1 st

52 878 20 Modul manager Ut 1 st

52 878 21 Gateway-tigo 1 st

Solpanel 270Wp, Mono, TrinaSolar
Trina Solars paneler är bland världens mest sålda och finns tillgängliga med effek-
tuttag på 270Wp. Denna panel har en verkningsgrad på 16.5%.
25 års linjär funktionsgaranti och är plussorterad (0 till 3%). 
Panelen är monokristallin med svarta ramar och vit baksida.    
Maximal snölast 5400N/kvm. Funktionsduglig mellan -40°C till +85°C.  
Maximal systemspänning: 1000 V DC.

E-nummer Typ Dimension mm Vikt kg Ant/fp

52 879 57 TSM Solpanel 270Wp 
Mono

1650 x 992 x 35 18,6 1 st

Solpanel, LG
LG MonoX NeON panel är en ny innovativ monokristallin panel med förbättrad 
effekt per kvm, lägre systemkostnader och högre avkastning av energi vilket gör 
dessa paneler till en kostnadseffektiv lösning. Panelerna har svart ram och vit 
baksida.
25 års linjär funktionsgaranti.
Maximal snölast: 5400N/kvm. Funktionsduglig mellan -40°C till +90°C.

E-nummer Typ Dimension mm Vikt kg Ant/fp

52 879 55 Solpanel LG-315Wp 
mono

1640 x 1000 x 40 17,0 1 st





WE DRIVE THE NEW ENERGY

SGN 1300TL – SGN 3000TL– 
Single Phase with one MPPT

SGN 3200TL – SGN 5400TL 
Single phase with two MPPT

TRB 4000TL – 
TRB 9000TL  
Three Phase with 
two MPPT

TRN 010KTL –  
TRN 025KTL  
Three Phase with  
two MPPT

TRM 030KTL–  
TRM 033KTL  
Three Phase  
with two MPPT

• Reliable Products • Technology Innovation •  
• Global Services •  Products Liability Insurance •

Single-Phase PV Inverters

Three-Phase PV Inverters

www.trannergy.com
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Sunny Tripower 5-12 kW, SMA 
Dessa växelriktare sätter en ny standard för 3-fassystem med sin asymmetriska 
multisträng och Optiflex-teknik som säkerställer högsta möjliga flexibilitet. Dessutom 
kombineras maximal effektivitet med OPTITRAC Global Peak för att generera högsta 
effektuttag. Växelriktarna har ett integrerat webbinterface som ger tillgång till SMA’s 
Sunny Portal där anläggningen kan visualiseras i realtid. 5 års produktgaranti med 
möjlighet att köpa till extra lång garantitid
Maximal DC-inmatning: 1000 V
Verkningsgrad: 98%
Grafisk display, 3-fas

E-nummer Typ Ant/fp

52 872 25 Sunny Tripower 5000TL-20 1 st

52 872 26 Sunny Tripower 6000TL-20 1 st

52 872 27 Sunny Tripower 7000TL-20 1 st

52 872 28 Sunny Tripower 8000TL-20 1 st

52 872 29 Sunny Tripower 9000TL-20 1 st

52 872 30 Sunny Tripower 10000TL-20 1 st

52 872 31 Sunny Tripower 12000TL-20 1 st

Sunny Tripower 15 kW SMA 
Tack vare den nya Optiflex-tekniken med två MPP-ingångar och breda spännings-
område är 3-fas växelriktaren Sunny Tripower lämplig för de flesta systemkonfigu- 
rationer. Dessa växelriktare är i högsta grad flexibla beträffande anläggningens ut-
formning. 5 års produktgaranti med möjlighet att köpa till extra lång garantitid.  
STP15000TL har uppdaterats med nya banbrytande funktioner för att optimera 
produktionen. Den är dessutom utrustad med ett webbinterface som ger gratis till-
gång till Sunny Portal där anläggningen kan visualiseras i realtid.
Maximal DC-inmatning: 1000 V
Verkningsgrad: 98,2%
SUNCLIX kontakter för DC-kabel 

E-nummer Typ Ant/fp

52 872 32 SMA Sunny Tripower 15000TL-10 1 st



SMA solutions make energy 
consumption affordable,  
manageable and reliable

www.sma.de



Sunny Tripower 20-25000TL, SMA 
SMA Sunny Tripower 25000TL-30 är en ideal växelriktare för större anläggningar. 
Den ger extremt hög avkastning med sina 98,4% i verkningsgrad och en stor flexibi-
litet. Växelriktaren levereras med ett integrerat webbinterface som ger gratis access 
till Sunny Portal där anläggningen kan visualiseras i realtid. Växelriktarna har ingen 
display.  
5 års produktgaranti med möjlighet att köpa till extra lång garantitid. 
Maximal DC-inmatning: 1000 V
Verkningsgrad: 98,4%
SUNCLIX kontakter för DC-kabel

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 09 SMA Sunny Tripower Inverter STP25000TL-30 1 st

52 878 84 SMA Sunny Tripower Inverter STP20000TL 1 st

Sunny Boy 1500-3000TL, SMA 
En ideal lösning för krävande PV-system där det kan förekomma delvis skuggning. 
Version 21 av den framgångsrika Sunny Boy erbjuder ytterligare en rad fördelar och 
är mer flexibel i sitt utbud av tillämpningar som ger en effektivare avkastning och gör 
den mer användarvänlig. Sunny Boy 1500 och 2500 har ingen display. 

Maximal DC-spänning för SB 1500-2500 motsvarar 600V och 750V för SB300. 
5 års produktgaranti med möjlighet att köpa till extra lång garantitid.
Maximal DC-inmatning: 600/750 V 
Verkningsgrad: 96-97% 
SUNCLIX kontakter för DC-kabel

E-nummer Typ Ant/fp

52 872 21 SMA SB 3000TL-21 1 st

52 879 34 SMA-SB 2,5kW 1 st

52 879 35 SMA-SB 1,5kW 1 st

39



40

1,3-3 kW, Trannergy 
Trannergys 1-fasmodeller har en verkningsgrad upp emot 97,1% och har en låg start-
spänning. Dessa växelriktare är utrustade med 1 MPP tracker och är utan integrerade 
DC switchar. 5 års produktgaranti
Maximal DC-inmatning: 500 Vdc,  
Verkningsgrad: 97,1% 
Display. 1-fas

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 15 Inverter TRAN-1F 1,3kW 1 st

52 879 16 Inverter TRAN-1F 1,8kW 1 st

52 879 17 Inverter TRAN-1F 2,3kW 1 st

52 879 18 Inverter TRAN-1F 2,7kW 1 st

52 879 19 Inverter TRAN-1F 3,0kW 1 st

4-9 kW, Trannergy 
Trannergys TRB-serie är 3-fasmodeller med verkningsgrad upp emot 98,1%.  
De är utrustade med integrerade DC-switchar och 2 stycken MPP-trackers.    
5 års produktgaranti
Maximal DC-inmatning: 1000 Vdc,  
Verkningsgrad: 97,1% 
Display. 3-fas

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 21 Inverter TRAN-3F 4,0kW 1 st

52 879 22 Inverter TRAN-3F 5,0kW 1 st

52 879 23 Inverter TRAN-3F 6,0kW 1 st

52 879 24 Inverter TRAN-3F 8,0kW 1 st

52 879 25 Inverter TRAN-3F 9,0kW 1 st

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 32 Inverter TRAN-3F 10kW 1 st

52 879 33 Inverter TRAN-3F 12kW 1 st

52 879 26 Inverter TRAN-3F 15kW 1 st

52 879 27 Inverter TRAN-3F 17kW 1 st

52 879 28 Inverter TRAN-3F 20kW 1 st

52 879 29 Inverter TRAN-3F 25kW 1 st

10-25 kW, Trannergy 
Trannergys TRN-serie är 3-fasmodeller med verkningsgrad upp emot 98,2%.  
De är utrustade med integrerade DC-switchar och 2 stycken MPP-trackers.    
5 års produktgaranti
Maximal DC-inmatning: 1000 Vdc,  
Verkningsgrad: 98,2% 
Display 
3-fas
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Tillhörande produkter

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 23 400 V trunkkabel porträtt 1 st/ 1,05 m

52 876 24 400 V trunkkabel landskap 1 st/ 1,7 m

52 871 77 230 V Trunkkabel porträtt 1 st/ 1,05 m

52 871 79 230 V Trunkkabel landskap 1 st/ 1,7 m

52 870 92 IP Gateway 1 st

52 870 94 Skarvskydd för trunkkabel 1 st

52 870 93 Ändavslut trunkkabel 1 st

52 870 80 Verktyg till trunkkabel 1 st

Mikro-växelriktare 215 W, Enphase 
Med en verkningsgrad på 95,4% garanterar Enphase Mikro-växelriktare ett stort 
effektuttag. Enheten har dessutom en hög tillförlitlighet och med sin smarta design 
förenklas installation samt underhåll av en anläggning. 
20 års produktgaranti.
Maximal DC-spänning: 45V 
Verkningsgrad: 95,4%
1-fas
Dimension: 172x164x25 mm. Vikt:1,6 kg

E-nummer Typ Ant/fp

52 870 91 Microväxelriktare 215W 1 st

52 876 19 Microväxelriktare 250W 1 st

IP Gateway, Enphase
Kommunikationsgateway för Enphase Mikro-växelriktare. Med denna gateway visual-
iseras data från upp till 500 växelriktare till din Webbrowser via LAN.  
För inomhusbruk. 
Dimension: 222,5x112x43,2mm. Vikt: 340 g. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 870 92 IP Gateway 1 st

Trunkkabel, Enphase
Enphase’s trunkkablar används till att ansluta mikro-växelriktarna och finns för 
både landskaps- och porträttplacerade paneler. 400V trunkkablarna används vid 
3-fas anslutning. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 23 400V Trunkkabel porträtt 1 st 1,05 m

52 876 24 400V Trunkkabel landskap 1 st 1,7 m

52 871 77 230 V Trunkkabel porträtt 1 st 1,05 m

52 871 79 230 V Trunkkabel landskap 1 st 1,7 m
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3-fas växelriktare, Solar Edge 
Solar Edge 3-fas växelriktare är små, väger lite och är lätta att installera. Dessutom 
har de hög verkningsgrad. Växelriktarna har en integrerad monitor som lätt kan upp-
kopplas till internet via Ethernet eller trådlös anslutning. Lämplig för både inom- och 
utomhussinstallation. 
12 års produktgaranti.
Maximal DC-inmatning: 950 V
Verkningsgrad: 98%
3-fas

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 01 SolarEdge SE5K 5,0 kW 1 st

52 873 02 SolarEdge SE7K 7,0 kW 1 st

52 873 03 SolarEdge SE8K 8,0 kW 1 st

52 873 04 SolarEdge SE9K 9,0 kW 1 st

52 873 05 SolarEdge SE10K 10,0 kW 1 st

52 873 06 SolarEdge SE12,5K 12,5 kW 1 st

52 873 07 SolarEdge SE15K 15,0 kW 1 st

52 873 08 SolarEdge SE16K 16,0 kW 1 st

52 873 09 SolarEdge SE17K 17,0 kW 1 st

1-fas växelriktare, Solar Edge 
Solar Edge 1-fas växelriktare är små, har låg vikt och är lätta att installera. Dessutom 
har de en hög verkningsgrad på 97.6%. Växelriktarna har en integrerad monitor som 
lätt kan uppkopplas till internet via Ethernet eller trådlös anslutning. 
Lämplig för installation både inom- och utomhus.  
12 års produktgaranti. 
Maximal DC-inmatning: 500 V
Verkningsgrad: 97,6%
1-fas

E-nummer Typ Ant/fp

52 872 99 SolarEdge SE2200 2.2 kW 1 st

52 873 00 SolarEdge SE3000 3.0 kW 1 st

1-fas växelriktare, Solar Edge 
Solar Edge 1-fas växelriktare är små, har låg vikt och är lätta att installera. Dessutom 
har de en hög verkningsgrad på 97,6%. Växelriktarna har en integrerad monitor som 
lätt kan uppkopplas till internet via Ethernet eller trådlös anslutning. 
Lämplig för både inom- och utomhusinstallation. 
12 års produktgaranti.
Maximal DC-inmatning: 500 V
Verkningsgrad: 97,6%
1-fas

E-nummer Typ Ant/fp

52 872 99 SolarEdge SE2200 2,2 kW 1 st

52 873 00 SolarEdge SE3000 3,0 kW 1 st



DC-optimerare, Solar Edge 
Med en verkningsgrad på 99.5% kan dessa DC-optimerare öka effektuttaget från 
PV-paneler med 25%. 
12 års produktgaranti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 20 DC optimerare P300 1 st

52 876 21 DC optimerare P600-RM 1 st

52 876 22 DC optimerare P600-RL 1 st
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Schneider Electric - ny samarbetspartner
Under hösten 2016 kommer vi att lansera växelriktare från Schneider Electric. Schneider 
Electric är en global aktör med olika lösningar från 1-fas invertrar till containerlösningar 
för solparker. Schneider har lång erfarenhet inom området vilket kommer att ge ett 
tillskott för våra kunder och för oss.  

Växelriktare för alla lösningar 
För varje solcellsinstallation är det viktigt att lösningen är tillräckligt flexibel för 
att uppfylla kundens behov, och att den levererar största möjliga avkastning på 
investeringen. Vi kommer att erbjuda ett komplett utbud av tillförlitliga produkter som är 
enkla att installera och driftsätta för bostadshus, kommersiella byggnader, carportar mm.

Hydridlösningar 
För off grid-installationer som inte är anslutna till elnätet, eller anläggningar som är 
anslutna till elnätet men behöver backup och energilagring, kommer vi att ha ett 
sortiment av beprövade lösningar från Schneider Electric. Hybrid-invertrarna är 
tillförlitliga, snabba att installera, anpassningsbara och ger skalbarhet. Detta är en 
bra lösning för att driva avlägsna bostäder, gårdar, verkstäder där nätanslutning inte 
finns eller är för dyr att skaffa. Övervakning av status är grundläggande för många av 
modellerna. 

Stora anläggningar 
Intresset för, och investeringar i, större solparker ökar i Sverige. Under 2015 sålde Rexel 
ett antal solparker med effekter upp till 1 MW. Inom detta område kommer vi också att 
kunna erbjuda centraliserade solcellslösningar med Schneider PV Box-konceptet där vi 
kan leverera färdigbyggda containerlösningar som ger en kostnadseffektiv installation.

Övervakning 
Vi kommer också att komplettera vår produktportfölj med fjärrövervakningsprodukter. 
Övervakningen heter Conext Insight och är en innovativ fjärrövervakningsplattform för 
distribuerade växelriktare. Conext Advisor är ett analysverktyg som hjälper ägaren av 
en solcellsanläggning att visualisera anläggningens prestanda och mäta avkastning på 
investeringen. 

Rexel Energy Solutions
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The ideal solution for commercial buildings, carports, and de-
centralised power plants.

Available in: 20 / 25 kW

The scalable hybrid solution for off-grid solar, self-consumption, and long-term backup for 
homes, small businesses, and remote communities.

Storage available from 5.5 - 102 kW

solar.schneider-electric.com

solar.schneider-electric.com

Conext™ XW+
Hybrid inverter

Conext™ CL
Three-phase grid-tie string inverter

Secure your solar investments by  
harnessing the power of true  
reliability and flexibility. 

Expand the possibility of energy 
independence, self-consumption, 
and secure backup power.
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Montagematerial
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E-nummer Typ Ant/fp

52 876 25 Tegelfäste, universal 1 st 

52 876 37 Tegelfäste, Rapid Max 1 st 

Tillbehör

Tegelfäste, Schletter
Schletter har ett stort utbud av tegelfästen som är anpassade efter olika klimatzoner. 
I sortimentet finns även justerbara fästen samt tegelfästen med snabbanslutning för 
en enklare installation. 10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 44 Skruv tegelfäste (till samtliga tegelfästen) 1 st    

52 879 42 Fyrkantskruv M10 (endast till 52 876 25) 1 st 

52 879 43 M10 mutter (endast till 52 876 25) 1 st 

Hängbult, Schletter
Schletter har ett flertal olika hängbultar som används vid montage på korrugerad plåt. 
De kommer antingen som kit med en KlickTop lösning eller utan. Schletters KlickTop 
lösning är en innovativ, snabb och säker lösning som kommer underlätta installa-
tionen.  10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 51 Fäste korrugerad plåt KlickTop 10x200 1 st 

52 876 53 Fäste korrugerad plåt KlickTop 12x200 1 st 

52 876 48 Hängbult kit M12x200 1 st 

52 876 49 Hängbult kit M12x300 1 st 

Trapetsfäste, Schletter
Vid montage på trapetskorrugerad plåt finns ett flertal olika fästanordningar från 
Schletter. Schletters Solo trapetsfäste är lämpligt när det inte finns möjlighet att fästa i 
underkonstruktionen. 10 års garanti.  

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 70 Solo Trapetsfäste 1 st 
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Anslut, Schletter
Schetters anslut används till att sammanfoga skenor för en stabilare konstruktion. 
Finns i ett flertal utföranden.  

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 76 Anslut Solo5 1 st 

52 876 77 Anslut slide-in Solo 1 st 

52 876 78 Anslut, förmonterad, Eco 1 st 

Korsanslutning Rapid, Schletter
Schletters korsanslutningar används vid montage av korslagda skenor och har till  
syfte att fästa skenorna i varandra. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 83 Korsanslutning Rapid 1 st 

Montageskena, Schletter
Montageskenorna från Schletter kan användas för både korslagda montagesystem 
och vanliga. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 58 Montageskena Solo05 Light 4 m 1 st 

52 877 57 Montageskena Solo05 4 m 1 st

52 879 00 Montageskena Solo05 4,2 m 1 st 

Tillbehör

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 42 Fyrkantskruv M10 1 st 

52 879 43 M10 mutter 1 st 

Bandplåtsfäste, Schletter
Schletters fäste till bandplåt exklusive mutter och fyrkantsskruv.  

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 03 Fäste bandplåt 1 st 
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Mellan- och ändfästen, Schletter
Mellan- och ändfästena finns ett stort antal storlekar antingen som svarta eller  
aluminiumfärgade.   
10 års garanti. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 58 Mellanfäste 31 mm 1 st

52 876 59 Mellanfäste m. jordning 31 mm 1 st

52 876 60 Mellanfäste, Rapid 30-39 mm 1 st

52 876 61 Mellanfäste, Rapid 40-50 mm 1 st

52 876 62 Ändfäste, Rapid 30-39 mm 1 st

52 876 63 Ändfäste, Rapid 40-50 mm 1 st

52 876 64 Mellanfäste m. jordning 30-39 mm 1 st

52 876 65 Mellanfäste m. jordning 40-50 mm 1 st

Stockskruv, Mapab Solar 
Fäste för montering av solpaneler på plåt, tegel och eternittak. Rostfri med gummi-
packning. Finns i längderna M10x160-300 mm. Andra dimensioner efter förfrågan.

Ska fästas i takstol, cc1200 mm. 

E-nummer Typ Ant/fp

15 309 89 Stockskruv M10x160 A2 förmont. 1 st

15 309 94 Stockskruv M10x180 A2 förmont. 1 st

15 309 95 Stockskruv M10x200 A2 förmont. 1 st

15 309 96 Stockskruv M10x250 A2 förmont. 1 st

15 309 99 Stockskruv M10x300 A2 förmont. 1 st

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 29 Montageplatta  M10 1 st

52 877 30 Montageplatta M10 anodiserad 1 st

Tillbehör

Montageskena, Mapab Solar 
Mapab Solar har ett brett utbud av montageskenor som lämpar sig till tegel, plåt, fals, 
papptak, takställ och markbaserat system. Finns som standardlängd  6100 mm och 
4200 mm. Beställs i meter. Höjd på skenorna finns i 40 eller 80 mm. Skenorna kan 
beställas i råaluminium eller naturanodiserad aluminium. 
10 års garanti. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 87 Montageskena 40x40mm 2-spår 1 st

52 876 88 Montageskena 40x40mm 2-spår från sida 1 st

52 876 91 Montageskena 40x80mm 2-spår 1 st

52 876 93 Montageskena 40x80mm 2-spår från sida 1 st

52 876 95 Montageskena 1 st
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Profilförbindare, Mapab Solar 
Profilförbindare för att förlänga montageskena. Finns i olika utföranden som passar  
till respektive montageskena. 
10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

5287703 Profilförbindare 1 st

5287704 Profilförbindare 1 st

5287706 Profilförbindare 1 st

5287708 Profilförbindare 1 st

Falsklämma, Mapab Solar 
Mapab Solar har två sorters falsklämmor i sitt sortiment. Rostfri falsklämma alternativt 
aluminium falsklämma. Fästes från CC400 till 800 mm. Hålbild=M10. 
52 877 09: 2 års garanti. 52 877 10: 10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 09 Falsklämma rostfri M10 1 st

52 877 10 Falsklämma aluminium M10 1 st

E-nummer Typ Ant/fp

52 876 87 Montageskena 40x40 1 st

Tillbehör

Komplett takkrok, Mapab Solar 
Mapabs takkrok passar såväl Mapabs skenor men också en del andra märken. 
Takkrokar finns för montering av porträtt och landskapsorienterade paneler.  
Krokarna finns för justering i höjdled. 
10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 13 Komplett takkrok, fast vinkel 1 st

52 877 14 Komplett takkrok, ställbar T-vinkel 1 st

52 877 15 Komplett takkrok, ställbar vinkel 1 st

Mittklämma, Mapab Solar 
Fäste för montering av solpaneler. Finns i råaluminium, naturanodiserad,  
svartanodiserad. 
10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 31 Mittklämma, råaluminium 1 st

52 877 32 Mittklämma, silveranodiserad 1 st

52 877 33 Mittklämma, svartanodiserad 1 st
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Ändklämma, Mapab Solar 
Fäste för montering av solpaneler. Viktigt att ange panelens tjocklek vid beställning.
Finns i råaluminium, naturanodiserad, svartanodiserad.  
10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 34 Ändklämma, råaluminium 1 st

52 877 35 Ändklämma, silveranodiserad 1 st

52 877 36 Ändklämma, svartanodiserad 1 st

Takställ, Mapab Solar 
Takställ, uppvinklat system, passar för plant tak såsom papp, fals, plåttak eller  
gummiduk. Varje takställ beställs efter projekt. Vid beställning skall önskad gradvinkel 
anges. Finns i råaluminium, naturanodiserad, svartanodiserad.  
10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 37 Takställ fast vinkel, 5-15 gr 1 st

52 877 38 Takställ fast vinkel, 20-45 gr 1 st

52 877 41 Takställ fast vinkel 5-15 gr, förhöjd 1 st

52 877 43 Takställ fast vinkel 20-45 gr, förhöjd 1 st

Mobil ställning, Mapab Solar 
Mapab mobila ställning finns för 5 eller 6 paneler. Vinkel kan ställas i 30-45 grader.
Mycket bra alternativ om man behöver flytta ställningen. Material: Galvaniserad stål. 
10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 67 Mobil ställning, 5 modul 30-45 gr 1 st

52 877 68 Mobil ställning, 6 modul 30-45 gr 1 st

Sunpark, Mapab Solar 
Mapab markbaserat system. Sunpark byggs med högst 2 rader på horisontellt plac-
erade moduler. Max 33 moduler/rad. Viktigt att ta reda på markförhållanden. Varje 
Sunparkanläggning beställs efter projekt. 
10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

Proj.best System Sunpark Helt system
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Suncatcher, Mapab Solar 
Mapab suncatcher används vid fördel till större flacka tak. Takställen förankras endast 
i fram och bakkant, detta medför att ingen håltagning för infästning behöver utföras i 
taket. Max 25 graders vinkel på takställen. Beställs efter projekt. 
10 års garanti.

E-nummer Typ För flacka tak Ant/fp

Proj.best Suncatcher Specialtakställ Helt system

Vajermontage, Blue Systems 
Blue Systems har utvecklat en innovativ och kostnadseffektiv lösning för markmon-
tage där panelerna fästs på stålvajrar. Montagematerialet projektbeställs och kan 
designas helt efter kundens önskemål. Blue Systems erbjuder även montering.  
10 års garanti.

E-nummer Typ För mark Ant/fp

Proj.best Blue Systems Vajermontage Helt system

Aluminium skena SidePlus, Van der Valk  
Van der Valk Solar Systems monatgeskenor för Alumimium 50 serien. Finns i 5 olika 
anpassade längder.

Montageskena i aluminium 50 Side plus. Finns i olika längder från 2,07 m till 6,2 m

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 80 Skena Alu Side Plus 2072 mm 1 st

52 879 81 Skena Alu Side Plus 3083 mm 1 st

52 879 82 Skena Alu Side Plus 4094 mm 1 st

52 879 83 Skena Alu Side Plus 5105 mm 1 st

52 879 84 Skena Alu Side Plus 6224 mm 1 st

Aluminium anodiserad panelklämma, Van der Valk
Ytbehandlad panelklämma passar till Aluminium 50, rostfri stål torxskruv T30 

och plastfjäder samt klämplatta medföljer.

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 85 Anodiserad panelklämma 1 st
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Aluminium 50 ändklämma, Van der Valk
Universal ändklämma för aluminium 50 svart i rostfri stål torxskruv T30 med klämvidd 
20-50 mm.

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 86 Universal ändklämma 1 st

Justerbar takkrok i rostfritt stål, Van der Valk
Rostfri ståltakkrok för sidan. Har 3 olika justerbara lägen.

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 89 Takkrok justerbar rostfri 3x 1 st

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 88 Rostfri Torx-skruv T30 1 st

Tillbehör

Justerbar rostfri takkrok med bult, Van der Valk
Rostfri ståltakkrok för sidan med tillhörande hammarbult. Den är justerbar i 3 olika 
lägen. 

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 90 Takkrok med justerbar bult rostfri 3x 1 st

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 88 Rostfri Torx-skruv T30 1 st

Tillbehör
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Aluminium skena SidePlus, Van der Valk  
Van der Valk Solar Systems monatgeskenor för Alumimium 50 serien. Finns i 5 olika 
anpassade längder.

Montageskena i aluminium 50 Side plus. Finns i olika längder från 2,07 m till 6,2 m

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 879 93 Rostfri hängbult M10x200 1 st

52 879 94 Rostfri hängbult M10x250 1 st

52 879 95 Rostfri hängbult M12x200 1 st

52 879 96 Rostfri hängbult M12x350 1 st

52 879 97 Rostfri hängbult M10x176 1 st

52 879 98 Rostfri hängbult M10x201 1 st

52 879 99 Rostfri hängbult M10x226 1 st

52 880 00 Rostfri hängbult M10x276 1 st

Ytbehandlad panelklämma, Van der Valk
Panelklämma i svart för Aluminium 50 serien. Medföljande Torx T30 skruv.  
Spännvidd 28-50 mm. 

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 880 03 Panelklämma svart Alu50,torx T30 1 st

Ytbehandlad svart ändklämma, Van der Valk
Svart ytbehandlad ändklämma för Aluminium 50 serien. Levereras med rostfri stål Torx 
T30 skruv och plastfjäder. Spännvidd 28-50 mm.

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 880 04 Ändklämma svart Alu50, Torx T30 1 st
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Rostfria trapetsprofiler, Van der Valk
Trapetsprofiler aluminium i 8 olika dimensioner, med färdigborrade hål.

10 års garanti.

E-nummer Typ Ant/fp

52 880 09 Aluminium trapetsprofil L=120 mm med EPDM  
landskap

1 st

52 880 10 Aluminium trapetsprofil L=120 mm landskap 1 st

52 880 11 Aluminium trapetsprofil L=240 mm med 
centrum till centrum 110-150 mm

1 st

52 880 12 Aluminium trapetsprofil L=280 mm med
centrum till centrum 150-190 mm

1 st

52 880 13 Aluminium trapetsprofil L=320 mm med 
centrum till centrum 190-230 mm

1 st

52 880 14 Aluminium trapetsprofil L=360 mm med 
centrum till centrum 230-270 mm

1 st

52 880 15 Aluminium trapetsprofil L=400 mm med 
centrum till centrum 270-310 mm

1 st

52 880 16 Aluminium trapetsprofil L=440 mm med 
centrum till centrum 310-350 mm

1 st



Våra buntband, fixeringar, kabelskydd och märksystem är 
skyddade mot UV påverkan och klarar både värme och kyla. 
Livslängd, högsta kvalitet och utmärkt kostnads effektivitet är 
högsta prioritet.

HellermannTyton.se/solenergi

Du framställer energi från solen. 
Vi hjälper dig med lämplig fixering 
til l din applikation.

Fixera kablar snabbt och enkelt
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Tillbehör

Lastfrånskiljare AC och DC, Weidmüller
Lastfrånskiljare/huvudbrytare för panelmontage max 25A AC. 
Lastfrånskiljare/huvudbrytare för panelmontage max 1000V DC. 

E-nummer Typ Ant/fp

31 340 41 Lastfrånskiljare 25A AC 1 st

31 340 42 Lastfrånskiljare 1000V DC 1 st

59

Kopplingskabel, Rutab
Kopplingskabel för solpaneler i halogenfritt utförande. För förbindning mellan sol-
cellspaneler och växelriktare med kopplingslådor. Kablarna är godkända av TÜV. 

E-nummer Typ Ant/fp

03 775 00 Kopplingskabel 4 mm, svart Kapning

03 775 10 Kopplingskabel 4 mm, röd Kapning

03 775 20 Kopplingskabel 4 mm, blå Kapning

03 775 30 Kopplingskabel 6 mm, svart Kapning

03 775 40 Kopplingskabel 6 mm, röd Kapning

03 775 50 Kopplingskabel 6 mm, blå Kapning

Anslutningskontakter, Weidmüller
Snabbkontakter PV-Stick, push in-anslutning. Med de nya snabbanslutningskontak-
terna behövs inga verktyg.

E-nummer Typ Ant/fp

12 735 01 Snabbkontakt, hane 1 st

12 735 02 Snabbkontakt, hona 1 st

Färdiga kopplingslådor/skydd för solpanelsanläggningar, Weidmüller
Kopplingslåda med överspänningsskydd för säkerhet i solcellsanläggningar. På grund 
av deras yta och utsatta installationsplats är solceller särskilt utsatta för atmosfäriska 
urladdningar såsom åskväder.  För att öka systemets upptid erbjuder Weidmüller en 
färdigkopplad plug and play-lösning för att skydda AC- och DC-sidorna på en växel-
riktare. Kopplingslådorna kan konfigureras utifrån individuella behov. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 872 12 Kopplingsbox med överspänningsskydd och  
DC-brytare, förberedd för 2x2 solpanelstringar

1 st
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Bluetooth och antenn, SMA 
För dataöverföring mellan växelriktarna Sunny Boy eller Sunny Mini Central och 
Sunny Beam BT eller WebBox BT. En per växelriktare krävs. Anpassad till följande 
växelriktare: SB1300TL-10, SB1600TL-10, SB2100TL

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 23 Bluetooth och antenn 1 st

RS485 Kommunikation, SMA 
SMA RS485 Kommunikation kan användas för mindre SMA växelriktare upp till 
3.8kW. Använd SMA WebBox för dataloggning. Används till följande växelriktare:  
SB 3000TL-20 SB 3000TL-21 SB 2500TLST-21/3000TLST-21 samt 8000-15000TL-10 
serien.

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 24 RS485 Kommunikation 1 st

Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 33 SMA WebBox 1 st

Bluetoothförlängare, utomhus, SMA 
Med SMAs Bluetoothförlängare utökas räckvidden för Sunny Beam Bluetooth 
Monitor. Enheten bör placeras halvvägs mellan enheter med dålig förbindelse. 
Denna produkt är lämplig för utomhusbruk. Används med Sunny Beam Bluetooth 
Monitor  

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 26 Bluetoothförlängare, utomhus 1 st

Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 34 SMA Sunny Beam bluetooth monitor 1 st

WebConnect, SMA 
Med SMA WebConnect kan växelriktarna kopplas upp på internet och ge direkt  
tillgång till Sunny Portal via en Ethernetkabel. Upp till 4 växelriktare med webban- 
slutning kan kopplas upp mot en och samma portal.  
Produkten kan användas till följande växelriktare:  
SB 3000TL-21, STP15000TL-10, STP20-25000TL-30

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 30 SMA WebConnect 1 st



61

Multifunktionell relämodul, SMA 
Den multifunktionella relämodulen kontrollerar bland annat batteriladdning, en extern 
fläkt beroende på växelriktarens temperatur, en display som visar felmeddelanden och 
drift av växelriktaren mm.  
Enheten kan användas till följande växelriktare:  
SB3000TL-21, STP15000TL-10 samt STP20-25000TL-30 serien.  
Maximum AC switch: 240V, 1.0 A. Maximum DC switch: 30 V, 1.0 A.

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 31 Relämodul multifunktionell 1 st

Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 875 76 Cluster Controll 1 st

Sunny SensorBox, SMA 
Sunny SensorBox installeras direkt på solpanelerna och mäter instrålning och tem-
peratur. Tillsammans med Sunny WebBox och Sunny Portal ger det en kontinuerlig 
jämförelse mellan panelernas prestanda. Detta gör det möjligt att upptäcka smuts, 
skugga och panelernas gradvisa degradering.  
Energiförbrukning >1 W 
Dimension: 120x50x90 mm. Vikt: 500 g.  
För utomhusbruk, temperaturer mellan -25 till +70 ° 

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 32 SMA Sunny SensorBox 1 st

Cluster Controller SMA 
SMA’s Cluster controller är en central kommunikationsenhet för systemövervakning, 
inspelning av data samt styrning av storskaliga solcellsanläggningar. Med en cluster 
controller kan du ansluta upp till 75 växelriktare till Sunny portal där du kan bevaka 
anläggningens produktion i realtid. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 875 76 Cluster Controll 1 st

Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 875 77 Stickkontakt Cluster C 1 st
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Sunny View, SMA 
Sunny View erbjuder mer än bara en pålitlig visualisering av anläggningens effektuttag. 
Med denna 5’’ pekskärm visualiseras all viktig information om anläggningen men även 
metrologisk data, nyheter och inlägg från sociala nätverk via WLAN. 
Enheten kommunicerar via Bluetooth och kan registrera uppgifter från upp till 12 väx-
elriktare.
Dimension: 152x109x25,5 mm. Display: 5’’, färg, pekskärm. För inomhusbruk.

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 36 Sunny View 1 st

Bluetoothförlängning, inomhus, SMA 
Enheten ska placeras halvvägs mellan enheter med dålig förbindelse. Denna 
produkt är enbart för inomhusbruk.  

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 37 Bluetoothförlängning, inomhus 1 st

Bluetooth kretskort, SMA 
Används till att överföra information mellan växelriktarna till Sunny Beam BT eller Web-
Box BT. Ett kretskort per växelriktare krävs.  
Enheten är anpassad till följande växelriktare SB3000.

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 38 Bluetooth kretskort 1 st

RS485 InterfaceTL-20, SMA 
RS485 interface som tillåter kommunikation mellan en eller fler växelriktare och PC  
eller datalagringsenheter. SMA RS485 interface som är anpassad till SMA Sunny  
Tripower 5000-12000TL-20 serien.

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 10 RS485 InterfaceTL-20 1 st

Webbinterface-TL10, SMA 
SMA’s webbinterface ger gratis access till SMAs hemsida Sunny Portal där  
anläggningen kan visualiseras i realtid. 
Detta speedwire/webbinterface är anpassat till följande invertrar; SB3000TL-21, 
SB2500TLST-21, SB3000TLST-21 samt STP 15000TL-10. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 11 Webbinterface-TL10 1 st
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Temperatursensor-AMB, SMA 
Sensorn mäter omgivningstemperaturer mellan -30°C till 80° C och används tillsam-
mans med SMA Sensor och SMA WebBox. Tillhörande montagedetaljer medföljer. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 15 Temperatursensor-AMB 1 st

Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 21 Gateway Tigo 1 st

52 878 92 TSM Solpanel 270 mono Smart 1 st

Modul manager (MMU), Tigo Energy 
Tigos MMU används tillsammans med Tigos Gateway och Trina Smart paneler för att 
visualisera solcellsanläggningen på panelnivå. Totalt kan MMU:n hantera upp till 7 st 
Gateways eller 360 st Trina Smart paneler och den kan kommunicera med de flesta 
fabrikat av växelriktare, som SMA, Samil och Fronius. 
En Gateway medföljer vid order av 1 MMU. Enheten är för DIN-montage. 
För montage inomhus.

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 19 Modul manager IN 1 st

Modul manager (MMU), Tigo Energy 
Tigos MMU används tillsammans med Tigos Gateway och Trina Smart paneler för 
visualisera solcellsanläggningen på panelnivå. Totalt kan MMU:n hantera upp till 7 st 
Gateways eller 360 st Trina Smart paneler och den kan kommunicera med de flesta 
fabrikat av växelriktare som SMA, Samil och Fronius. 
En Gateway medföljer vid order av 1 MMU. 
För utomhusbruk. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 20 Modul manager UT 1 st

Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 21 Gateway Tigo 1 st

52 878 92 TSM Solpanel 270 mono Smart 1 st
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Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 19 Modul manager IN 1 st

52 878 20 Modul manager UT 1 st

52 878 92 TSM Solpanel 270 mono Smart 1 st

Gateway, Tigo Energy 
Tigo Gatway tillhandahåller trådlös kommunikation med upp till 120 Trina Smart pan-
eler och Tigo Modul Manager (MMU). Upp till 7 st Gateways kan anslutas till en enda 
MMU. Den trådlösa räckvidden är 15 m. 
Enheten är IP65 klassad. 
Dimensioner: 141,3x48,5x33,3 mm. Vikt: 0,9 kg. Räckvidd: 15 m.  
Maximalt antal Trina Smart paneler: 120 st. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 21 Gateway Tigo 1 st

Lastfrånskiljare MCB modell, ABB 
800VDC 32A
1200V DC 32A

E-nummer Typ Ant/fp

21 000 01 800VDC, S802PV-M32 1 st 

21 000 02 1200V DC, S804PV-M32 1 st 

Dvärgbrytare för skydd av sträng (Icu 5kA), ABB 
800V DC, 25, 32A
1200V DC 25, 32A

E-nummer Typ Ant/fp

21 000 03 S802PV-S25 1 st

21 000 04 S802PV-S32  1 st

21 000 05 S804PV-S25   1 st

21 000 06 S804PV-S32 1 st

Jordfelsbrytare, ABB 
Jordfelsbrytare för montering på AC-sidan. Krävs om isolationen inte finns mellan AC- 
och DC-sidan i växelriktaren. 

E-nummer Typ Ant/fp

21 600 14 F202PV B-25/0,03 1 st

21 600 16 F202PV B-25/0,3 1 st

21 600 17 F204 B-40/0,03 1 st



Lastfrånskiljare, plastkapslad, ABB 
Lastfrånskiljarna är speciellt utformade för PV-system med DC-spänning upp till 
1000V. Dessutom är de plastkapslade 1665 certifierade och UV-resistenta. 
660V DC 16, 25, 32 A.
1000V DC 16, 25, 32 A.

E-nummer Typ Ant/fp

31 340 03 OTDCP1611M, 660V 16A 1 st 

31 340 06 OTDCP2511M, 660V 25A 1 st 

31 340 07 OTDCP3211M, 660V 32A 1 st 

31 340 08 OTDCP1612M, 1000V 16A 1 st 

31 340 09 OTDCP2512M, 100V 25A 1 st 

31 340 11 OTDCP3212M, 1000V 32A 1 st 
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Säkringshållare, ABB 
Säkringshållare för skydd av sträng (för säkring typ 10,3x38 mm). Ström: 32A.

E-nummer Typ Ant/fp

23 180 53 E 91/32 PV 1-pol 1 st

23 180 54 E 92/32 PV 2-pol 1 st

Överspänningsskydd, ABB 
Överspänningsskydd av sträng, typ 2.  670V DC, 40/20 kA. 1000V DC 40/20 kA.

E-nummer Typ Ant/fp

52 735 51 670 V DC, OVR PV 40-600P 1 st

52 735 52 1000V DC, OVR PV 40-1000P 1 st

Lastfrånskiljare, ABB 
ABB lastfrånskiljare är speciellt utformade för PV-system med DC-spänning upp till 
1000V.
660V DC 16, 25, 32 A.
1000V DC 16, 25, 32 A.

E-nummer Typ Ant/fp

31 340 16 OTDC16F2, 660V 16A 1 st 

31 340 19 OTDC25F2, 660V 25A 1 st 

31 340 22 OTDC32F2, 660V 32A 1 st 

31 340 17 OTDC16F3, 1000V 16A 1 st 

31 340 20 OTDC25F3, 100V 25A 1 st 

31 340 23 OTDC32F3, 1000V 32A 1 st 
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AC och DC Isolatorer, Kraus & Naimer  
Kraus & Naimer har ett stort utbud av DC- och AC-isolatorer till PV-anläggningar. 

E-nummer Typ Ant/fp

31 610 20 20A 440V AC 4P 1 st

31 610 21 32A 440V AC 4P 1 st

31 610 23 63A 440V AC 4P 1 st

31 341 76 16A 650V DC 2P 1 st

31 341 77 25A 650V DC 2P 1 st

31 341 78 32A 650V DC 2P 1 st

Blixt- och överspänningsskydd typ 1+2 solceller 600 V DC, OBO  
Kombiskydd typ 1+2 (grov- och mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar. För 
skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 600 V DC. Moduluppbyggt 
utförande med enkelt utbytbara patroner. Varistor försedd med optiskt funktionsöga
Avledningsmöjlighet: 10/350 12,5 kA, 8/20 30kA 
Maximal avledningsstötström: 50kA

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 30 V50 BC3PH 600VDC, 5093 62 3 1 st

Blixt- och överspänningsskydd typ 1+2 solceller 600 V DC med  
fjärrsignal, OBO  
Kombiskydd typ 1+2 (grov- och mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar.
För skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 600 V DC.
Moduluppbyggt utförande med enkelt utbytbara patroner. Varistor försedd med optiskt 
funktionsöga. Fjärrsignal.
Avledningsmöjlighet: 10/350 12,5 kA, 8/20 30kA. 
Maximal avledningsstötström: 50kA.

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 31 V50 BC3PHFS 600VDC, 5093 62 5 1 st

Blixt- och överspänningsskydd typ 1+2 solceller 900 V DC, OBO   
Kombiskydd typ 1+2 (grov- och mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar.
För skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 900 V DC.
Moduluppbyggt utförande med enkelt utbytbara patroner. Varistor försedd med optiskt 
funktionsöga. 
Avledningsmöjlighet: 10/350 7 kA, 8/20 30kA. 
Maximal avledningsstötström: 50kA.

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 32 V25 BC3PH 900VDC,  5097 44 7 1 st



Blixt- och överspänningsskydd typ 1+2 solceller 900 V DC med  
fjärrsignal, OBO  
Kombiskydd typ 1+2 (grov- och mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar.
För skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 900 V DC.
Moduluppbyggt utförande med enkelt utbytbara patroner.
Varistor försedd med optiskt funktionsöga. Fjärrsignal.
Avledningsmöjlighet: 10/350 7 kA, 8/20 30kA.
Maximal avledningsstötström: 50 kA. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 33 V25 BC3PHFS 900VDC, 5097 44 8 1 st

Överspänningsskydd typ 2 solceller 600 V DC, OBO  
Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar.
För skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 600 V DC.
Moduluppbyggt utförande med enkelt utbytbara patroner.
Varistor försedd med optiskt funktionsöga. 
Avledningsmöjlighet: 8/20 20kA. 
Maximal avledningsstötström: 40 kA.

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 34 V20 C3PH 600VDC, 5094 60 5 1 st

Överspänningsskydd typ 2 solceller 600 V DC med fjärrsignal, OBO  
Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar.
För skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 600 V DC.
Moduluppbyggt utförande med enkelt utbytbara patroner.
Varistor försedd med optiskt funktionsöga. Fjärrsignal.
Avledningsmöjlighet: 8/20 20kA. 
Maximal avledningsstötström: 40 kA.

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 35 V20 C3PHFS 600VDC, 5094 57 6 1 st

Överspänningsskydd typ 2 solceller 1000 V DC, OBO  
Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar.
För skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 1000 V DC.
Moduluppbyggt utförande med enkelt utbytbara patroner.
Varistor försedd med optiskt funktionsöga. 
Avledningsmöjlighet: 8/20 20kA. 
Maximal avledningsstötström: 40 kA.

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 36 V20 C3PH 1000VDC, 5094 60 8 1 st
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Överspänningsskydd typ 2 solceller 1000 V DC med fjärrsignal, OBO 
Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar. För skydd 
av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 1000 V DC. Moduluppbyggt  
utförande med enkelt utbytbara patroner. Varistor försedd med optiskt funktionsöga. 
Fjärrsignal.
Avledningsmöjlighet: 8/20 20kA. 
Maximal avledningsstötström: 40 kA.

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 37 V20 C3PHFS 1000VDC, 5094 57 4 1 st

Blixt- och överspänningsskydd typ 1+2 solceller 900 V DC.  
För 2 st MPP-ingångar, OBO  
Kombiskydd typ 1+2 (grov- och mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar.
För skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 900 V DC. Modulupp-
byggt utförande med enkelt utbytbara patroner. Varistor försedd med optiskt  
funktionsöga.
För 2 st MPP-ingångar. Komplett inklusive kapsling i polypropen.
Avledningsmöjlighet: 10/350 7 kA, 8/20 30kA. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 38 VG BCPV 900K22, 5088 56 6 1 st

Överspänningsskydd typ 2 solceller 1000 V DC.  
För 2 st MPP-ingångar, OBO 
Överspänningsskydd typ 2 (mellanskydd). Avsedd för solcellsanläggningar.
För skydd av växelriktare på DC-sidan, maximal driftspänning 1000 V DC.
Moduluppbyggt utförande med enkelt utbytbara patroner.
Varistor försedd med optiskt funktionsöga.
För 2 st MPP-ingångar. Komplett inklusive kapsling i polypropen.
Avledningsmöjlighet: 8/20 20kA. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 737 39 VG CPV 1000K22, 5088 56 8 1 st

Taktätning, Klober 
Klobers taktätning skapar en vattentät tätning runt kablar som passerar genom taket. 
Tätningen finns anpassad till skiffertak och tegeltak. Komplettera med Koblers tätning-
skrage för att göra infästningen vind- och lufttät.
Kan användas på tak med lutning 20-50°. Material: UV-resistent PVC.

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 52 Taktätning, skiffertak 10 st 

52 873 53 Taktätning tegeltak, brun 1 st

52 873 54 Taktätning tegeltak, grå 1 st

52 873 55 Taktätning tegeltak, terrakotta 1 st
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Tätningskrage, Klober 
Med denna tätningskrage blir taköppningen för kablar helt vind- och lufttät. Används 
tillsammans med Kobler taktätning. 

E-nummer Typ Ant/fp

52 873 56 Tätningskrage 8-12 mm 2 st 

52 873 57 Tätningskrage 15-22 mm 2 st 

Övervakningssystem, EviShine 
EviShine är ett internetbaserat övervakningssystem som samlar och visualiserar ener-
gidata i realtid. Informationen kan presenteras på EviShine’s hemsida eller på App för 
Android eller iPhone. Portalen kan mot en kostnad kundanpassas helt efter kundens 
behov och önskemål och det finns möjlighet att koppla ett flertal anläggningar runt om 
i landet till en och samma portal.

Evishine finns även med ett sensorkit där solinstrålningen även visualiseras på por-
talen. Portalen kan uppdateras till en professionell licens som möjliggör rapporter om 
anläggningens status och eventuella fel. 
 
Innehåller:
EviShine: Omriktare, RS485 kabel, adapter, fästen, terminator samt installations- 
manual.
Evishine med Sensor-ES AMB/M-Temp: Omriktare, RS485 kabel, adapter, fästen, 
terminator, solinstrålningsmätare samt installationsmanual.

E-nummer Typ Ant/fp

52 870 00 EviShine övervakningssystem 1 st 

52 878 17 Evishine med Sensor-ES AMB/M-Temp 1 st

Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 16 Omvandlare Evishine 1 st 



70

52 877 77 Display38-3zBL 1 st

52 877 78 Display38-3zBLS 1 st

52 877 80 Display38-3zBL-XL 1 st

52 877 81 Display38-3zBLS-XL 1 st

52 877 83 Display57-2zBL 1 st

52 877 84 Display57-2zBLS 1 st

52 877 86 Display57-2zBL-XL 1 st

52 877 87 Display57-2zBLS-XL 1 st

52 877 89 Display57-3zBL 1 st

52 877 90 Display57-3zBLS 1 st

52 877 92 Display57-3zBL-XL 1 st

52 877 93 Display57-3zBLS-XL 1 st

52 877 95 Display100-2zBL 1 st

52 877 96 Display100-2zBLS 1 st

52 877 98 Display100-2zBL-XL 1 st

52 877 99 Display100-2zBLS-XL 1 st

52 878 01 Display100-3zBL 1 st

52 878 02 Display100-3zBLS 1 st

52 878 04 Display100-3zBL-XL 1 st

52 878 05 Display100-3zBLS-XL 1 st

Tillhörande produkter 

E-nummer Typ Ant/fp

52 878 08 Displayanslut-S0 1 st

Display till solcellsanläggningar, HvG Engineering 
HvG Engineering har ett stort utbud av displayer som visualiserar anläggningens 
produktion i realtid. Storleken på de digitala siffrorna finns i 20, 38, 57 och 100 mm 
vilket ger läsavstånd mellan 10-40 m. 3z-serien visar aktuell effekt, total produktion 
och total CO2-besparing sedan driftsättning och 2z-serien visar aktuell effekt och total 
produktion. BL-serien är IP20-klassad, BLS-serien IP20/65 och PL-serien IP65-klas-
sad. Displayen är kompatibel med SMAs WebBox (52 873 33) och med energimätare 
med S0-output. Standardspråket är tyska så glöm ej att meddela önskad översättning.  
Layouten kan kostnadsfritt kundanpassas.

E-nummer Typ Ant/fp

52 877 71 Display20-3z BL 1 st

52 877 72 Display20-3z BLS 1 st

52 877 74 Display20-3z BL-XL 1 st

52 877 75 Display20-3z BLS-XL 1 st
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Brandkårsbrytare 2 in 1 ut k-don, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V. IP65. 2 st ingångar MC4. 1 st utgång MC4.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 08 SOL30-SAFETY/2MC4-U, 144122 1 st

Brandkårsbr 2 in 1 ut M12, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V. IP65. 2 st ingångar M12. 1 st utgång M12.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 09 SOL30-SAFETY/2MV-U, 144123 1 st

Brandkårsbrytare 2 in 2 ut k-don, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V IP65. 2 st ingångar MC4. 2 st utgångar MC4.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 18 SOL30X2-SAFETY-MC4, 168098 1 st

Brandkårsbrytare 3 in 3 ut k-don, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V IP65. 3 st ingångar MC4. 3 st utgångar MC4.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 36 SOL30X3-SAFETY-MC4-U, 168100 1 st

Brandkårsbrytare 2 in 2 ut M12, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V. IP65. 2 st ingångar M12. 2 st utgångar M12.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 19 SOL30X2-SAFETY-MV-U, 168099 1 st

Brandkårsbrytare 3 in 3 ut M12, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V IP65. 3 st ingångar M12. 3 st utgångar M12.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 37 SOL30X3-SAFETY-MV-U, 168101 1 st

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 38 SOL30X4-SAFETY-MC4-U, 168102 1 st

Brandkårsbrytare 4 in 4 ut k-don, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V IP65. 4 st ingångar MC4. 4 st utgångar MC4.
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Brandkårsbrytare 4 in 4 ut M12, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V. IP65. 4 st ingångar M12. 4 st utgångar M12.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 39 SOL30X4-SAFETY-MV-U, 168103 1 st

Brandkårsbrytare 6 in 6 ut k-don, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V. IP65. 6 st ingångar MC4. 6 st utgångar MC4.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 54 SOL30X6-SAFETY-MC-U, 168104 1 st

Brandkårsbrytare 6 in 6 ut M12, Eaton 
Brandkårsbrytare 30A. 1000V. IP65. 6 st ingångar M12. 6 st utgångar M12.

E-nummer Typ Ant/fp

31 342 55 SOL30X6-SAFETY-MV-U, 168105 1 st

Lastbrytare PV 1000VDC 20A, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 20A. Okapslad.

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 00 P-SOL20, 120934 1 st

Lastbrytare PV 1000VDC 30A, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 30A. Okapslad.

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 01 P-SOL30, 120935 1 st

Lastbrytare PV 1000VDC 63A, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 63A. Okapslad.

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 03 P-SOL60, 120936 1 st

Lastbrytare PV 20A 2in 1ut k-don, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 20A. IP65. 2 st ingångar MC4. 1 st utgång 

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 04 SOL20/2MC4, 120915 1 st



Skyddsbrytare PV 900VDC 4A, Eaton 
Skyddsbrytare för solpanel 900V 4A. Okapslad.

E-nummer Typ Ant/fp

31 821 10 PKZ-SOL4 144069 1 st

Skyddsbrytare PV 900VDC 7A, Eaton 
Skyddsbrytare för solpanel 900V 7A. Okapslad.

E-nummer Typ Ant/fp

31 821 11 PKZ-SOL7 144120 1 st

Lastbrytare PV 30A 2in 1ut M16, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 30A. IP65. 4 st ingångar M12. 1 st utgång. 

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 11 SOL30/2MV 120926 1 st
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Lastbrytare PV 20A 4in 1ut k-don, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 20A. IP65. 4 st ingångar MC4. 1 st utgång. 

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 05 SOL20/4MC4, 120916 1 st

Lastbrytare PV 30A 2in 1ut k-don, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 30A. IP65. 2 st ingångar MC4. 1 st utgång. 

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 07 SOL30/2MC4 120922 1 st

Lastbrytare PV 30A 4in 1ut k-don, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 30A. IP65. 4 st ingångar MC4. 1 st utgång. 

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 08 SOL30/4MC4 120923 1 st

Lastbrytare PV 20A 2in 1ut M16, Eaton 
Lastbrytare för solpanel 1000V DC-21A 30A. IP65. 2 st ingångar M12. 1 st utgång 

E-nummer Typ Ant/fp

31 710 09 SOL20/2MV 120919 1 st



Skyddsbrytare PV 900VDC 12A, Eaton 
Skyddsbrytare för solpanel 900V 12A. Okapslad.

E-nummer Typ Ant/fp

31 821 12 PKZ-SOL12 120937 1 st

Skyddsbrytare PV 900VDC 20A, Eaton 
Skyddsbrytare för solpanel 900V 20A. Okapslad.

E-nummer Typ Ant/fp

31 821 13 PKZ-SOL20 120938 1 st

Skyddsbrytare PV 900VDC 30A, Eaton 
Skyddsbrytare för solpanel 900V 30A. Okapslad.

E-nummer Typ Ant/fp

31 821 14 PKZ-SOL30 120939 1 st

Kapslad tryckknapp för frånslag av brandkårsbrytare, Eaton 
Kapslad tryckknapp för frånslag av brandkårsbrytare. IP65. 1 slutande. 1 brytande.

E-nummer Typ Ant/fp

37 600 11 M22-SOL-PVT45PMPI11Q 150644 1 st

Kapslad tryckknapp för frånslag av brandkårsbrytare, Eaton 
Kapslad tryckknapp för frånslag av brandkårsbrytare. IP65. 2 brytande.

E-nummer Typ Ant/fp

37 600 12 M22-SOL-PVT45PMPI02Q 150645 1 st

Kapslad tryckknapp för frånslag av brandkårsbrytare, Eaton 
Kapslad tryckknapp för frånslag av brandkårsbrytare. IP65. 1 slutande. 1 brytande. 
Plomberbar återställning.

E-nummer Typ Ant/fp

37 600 13 M22-SOL-PVLPL11-230Q 152627 1 st
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Sortiment

Säkerhet



Säkerhetsprodukter

77

Hjälm, Skydda 
Hjälmskal enligt EN 397 och hakband enligt EN12492. Skalet är i ABS-plast vilket gör 
den mycket stryktålig och krafter från slag absorberas genom att skalet deformeras. 
Hjälmen är försedd med justerhjul som hjälper till att centrera hjälmen och se till att 
den sitter stadigt på huvudet. Justerbart pannband 53-63 cm.

E-nummer Typ Ant/fp

Kontakta 
oss

Hjälm Vertex Best, vit 1 st 

Fallskyddspaket Cresto AC 2, Skydda 
Detta fallskyddspaket lämpar sig vid arbete på branta tak eller plattformar.  
Innehåller fallskyddssele Cresto 1123 Bröstvidd 80-150 cm, längd 160-190 cm, fall-
stoppslina Cresto 1222 15 m, förankringsslinga Cresta 9284, väska 9447.
Fallskyddsselens konstruktion samt de justerbara axelbanden ger en optimal storlek 
och komfort. Förankringsöglorna sitter i midjehöjd för att hålla linan ur vägen och vid 
fall flyttas de upp till brösthöjd, vilket positionerar kroppen rätt.

E-nummer Typ Ant/fp

Kontakta 
oss

Fallskydddspaket Cresto AC 2 1 st 

Fallskyddspaket Baseline No 1, Skydda 
Detta kompletta enklare fallskyddspaket innehåller det nödvändigaste för jobb på hög 
höjd. I paketet ingår fallskyddssele Baseline 1114, fallstoppslina Baseline 1231-10 m 
eller 1231-15 m, förankringsslinga Cresta 9284, väska.
Fallskyddsselen har infästningspunkt i D-ring på ryggen samt förankringsöglor på 
bröstet och överensstämmer med EN 361. 

E-nummer Typ Ant/fp

Kontakta 
oss

Fallskyddspaket 10 m fallstoppslina 1 st 

Fallskyddspaket Baseline No3, Skydda 
Komplett fallskyddspaket som innehåller fallskyddssele Baseline 1114 universalstor-
lek, fallstoppslina Baseline 5511, 15 m, förankringsslinga Cresta 9284, väska 9447. 
Fallskyddsselen har infästningspunkt i D-ring på ryggen samt i förankringsöglor på 
bröstet. 

E-nummer Typ Ant/fp

Kontakta 
oss

Fallskyddspaket Baseline No3 1 st 
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Solarmex 1000 MEM, Solcell Installationstestare enl. EN62446,  
Elma Instruments 
Solarmex 1000 testar nätanslutna solceller enligt EN 62446. Mätningarna utförs på 
solceller som är frånkopplade från växelriktaren. Normen EN 62446 föreskriver att man 
som minimum skall testa polaritet, tomgångsspänning, kortslutningsström, kontinuitet 
samt isolationsresistans. Utöver dessa tester kan Solarmex 1000 mäta resistans samt 
utföra jordfelstest. Solarmex uppfyller EN 61010 KAT I, 1000V och levereras komplett i 
transportväska med testledningar, krokodilklämmor, 2 st. MC4 adaptrar, 2 st. MC4/MC3 
adaptrar, batterier samt manual.

Display:   LCD 128x64
Spänningsmätning U0: 0 till 1000V DC
Ström Isc:  0 till 20A DC
Isolationsmätning Riso: 0 till 20MΩ
Riso testspänning:  250V, 500V, 1000V DC
Jordfelsmätning:  0 till 1000V DC
Kontinuitet:  0 till 10Ω, testström >200mA
Kapslingsklass:  IP 42
Batteri:   4 x LR6
Mått:   209x98x35 mm

Vikt:   500 g

E-nummer Typ Ant/fp

42 006 70 Solarmex 1000 MEM 1 st 

HT Solar300N, solcellsanalysator med 1 DC strömmätning,  
Elma Instruments 
Mäter de fysiska och elektriska förhållandena på och omkring solcellsanläggningen. 
Beräknar systemfaktorn genom att samla in data från anläggningen. Med instrumentet 
kan man mäta solcellernas verkningsgrad, samt DC/AC växelriktarens verkningsgrad. 
Verkningsgraden används till att kontrollera och optimera solcellsinstallationen och 
ger en bild av effektiviteten. Kan även användas till beräkning av återbetalningstiden 
för anläggningen. Remoteenheten används till att överföra data från pyranometern 
och temperaturmätningarna till instrumentet. Remoteenheten, synkroniseras så alla 
mätningar har samma mättidspunkt. Utöver test och kontroll av solcellsanläggningar, 
kan instrumentet användas som nätanalysator. 
HT SOLAR300N uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V, KAT III 1000V och levereras kom-
plett i väska, med 1 st. AC/DC 0-100A strömtång, 3 st. AC 0-100, testledningar samt 
krokodilklämma, SOLAR-02 remoteenhet samt referenscell, 2 st. temperaturprober, 
strömadapter, Windows programvara, USB-kabel samt manual.
Display:   Grafisk, TFT, belyst VGA, 320x240 pixels
Pyranometer:  0-1.400W/m²
Noggrannhet:  ±1,0% + INT(1000*0,1/)
Omgivningstemperatur: -20-100°C
Noggrannhet:  ±1% + 1°C
Solcellstemperatur:  0-100°C
Noggrannhet:  ±1% + 2 digit
DC spänning:  0-1.000V
DC ström:  0-1.000A(beroende på strömtång)
AC spänning:  0-600V
AC ström:  0-3.000A(beroende på strömtång)
Batteri:   Li-ION 3,7V uppladdningsbara
Batterikapacitet:  > 6 timmar
Strömförsörjning:  230V AC 50hz
Mått:   235x165x75mm
Vikt:   1Kg

E-nummer Typ Ant/fp

42 093 47 HT SOLAR300N 1 st 
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E-nummer Typ Ant/fp

42 093 53 Kit Solar Basic Komplett 1 st 

HT Kit Solar Basic komplett analysator för solcellsanläggning,  
Elma Instrument 
Mäter verkningsgrad på upp till 3 DC-strängar och 3 faser AC, visar I-V kurvor samt 
mäter Maximum Power Point (MPP). Kitet består av Solar I-V testare med referenscell 
samt väska för värdeinsamling. Mäter och beräknar verkningsgrad på solceller samt 
DC/AC växelriktare. Verkningsgraden för att kontrollera och optimera anläggningen 
och ger en bild av effektiviteten. Kan även användas för beräkning av återbetalnings-
tid med hjälp av den medföljande remoteenheten som även används för att överföra 
data från referenscellen och temperaturmätningen till HT Kit Solar Basic.  
Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000VDC, KAT IV 300VAC (när MPP300 används). Lev-
ereras komplett i väska, med 3 st HT4004P 0-10/0-100A AC/DC strömtänger,  
3 st HT4005K 0-200A AC strömtänger, testledningar samt krokodilklämmor,  
SOLAR-02 remoteenhet samt referenscell, 2 st temperaturprober, strömförsörjning, 
MPP300 adapter, programvara, USB kabel samt manual.
Display:   Grafisk, belyst LCD, 128x128 pixels
Som solcellsanalysator
Spänning AC:  50-265V
Ström AC:  0,05-1.000A(beroende på strömtång)
Spänning DC:  15-999,9V
Ström DC:  -1.100 till -5, 5-1.100A(beroende på strömtång)
Strålningsmätning:  1-100mV
Temperatur:  -20 till +100°C
Som I-V kurv tester
Effekt:   50-9,999W
Spänning DC:  5-999,9V
Onoggrannhet:  ± 1% + 2 D
Ström DC:  0,1-10A
Onoggrannhet:  ± 1% + 2 D
Strålningsmätning:  1-100mV
Temperatur:  -20 till 100°C
Batteri:   6xLR6
Mått:   235x165x75 mm
Vikt:   1,2 kg
MPP300 adapter
Mått:   300x265x140 mm
Vikt:   1,2 kg

HT I-V 400 solcellstestare med visning av kurvor, Elma Instruments 
Kurvtestare för att verifiera om en solcell eller en sträng av celler lever upp till produ-
centens specificerade tekniska data. Testaren, som har minne till 30 olika I-V karak-
täristiker för solceller uppdateras via PC eller genom direkt inmatning på instrumentet. 
Mäter följande parametrar: solens strålningsenergi, omgivningstemperatur, solcell-
stemperatur samt upp till 1.000V DC och 10A DC. Utifrån de uppmätta parametrarna 
ger instrumentet omgående ett resultat. 
Uppfyller IEC 61010-1 KATII 1000V, KATIII 300V och levereras komplett i väska med 
4x2m  testledningar, krokodilklämma, batteri, temperaturprobe, HT304 referenscell 
till strålningsenergi, certifikat till I-V 400 samt HT304, M304 mekanisk lutningsmätare, 
programvara, USB-kabel samt manual.
Display:   Grafisk, TFT, belyst VGA, 320x240    pixels
Effekt:   50-9,999kW
Noggrannhet:  ±1% + 6 digit
Spänning DC:  5-1.000V
Noggrannhet:  ±1% + 2 digit
Ström DC:  0,1-10A
Noggrannhet:  ±1% + 6 digit
Temperatur:  -20 till +100°C
Noggrannhet:  ±1% + 1°C
Batteri:   6xLR6
Mått:   235x165x75 mm
Vikt:   1,2 kg

E-nummer Typ Ant/fp

42 093 69 HT I-V 400 solcellstestare 1 st 
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HT SOLAR I-V 1-fas solcellsanalysator, Elma Instrument 
En solcellsanalysator som mäter fysiska och elektriska förhållanden på och omkring 
solcellsanläggningen. Den beräknar systemfaktorn genom insamling av data med 
hjälp av den synkroniserade remoteenheten som används för att föra över data från 
pyranometern och temperaturmätningarna till instrumentet.
Solcellernas samt DC/AC-växelriktaren verkningsgrad mäts och beräknas, vilket  
används för att kontrollera och optimera solcellsanläggningen och ger en bild av 
anläggningens effektivitet. 
Den kan även användas till att verifiera om en solcell eller en sträng av solceller lever 
upp till producentens tekniska data och krav. I-V kurvan som mäts på stället, jämförs 
med producentens specifikationer. HT I-V har plats för 30 olika I-V karaktäristiker för 
solceller. Minnet kan uppdateras via PC eller genom direkt inmatning på instrumentet. 
Uppfyller IEC 61010-1 kat II 1000V, Kat III 300V och levereras komplett i väska med 
1st AC/DC 10-100A strömtång, 3 st AC 5-100A strömtänger, testledningar, krokodil-
klämmor, SOLAR-02 remoteenhet, referenscell, 2 st temperaturprober, strömförsörj-
ning, Windows programvara, USB-kabel samt manual.
Display:   Grafisk, belyst LCD 128x128 pixels
Som solcellsanalysator
Spänning AC:  50-265V
Ström AC:  0,05-1000A (beroende på strömtång)
Spänning DC:  15-999,9V
Ström DC:  -1,100 till -5, 5-1100A 
Strålningsmätning:  1-100mV
Temperatur:  -20 till +100C
Som I-V kurvtestare
Effekt:   50-9999W
Spänning DC:  5-999,9V
Noggrannhet:  +/-1% +2D
Ström DC:  0,1-10A
Noggrannhet:  +/-1% +2D
Strålningsmätning:  1-100mV
Temperatur:  -20 till 100C
Batteri:   6 st LR6
Mått:   235x165x75 mm
Vikt:   1,2 kg

E-nummer Typ Ant/fp

42 093 71 HT SOLAR I-V 1-fas 1 st 
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Anläggningen steg för steg

Stegen till en optimal anläggning 
Från första intresse av en solcellsanläggning till 
slutgiltig installation ingår ett flertal steg. Tänk på 
att ta med checklistan på sidan 81 vid kundbesök 
och skicka den sedan ifylld till ansvarig säljare hos 
oss. 

Förutsättningar Projektering Bidrag Installation ServiceFöranmälan Slutanmälan

Förutsättningar
Alla fastigheter har olika förutsättningar. När man 
kontrollerar en byggnad ska man tänka på följande:

• Takbeklädnad. Det krävs olika lösningar för 
olika tak. Var noga med att specificera vad det 
är för typ av takbeklädnad (ex trapetskorrugerad 
plåt, sinuskorrugerad plåt, tegelpannor etc). Tänk 
på att vid papptak rekommenderas oftast att en 
takläggare gör infästningarna.

• Avstånd mellan reglar eller falsar. På tegel 
och korrugerad plåt brukar avståndet mellan 
infästningarna vara 800 mm. På falsplåt brukar 
avståndet vara ca 600 mm mellan falsarna.

• Takvinkel. Många montagematerial är endast 
lämpade för takvinkel under 45 grader. Takvinkeln 
behövs även för att få en så riktig kalkyl som 
möjligt.

• Orientering. Behövs för att få en så riktig 
energikalkyl som möjligt.

• Takets dimensioner. Utan dimensioner kan inte 
taket och anläggningen ritas upp. Det räcker alltså 
inte att endast ange kvadratmeteryta. 

• Kustnära placering. Hos en del leverantörer 
är anodiserat material ett tillval. Som kustnära 
placering räknas 5 km från kusten eller närmre. 

• Skugga. Alla produkter lämpar sig inte om det 
förekommer skugga på taket. 

1
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Rexel Energy Solutions kan utan kostnad hjälpa till 
med energiberäkningar på solcellsanläggningar. 
För att kunna göra detta är det dock viktigt att alla 
förutsättningar är bifogade. 

Projektering2
Bidrag3

Idag kan man söka ett investeringsstöd hos 
Länsstyrelsen. 
Läs mer om detta på sidan 23 under avsnitt “Lite 
om tillstånd och bidrag”

Föranmälan4
Innan installation ska en föranmälan till aktuell 
elnätsägare göra. Det är ytterst viktigt att anmälan 
görs innan anläggningen beställs. Detta för att 
elnätsägarna kan ge avslag om de anser att 
kvalitén på elnätet inte är tillräcklig. 

Installation5
Tänk på att beställa anläggningen i god tid innan 
utsatt installationsdatum. Många produkter kan 
levereras ut omgående men en del måste beställas 
från utlandet. Innan driftsättning måste elmätaren 
vara utbytt.

Slutanmälan6
En slutanmälan till elnätsbolaget skall göras när 
installationen är klar. 

Service7
En solcellsanläggning kräver vanligtvis minimalt 
med service. Det kan handla om att borsta bort 
fallna löv eller skölja av panelerna lite lätt samt 
kontrollera att panelerna producerar el som de 
ska. Passa på att erbjuda underhållsservice och 
teckna ett avtal om detta med din kund.
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Checklista/underlag förfrågan
För att Rexel Energy Solutions ska kunna ta fram ett så bra förslag som 
möjligt krävs samtlig information nedan. Observera att Rexel Energy 
Solutions endast tar fram ett förslag på DC-sidan och inte tillhörande 
produkter på AC-sidan. 

Kontaktperson/Namn:

Telefon:

E-post:

Kundansvarig säljare samt filial/enhet:

Projektnamn:

Adress:

Postnummer/ort:

Mätarsäkring:

Effektspecifikation kWp (kilowattpeak)

Takets dimensioner Bredd (m) Längd (m)

Eventuellt takobjekt: Bifoga ritning med utsatta mått!

Taklutning Grader

Orientering Grader

Kustnära placering (dvs 5 km eller närmare från kust)

Visualisering

                                     

 Via webb  Via extern display

 För placering inomhus

 För placering utomhus
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Bredd

 Längd



Takbeklädnad (markera takbeklädnad samt om panelerna ska vinklas upp) 

Tegel/betongpannor

Plåttegel

Sinuskorrugerad plåt

Trapetskorrugerad plåt

Falsad plåt (bandplåt)

Papptak/gummiduk

Platt tak (profilmonterad)

Platt tak (med ballaster)

Annan: (specificera)

Avstånd mellan reglar/falsar                                                  mm

Uppskattad kabellängd                                                  meter
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