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Installationsvägledning för solcellspaketen Mini, Small, Medium & Large. 

TACK för att du valt ett solcellspaket från Solenergibutiken! Vi är måna om att du ska få ut maximal 

nytta av din investering och vill därför att du läser igenom alla punkter nedan innan du påbörjar 

monteringen av produkterna. Gör inte den elektriska inkopplingen förrän du är klar med alla 

punkterna 1-9 och följ därefter punkterna 10 och framåt noga! Följer du listan nedan, i angiven 

ordning, lovar vi att du kommer att ha ett system som kommer att leverera maximalt och 

underhållsfritt under många, många år framöver.  

Skulle du ändå stöta på problem eller har frågor eller funderingar finns vi här för dig. Vi är aldrig 

längre bort än ett mail eller ett telefonsamtal. Kontakta oss i så fall enligt nedan så hjälper vi dig! 

 

1. Undersök noga var bästa ställe för montering av solpanelen(erna) är. Viktigast är att 

minimera skuggning av panelen(erna) så långt det går. För t.ex. husvagn, husbil eller båt 

gäller att istället hitta ett ställe där de kan monteras fast ordentligt på ett bra sätt och att de 

inte är i vägen. 

2. Näst viktigast är hitta en plats med riktning rakt söderut om möjligt men mer eller mindre i 

östlig eller västlig riktning går också bra. Går det, försök hålla dig inom +-40 grader räknat 

från rakt söderut för bästa effekt. Har du två paneler går det utmärkt att montera en på var 

sida om t.ex. en taknock i öst-västlig riktning. Det ger bra laddning från tidig morgon till sen 

kväll om panelerna inte är för mycket skuggade.  

3. Lutningen på panelen(erna) bör vara c:a 40 grader om möjligt men allt mellan 0 & 90 grader 

fungerar även om 20-60 grader är att föredra. Är du riktigt händig kanske en ställning med 

ställbar lutning vara något? Kan vara bra för t.ex. säsongsuppställda husvagnar. Se bara till 

att den kan låsas i nedfällt läge under ev. transport. Se diagram för solinstrålning nedan. 

4. Tänk noga igenom hur du ska göra monteringen av panelen(erna) innan du skaffar material 

och sätter igång. Det är oerhört viktigt att monteringen blir korrekt, stabil, klarar väder och 

vind samt att du inte skadar eventuella tätskikt i tak, väggar eller dylikt.  

5. Montera panelerna där du kommit fram till att de får mest sol. Hur du gör monteringen 

beror helt på hur och var de ska sitta. Ett tips är dock att kika in på en välsorterad järnhandel 

eller ett byggvaruhus. Aluminiumprofiler finns i en mängd olika utföranden och med några 

sådana i rätt utförande för just din situation kan du lätt bygga den infästning eller ställning 

du behöver. Var noga med att allt är stabilt och ordentligt monterat när du är klar. 

6. Nu är det dags att bestämma var regulatorn och batteribanken ska placeras. Batteribanken 

är av typen GEL och kan därför placeras i stort sett var och hur som helst eftersom ingen 

flytande syra kan rinna ut. Så länge de placeras torrt i skydd från regn, stark värme och direkt 

solljus kommer de att fungera som tänkt. De kan även placeras direkt i bostadsutrymmen 

om man vill eftersom de är helt slutna och därför inte avger några gaser vid laddning.  

7. Regulatorn måste monteras inomhus och skyddas från fukt, värme och direkt solljus. Se 

också till att luft kan cirkulera fritt runt regulatorn så den inte överhettas. Endast montering 

direkt mot lodrät vägg är tillåtet och minst 150 mm måste finnas fritt till närmast avgränsade 

yta. Montering i slutna små utrymmen eller lådor utan kontinuerlig aktiv ventilation är inte 

tillåtet. För att undvika effektförluster bör avståndet mellan regulatorn och batteribanken 

vara så kort som möjligt. Om anslutningskabeln mellan batteribanken och regulatorn är för 

lång bör den kapas till kortast möjliga längd.  
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8. Denna materialsats levereras som standard med en extern temperatursensor som ska 

anslutas till regulatorns lilla 2-poliga gröna kontakt. Den används för att hålla laddningen i 

din batteribank optimal oavsett omgivande temperatur och förhindrar därmed över 

och/eller underladdning. Det ger en betydligt bättre livslängd och laddningsgrad hos din 

batteribank vilket gör att den kan ge mera effekt och vara inkopplad året runt utan problem. 

Utan sensorn förutsätts en konstant batteritemperatur runt 25 grader för korrekt 

laddningsgrad. Se diagram över olika laddningsspänningar vid olika temperatur nedan. 

Sensorn fäst lämpligen direkt mot batteriets ovansida med silvertejp eller liknande. Se till att 

hela sensorn är täckt av tape. Max avstånd mellan regulatorn och batteribanken begränsas 

av temperatursensorns kabel som är 3 meter. 

9. Dra kablarna från solpanelen(erna) till regulatorn. Använd kortast lämpliga väg och gör det 

så skyddat som möjligt, gärna i en UV-tålig flexslang och se till att allt är ordentligt fastsatt. 

Snö, is, vind, vassa kanter, materialrörelser och djur får inte kunna skada dem över tid. 

Eventuella kabelgenomföringar måste vara helt vattentäta och helst flexibla för att inte 

materialrörelser över tid ska påverka tätningen. Gör du allt noggrant nu så slipper du 

problem framöver. Göra om och göra rätt i efterhand är dumt, jobbigt och oftast dyrt. Ta 

därför hellre hjälp om du känner dig osäker. Det lönar sig! 

10. Nu är det dags för det elektriska! Gör detta EXAKT enligt punkterna nedan, annars finns 

risken att du får en ordentlig strömstöt om du råkar ta i fel kabeländar! DET KAN VARA 

FARLIGT! Strömmen och spänningen från solpaneler måste behandlas med respekt! 

11. Börja med att ansluta temperatursensorn enligt punkt 8. 

12. Anslut sedan kablarna från solpanelen(erna) till regulatorns ingång för solpaneler. De två 

vänstra ingångarna på regulatorn är till solpanel(erna). Skala den svarta kabeln c:a 15 mm 

och anslut den till ingången märkt -. Skruva åt ordentligt med handkraft. Använd inte 

skruvdragare eller liknande. Kolla med handkraft att kabeln sitter som den ska och var noga 

med att alla kardeler (trådar) som blottlades när du skalade kabeln är ordentligt samlade vid 

monteringen så ingen sticker ut någon stans och kan orsaka kortslutning.  

13. Anslut sedan ena änden på en lagom lång snutt röd solkabel skalad 15 mm i båda ändar till 

regulatorns ingång märkt + på samma sätt som ovan. Anslut sedan den röda kabelsnuttens 

andra ände till säkringshållaren för glasrörssäkring. Säkringshållarna som medföljer skall 

användas. Anslut nu den röda kabeln från solpanelen(erna) till säkringshållaren. Sätt inte i 

säkringen ännu. OBS! Detta måste göras innan du ansluter kontakterna vid solpanelerna.  

14. Kontrollera nu vilken kabel som är vilken på solpanelen(erna) så du vet säkert vad som är + 

och -. Skala därefter kablarna till regulatorn lika långt som räfflorna på de medföljande 

kontakternas skruvanslutning. Kontakterna, hona och hane är av typen MC4 och är av 

snäpptyp med fjäderlåsning och kräver inga verktyg. Tryck bara in den skalade kabeln i 

kontakten tills den säger ”snäpp” och dra åt ordentligt med handkraft. OBS! Dubbelkolla 

innan du monterar kontakterna att rätt kontakt hamnar på rätt kabel! 

15. Koppla ihop kontakterna på kablarna med din solpanel. Om du har två solpaneler, koppla 

först ihop + kontakten på ena panelen med – kontakten på den andra. Koppla sedan + 

kontakten från solpanelen till kontakten på den röda solcellskabeln och – kontakten till den 

svarta solcellskabeln.  

16. Mät spänningen från solpanelen(erna) vid regulatorn med en multimeter för att kontrollera 

att du faktiskt har rätt polaritet. Akta fingrarna! Se punkt 10! Ställ in multimetern för att visa 

likspänning. Svart mätpinne till minus på regulatorns ingång och röd till plus på 

säkringshållarens ingång från solpanelen(erna). I displayen ska nu ett voltvärde visas. Värdet 

som visas är för en obelastad panelinstallation och beror på vilket paket du valt men bör 
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vara c:a 20-21,5 Volt för paket Mini, 37,5-39 Volt för paket Small, 45-46,5 Volt för paket 

Medium och 75-78 Volt för paket Large. Angivna värden förutsätter att det är ljust ute (sol) 

men kan variera utan att det är något fel. Värdena ska bli lägre efter att anläggningen 

driftsatts och det är helt normalt. OBS! Står det ett – (minus) tecken framför voltvärdet 

måste du byta plats på kontakterna vid solpanelen(erna) du monterade tidigare. Om värdet 

som visas inte har ett minustecken framför sig så har du gjort allt rätt! Sätt inte i säkringen 

(10A) ännu. 

17. Om din materialsats innehåller två batterier finns en röd och en svart kort kabel som ska 

användas för sammankoppling av batterierna. Svart kabel ska monteras mellan respektive 

batteris – pol och röd kabel mellan + polerna. I exemplet nedan är det som du ser 

parallellkoppling som ska användas då detta system endast är avsett för 12 Volt 

batterispänning. Se skiss. 

18. Nu är det dags att koppla in invertern. Använd det medföljande kablaget med förmonterad 

säkringshållare. Innan du kopplar in kablarna, se till att invertern är avstängd. Koppla röd 

kabel till röd polskruv på invertern och sedan till + på batteribanken. OBS! Säkringshållaren 

ska sitta närmast batteribanken. Svart kabel kopplas till svart pol på invertern och sedan till – 

på batteribanken. Sätter du på invertern med vippströmbrytaren har du nu tillgång till vanlig 

230 Volt växelspänning av samma slag som hemma i väggkontakten. Enda egentliga 

begränsningen är maximala effektuttaget som bestäms av inverterns maxeffekt. Se vår 

inverterguide för mera information om lämplig maxbelastning eller prova dig fram. Du 

märker vad som fungerar och inte. Skyddskretsarna i invertern kommer att se till att ingen 

utrustning går sönder. Om den överbelastas stänger den av utgången som blir strömlös och 

en ihållande ton hörs. Stäng i så fall av invertern och koppla bort belastningen. Sätt på 

invertern igen och prova med en belastning som drar mindre effekt. Om du vill veta hur 

mycket effekt dina olika produkter avsedda för 230 Volt drar är en energimätare ovärdelig. 

19. Låt inte invertern vara påslagen under in eller urkoppling av dess batterikablage. Låt inte 

heller invertern vara påslagen om den inte används. Dess tomgångsström (egenförbrukning) 

förbrukar i så fall energi ur batteribanken i onödan. Under tiden du fortsätter driftsättningen 

ska den vara avstängd! 

20. De två mittersta anslutningarna på regulatorn är till batteribanken. Koppla nu den svarta 

batterikabeln från regulatorns – utgång för batteribank till batteribankens – pol. Anslut 

sedan den röda batterikabeln med säkringshållaren, först till regulatorns + utgång och sedan 

till batteriets + pol. Säkringen ska sitta närmast batteriet. Nu ska regulatorns display vakna. 

Gör den det är allt OK. Koppla annars bort den röda batterikabeln omedelbart och 

kontrollera polariteten. + till +. – till –.  

21. Nu kan du om du vill koppla in valfri utrustning avsedd för 12 Volt till utgången på 

regulatorn. Det är de två högra anslutningarna. Utgången kan styras att lämna ström på flera 

olika sätt. Se manualen på sidan 15 för närmare information om vilka inställningar som finns 

och hur den kan styras. OBS! Denna utgång skall inte användas för större belastningar än 

regulatorns specificerade maxström i Ampere. Här kan du alltså inte ansluta den 

medföljande invertern. Den drar mycket mera ström än utgången klarar och måste därför 

anslutas direkt till batteribanken. 

22. Nu är det dags att driftsätta anläggningen. För att göra det utan att riskera strömspikar som 

kan förstöra regulatorn (eller dig när du ska sätta i säkringen!) måste solpanelen(erna) 

täckas så de inte genererar någon ström. Vill du hellre vänta till det är helt mörkt slipper du 

täcka dem. När något av ovan är uppfyllt kan du sätta i glassäkringen (10A) i hållaren som 
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sitter på röda solkabeln. Eventuell täckning av solpanelen(erna) kan sedan tas bort. 

Anläggningen är nu driftsatt och klar för användning.  

23. Funktionen hos din anläggning kan nu enkelt kontrolleras med knapparna under regulatorns 

display. Genom ett enkelt tryck får du fram olika information i displayen. Mera information 

om hur regulatorn används hittar du från sidan 13 i manualen.  

24. Nu måste du också göra minst en inställning i din regulator, du måste se till att den vet om 

att det är en batteribank av typen GEL du använder. Fuska inte med detta. Gör du inte denna 

inställning kommer det att påverka funktionen och livslängden på din batteribank negativt. 

Du hittar instruktioner för detta på sidan 17 i manualen.  

Utrustning som kan vara bra att ha vid montering och driftsättning. 

• Skruvdragare 

• Bitslåda 

• Borrar 

• Skruvmejslar flat & kryss 

• Insexnycklar 

• Kniv 

• Kabelskalare 

• Multimeter 

• Aluminiumprofiler som passar din tillämpning 

• Skruv, brickor & låsmutter till sammanfogning av aluminiumprofilerna och solpanelen(erna) 

• Skruv lämplig för fastsättning av profilerna på det utvalda stället 

• Fasta nycklar som passar ovan eller skiftnycklar 

• Ev. flexslang att dra solkabeln i som extra skydd (svart UV-tålig) 

• Ev. kabelgenomföring 

• Kabelklammer till solkablarna och/eller flexslangen (svarta UV-tåliga) 

• Buntband för fixering av solkablar och flexslang där klammer inte fungerar (svarta UV-tåliga) 

Tillbehör till din solcellsregulator 

• USB-kabel för styrning, övervakning och programmering. (Windows) 

• Extern display för enklare styrning, övervakning och programmering 

• Wi-Fi modul för styrning, övervakning och programmering. (Windows) (Android) 

• Extern temperatursensor för maximerat skydd av din batteribank (ingår i dessa kit) 

 

Avser solinstrålning för Uppsala. Viss avvikelse kan förekomma i andra delar av landet. 
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Inkoppling av batteribanker för olika spänning och strömstyrka 

 

Generell laddnings och urladdningsgrad vid vila för olika batterityper 

 

Generella laddspänningar för GEL batterier vid olika temperatur 

 

En liten formelsnurra för effekt i Watt (P), spänning i Volt (U), resistans i Ohm (R) och ström i Ampere (I). 
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