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Informații de siguranță
Acest manual descrie procedurile de instalare și service
de punere în aplicare de către specialiști.

Acest manual trebuie lăsat clientului.

Acest echipament poate fi folosit de copii
cu varsta egala sau mai mare de 8 ani si
de persoane cu capabilitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau de
persoane lipsite de experienta si
cunostinte doar daca li s-a efectuat un
instructaj specific pentru utilizarea acestui
echipament in conditii de siguranta si daca
au inteles riscurile care pot aparea. Copiii
nu au voie sa se joace cu aceste
echipamente. Curatarea si intretinerea
echipamentului nu trebuie facuta de catre
copii in lipsa unui supraveghetor.

Dreptul de a face modificari de design sau
tehnice apartine.

©NIBE 2020.

SIMBOLURI

NOTA
Acest simbol indică un pericol pentru persoane
sau aparat.

Precautie
Acest simbol indică informații importante
despre ceea ce trebuie să respectați la
instalarea și întreținerea instalației dvs.

SFAT
Acest simbol indică sugestii pentru a facilita
utilizarea produsului.

MARCARE

Clasificarea spațiului închis al echipamentului
electrotehnic.

IP

Informații generale
RECUPERARE

Lăsați eliminarea ambalajului în seama
instalatorului care a instalat produsul sau stațiilor
speciale de sortare a deșeurilor.

Nu eliminați produsele uzate împreună cu
deșeurile menajere. Acestea trebuie eliminate

la o stație specială de sortare a deșeurilor sau la o
companie care prestează astfel de servicii.

Eliminarea inadecvată a produsului de către utilizator
duce la penalități administrative, în conformitate cu
legislația curentă.

COPYRIGHT
Producătorul își rezervă drepturile de autor pentru acest
manual. Aceste instrucțiuni pot fi distribuite, traduse sau
copiate numai cu acordul scris al producătorului. Ne
rezervăm dreptul de a efectua modificări ale ilustrațiilor
din acest manual fără notificare prealabilă.
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Protocolul de pornire al sistemului de panouri
solare
Protocol de pornire, introdus de către instalator.

Instalator

Companie:

Instalator:

Telefon:

E-mail

Produs

GoodweEfectuare:

Model:

Număr serie invertor:

Dată pornire:

Conectat la produsul NIBE compatibil:

Poziție invertor:

Valori măsurătoare

Invertorul este alimentat de către panourile solare și, din acest motiv, nu
va porni în orice condiții. Măsurarea valorilor de mai jos asigură instalarea
corectă.

☐&nbsp;test invertor/început

☐&nbsp;polaritate de la panouri solare verificată

Condiții curente (oră, vreme)

Tensiune CA

Tensiune CC - Șir 1:

Tensiune CC - Șir 2:

Tensiune CC - Șir 3:

Tensiune CC - Șir 4:

Note / Altele

Semnătură

Data și locul:

Semnătura:

Clarificare
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Inspecție instalare, panouri solare

Reglementările actuale impun inspecția instalației înainte de punerea în funcțiune. Inspecția trebuie să fie realizată
de către o persoană calificată adecvat.

DataSemnăturăNoteDescriere√

Montare
Toate lucrările sunt executate în conformitate cu instrucțiunile de
instalare, reglementările și procedurile privind sănătatea, siguranța și
mediul.
În eventualitatea oricăror abateri de la specificații, schimbările trebuie
efectuate în urma dialogului cu furnizorul și în conformitate cu
îndrumările acestuia.
Suprafața acoperișului a fost verificată și măsurată anterior începerii
instalării.
Au fost verificate structura acoperișului și starea punctelor de montare.
Șinele de proiectare sunt decupate în afara clemelor exterioare.
Toate consolele acoperișului au fost instalate în conformitate cu
instrucțiunile și măsurile implementate pentru a proteja împotriva
daunelor provocate de apă, umezeală sau alți factori de mediu.
Nu au fost efectuate găuri inutile în acoperiș, iar penetrările create în
mod neintenționat sau din greșeală au fost sigilate.
Orice prejudiciu adus produsului (produselor) a fost raportat furnizorului
și rectificat în maniera convenită.

Instalație electrică
A fost transmisă o notificare către furnizorul de electricitate, cu datele
invertorului incluse.
Siguranța principală a proprietății a fost verificată în raport cu alimentarea
de la panourile electrice.
Cablurile sunt instalate în conformitate cu regulile și reglementările în
vigoare.
Toți MC4 conectorii/toate conexiunile au fost verificate de două ori în
vederea asigurării unei conectări corecte.
Toate cablurile sunt direcționate în mod corect și executate cu țevi
adecvate, conducte sau protecție în interior și în exterior.
Toate canalele de trecere prin acoperiș și pereți sunt protejate împotriva
apei, umezelii și a altor factori de mediu și sunt realizate în conformitate
cu regulile și reglementările aplicabile.
DCcablurile sunt clar marcate.
Toate tensiunile DC laterale au fost măsurate și notate în protocolul de
pornire.
Sistemul PV este conectat la AC rețea, iar instalația a fost testată din
punct de vedere funcțional în conformitate cu protocolul de pornire.
Clemele de blocare furnizate sunt instalate cu scopul de a oferi protecție
împotriva accesului, în cazul în care invertorul este amplasat într-un loc
frecventat de persoane neautorizate.
Au fost instalate semnale de avertisment
A fost transmisă o notificare de finalizare către furnizorul de electricitate.
Predarea către deținătorul proprietății a fost finalizată.

Pompă de căldură, dacă este cazul
EME 20 este instalat între invertor și pompa de căldură.
EME 20 este activat, iar comunicarea în pompa de căldură este
verificată.
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Livrare
Împreună cu șoferul, verificați imediat livrarea pentru
următoarele:

• Deteriorări vizibile(ambalaj comprimat etc.)

• Că a fost livrat numărul corect de colete

• Ca panourile solare să nu fie, în special, deteriorate.

Manipulare
Precautie
Evitați lovirea și deteriorarea mecanică a
panourilor solare. Nu ridicați panourile solare
de racorduri. Nu așezați panourile solare pe
obiecte care le pot deteriora, nu le trageți și nu
le târâți pe ceva care le-ar putea deteriora.
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Componente livrate
KIT DE BAZĂ PVK 20-10

Panouri cu celule din silicon monocristalin 10 buc.

Șine din aluminiu, 2,1 metri 10 buc.

Îmbinări din aluminiu 10 buc.

Mijloace de montare a panourilor solare (cleme de
asamblare) 24 buc.

Racorduri pentru conexiunile electrice dintre panouri și
invertor, mamă și tată, (cablul electric nu este inclus) 4
+ 4 buc.

Cablu PV cu conectori preinstalați 7 metri 2 buc.

INVERTOR

U
N

Invertoare 1 buc.

Plăci indicatoare caracteristici tehnice pentru instalația
electrică 4 buc.

EME 20 1 buc.

CONSOLĂ ACOPERIȘ PRM XX-20, 20 BUC.
(DISPONIBILE PENTRU DIVERSE TIPURI DE
ACOPERIȘ)

Acoperiș țiglă PRM 11-20

Kit de adaptare, instalație orizontală pentru acoperiș țiglă
PRM 61-20

Acoperiș tablă PRM 21-20

Acoperiș pâslă PRM 41-20

Acoperiș tablă fălțuită PRM 31-20

Universală, pentru șine din aluminiu PRM 51-20
Secțiunea inferioară pentru consola de acoperiș furnizată
de NIBE
Mijloacele de prindere suplimentară sunt necesare
pentru tipul de acoperiș aferent
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Informații generale
Instalarea trebuie realizată numai de către un instalator
calificat.

Materialele incluse sunt cele necesare pentru instalațiile
descrise (consultați pagina 13),. În cazuri speciale, este
posibil ca acestea să necesite suplimentare. În caz de
incertitudine, contactați furnizorul. Informațiile privind
standardele și reglementările aplicabile trebuie obținute
înainte de instalarea și punerea în funcțiune a sistemului
de panouri solare. Instalarea sistemului electric și
notificarea furnizorului de energie electrică trebuie
efectuate de către un electrician calificat. Formularul
pentru invertor trebuie anexat la notificare Rețineți că
instalația nu trebuie pusă în funcțiune până când
furnizorul de energie electrică nu și-a dat acordul.

NOTA
Instalarea unui panou solar este o intervenție
de durată, pe un acoperiș existent. Căptușeala
acoperișului, în special în spațiile de mansardă
convertite sau locuite sau acolo unde unghiul
minim al acoperișului este subdimensionat
(raportat la căptușeală), poate necesita măsuri
suplimentare împotriva umezelii, din cauza
presiunii vântului și a căderii zăpezii, aceasta
trebuie evaluată de instalator de la caz la caz.
Designul acoperișului trebuie să fie capabil să
suporte vântul și încărcările din zăpadă care pot
apărea în regiune.

SARCINĂ STATICĂ
Instalarea poate fi efectuată numai pe suprafețe de
acoperiș sau pe structuri de suport cu capacitate
portantă și rezistență suficiente. Capacitatea portantă
pentru încărcări statice a acoperișului și structura
acestuia trebuie, dacă este necesar, să fie examinate
înainte de a instala panourile solare. Trebuie acordată o
importanță deosebită stării structurilor acoperișurilor din
lemn și posibilităților de înșurubare a dispozitivelor de
montaj pentru panouri solare pe structură. Structura
acoperișului trebuie să fie ranforsată, dacă este necesar.
Este necesară inspectarea întregii instalații de panouri
solare în conformitate cu DIN1055 partea 4 și 5, sau în
conformitate cu reglementările naționale specifice, în

special în zonele cu ninsori și vânturi puternice.
Caracteristicile amplasamentului instalației (direcție
predominantă a vântului, vârtejuri etc.) trebuie, de
asemenea, incluse în calcul/estimare în cazul în care
acestea ar putea implica sarcini crescute. Panourile
solare trebuie instalate astfel încât troienele de zăpadă
de pe parazăpezi sau cauzate de condiții speciale pe
amplasamentul instalației să nu se poată forma în
apropierea panourilor solare.

Distanța de la marginile exterioare ale acoperișului
trebuie să fie de minimum 0,35 m în părțile laterale ale
acoperișurilor și de 0,2 m la coame și la streșinile
acoperișului, pentru a reduce riscul de smulgere a
panourilor solare de către vânt.

Sistemul de instalare conform DIN 1055 partea 5 pentru
zona de căderi de zăpadă II este conceput în vederea
utilizării la până la 400 m deasupra nivelului mării. Dacă
instalarea se efectuează pe un acoperiș cu țiglă, se
recomandă ca zăpada să fie îndepărtată în cazul în care
ajunge la o adâncime de peste 30 cm pe panourile solare
(REȚINEȚI! Dacă zăpada s-a topit, s-a compactat și apoi
a căzut mai multă zăpadă și, astfel, a crescut densitatea,
este posibil să trebuiască să curățați zăpada – chiar dacă
stratul nu are o adâncime de 30 cm).

Dacă există riscul de alunecare a zăpezii pe panouri și
în special în spatele părții anterioare a panourilor ridicate,
trebuie instalate parazăpezi pentru a preveni acest lucru.

De asemenea, asigurați-vă că materialul de sub
acoperișurile cu țiglă este suficient de stabil pentru a
susține punctele de montaj ale acoperișului. În caz
contrar, acoperișul trebuie să fie ranforsat. Instalatorul
trebuie să evalueze acest lucru și să ia o decizie. În caz
de dubii, trebuie consultat un inginer specialist în
structuri. De asemenea, recomandăm ca țiglele de pe
acoperiș să fie polizate, astfel încât să nu existe sarcini
punctuale între acoperiș și consolele acestuia. Distanța
minimă dintre țigle în punctele de suprapunere și partea
de dedesubt a consolelor este de 3 mm, pentru a
permite mișcările în sistemul de montare, datorită
sarcinilor care pot apărea.

INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ
• Trebuie respectate reglementările privind siguranța

aplicabile pentru lucrul pe acoperișuri și pe structuri
similare.

9Capitol 3 | InstalarePachet celule solare NIBE PV

3 Instalare



• Trebuie instalate elemente de protecție contra căderii
pieselor. Acest lucru este important în special în
locurile în care mulți oameni trec pe sub
acoperiș/clădire.

• Trebuie utilizat echipament de protecție personală
și/sau schelă atunci când lucrați pe acoperișuri, în
conformitate cu reglementările aplicabile.

• Trebuie luate măsuri adecvate de protecție în timpul
instalării, astfel încât panourile solare să nu se desfacă
și să cadă.

• Respectați distanța de siguranță până la conductorii
sub tensiune.

Instalare și poziționare
Cu ajutorul diagramei și al hărții, se poate estima
valoarea anuală a insolației ce cade pe acea suprafață
pe care sunt amplasate panourile solare.

100% reprezintă insolația pe o suprafață orizontală.
Unghiul suprafețelor înclinate este de 45°.

Schema indică insolația în procente din radiația globală,
în raport cu suprafețele, la diferite orientări și unghiuri.

Harta prezintă linii cu același flux global de radiație, adică
insolație măsurată pe suprafețe orizontale.
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1. Calculați cantitatea de radiații solare anuale folosind
harta. Radiația solară specifică pentru instalație se
obține sub formă de procent, pe baza situării
panoului solar, conform schemei.

2. Multiplicați rezultatele cu puterea de vârf a instalației
(de ex. 3,2&nbsp;/ 6,4&nbsp;/ 9,6&nbsp;/
12,8&nbsp;/ 16&nbsp;/ 19,2&nbsp;/ 22,4&nbsp;kW).

3. Înmulțiți rezultatul 2 cu o constantă 0,9 pentru a
calcula producția de energie în kWh/an (cu o rezervă
aferentă umbrei, murdăriei și acoperirii cu zăpadă).

Exemple: Praga, 6,4 kW, 45°, instalare sud (112 %).

1120 x (112/100) x 6,4 x 0,9 = 7225 kWh/an
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Funcții
MYUPLINK / UPLINK NIBE
Cu ajutorul NIBE Uplink și al Internetului, puteți obține
o prezentare generală rapidă și statusul curent al
sistemului de panouri solare de pe proprietatea dvs. Veți
obține date de asistență bune și cuprinzătoare, în care
puteți vedea puterea curentă și istoricul. În cazul oricărei
disfuncționalități, veți primi și o alarmă direct în aplicație,
care vă va permite să luați rapid contramăsuri.

MODUL DE COMUNICARE WIFI CMO 11 /
CMO 22
Cu ajutorul acestui accesoriu, puteți conecta invertorul
la portalul său fără NIBE Uplink.

CMO 11/22 comunică cu rețeaua dvs. de acasă prin
intermediul wifi.
Consultați manualul separat pentru informații
suplimentare și instalare.

CMO 11 este utilizat pentru invertor PVI 10 iar CMO 22
este utilizat pentru PVI 20.
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Instalarea panourilor
solare în mai multe
grupuri
Exemple de posibile combinații a câte zece panouri:

Pentru a reduce riscul de deteriorare a cablurilor electrice
dintre grupurile de panouri solare, acestea pot fi trecute
pe dedesubtul țiglelor sau prin acoperiș. Pentru a preveni
pătrunderea umezelii pe sub țigle sau prin izolația
hidrofugă pe la orificiile pentru cabluri electrice, trebuie
montate racorduri de difuzie sigilate.

Asigurați-vă că cablurile sunt fixate corespunzător, astfel
încât să nu atârne și să existe riscul de frecare.

Instalare orizontală

Șinele sunt instalate vertical în cazul montării orizontale.

Console de acoperiș special adaptate pentru acoperișuri
cu țigle, din tablă, din membrană bituminoasă sau din
tablă fălțuită. Tipul de consolă de acoperiș de utilizat
trebuie specificat în momentul efectuării comenzii. Dacă
panourile sunt instalate în formație diferită, este posibil
să fie necesare materiale de montaj suplimentare.

Precautie
Pot fi necesare racorduri sau materiale de
montaj suplimentare pentru a instala panourile
solare în diferite grupaje.

PANOURI AUXILIARE
Fiecare pachet poate fi extins cu panouri suplimentare.

Aceasta înseamnă că aveți o flexibilitate foarte bună, ce
permite o instalare atractivă pe acoperiș.

Exemplu
Pachet de 6,4 kW instalat pe acoperiș care este extins
cu, spre ex., patru panouri solare (7,7 kW)

Pachet de 6,2 kW instalat pe acoperiș, la care ați decis
să nu montați, spre ex., două panouri (5,8 kW).
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Numărul de panouri solare pe rând și pe pachet
Tabelul indică numărul de panouri pe care-l aveți pe rând,
precum și câte panouri sunt standard și la câte poate
invertorul să facă față. Invertorul are două dispozitive de
monitorizare, ce permit instalarea unui număr diferit de
panouri pe rând. Dacă numărul de panouri nu este
suficient pentru a obține numărul minim pentru două
rânduri, trebuie să instalați toate panourile pe un rând.

Rând = un număr de panouri conectate în serie.

Max.
total

Min.
total

Std./
nr.

Max./
rând

Min./
rând

Invertor
max.
CC:

PVI

124101043,9 kW10-3 *
237202177,8 kW20-6

3973021713 kW20-10

477402x21 **715,6 kW20-12

597502x21 **719,5 kW20-15

7810702x20

***

1026 kW10-20

* 1x230 V.

** Primul dispozitiv de urmărire poate gestiona un rând sau două rânduri

la fel de lungi.

*** Două rânduri la fel de lungi pe intrare/dispozitiv de urmărire (poate

gestiona și un rând pe dispozitiv).

IMAGINE DE ANSAMBLU, PĂRȚI DE
ASAMBLARE

NOTA
Asigurați-vă că rezistența și capacitatea portantă
a structurii acoperișului sunt suficiente.

NOTA
Dacă nu există o substructură suficient de
stabilă, cum ar fi plăcile cu lambă și uluc sau
fermele de acoperiș care să permită o instalare
de durată, acoperișul trebuie ranforsat.

Consolă acoperiș Șină pentru montare, orizontală

Îmbinat cu nituri

Cleme de
asamblare

ÎNAINTE DE A INSTALA PANOURILE SOLARE

63

5

5

4

1

2

24 mm

Localizarea consolei
acoperișului

1. Numărul de rânduri de panouri solare instalate x
înălțimea panourilor solare (plus distanța dintre
panourile solare, în cazul în care este relevantă).

2. Numărul de panouri solare instalate orizontal x
(lățimea panoului solar + 24 mm) + 31 mm.

3. Distanța pe orizontală dintre punctele de montare a
consolelor de acoperiș nu trebuie să depășească c-c
1200 mm.

4. Înălțime panou solar

5. Spațiul vertical al punctelor de montare = înălțime
panou x 0,25.

6. Distanța maximă dintre ultima consolă de acoperiș
și capătul șinei de montare = 200 mm
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ÎNDEPĂRTAȚI ȚIGLELE

Marcați pozițiile consolelor de acoperiș cu cretă. Scoateți
sau glisați în sus țiglele marcate.

Precautie
Imaginea este doar un exemplu Pentru
dimensiuni între consolele acoperișului,
consultați secțiunea „Înainte de a instala
panourile solare” de mai sus.

CONSOLE DE ACOPERIȘ ÎN GRINDĂ SAU ÎN
LAMBĂ ȘI ULUC

xx

Consolă acoperiș

Lambă și uluc/Fermă

Asigurați fiecare consolă de acoperiș în grinzi cu
3&nbsp;x șuruburi de lemn. 2&nbsp;x șuruburi se
situează în ulucul de jos și 1&nbsp;x șuruburi se situează
în ulucul de sus (șuruburile nu sunt livrate).

Precautie
Distanța până la margine (X) trebuie să fie
similară pe ambele părți laterale.

Instalarea consolelor de acoperiș pe plăcile cu
lambă și uluc
Fixați fiecare consolă de acoperiș cu 6 x șuruburi de
construcție din oțel inoxidabil, împărțite între cele două
uluce (șuruburile nu sunt livrate).
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PLĂCI DE DISTANȚARE

Placă de
distanțare

Șurub lemn

Consolă acoperiș

Șipci

Placă cu
lambă și
uluc

Țiglă de acoperiș

Fermă

Contrașipci

Consola de acoperiș nu trebuie apăsată direct pe țigle.
Utilizați o placă de distanțare dacă este nevoie?

Placa de distanțare trebuie să fie fabricată dintr-un
material impermeabil și rezistent la intemperii
(nefurnizat).

ADAPTAREA ȚIGLELOR

Utilizați un polizor unghiular pentru a efectua o fantă în
partea țiglei care acoperă consola de acoperiș, astfel ca
țigla să poată sta sprijinită pe substrat.

Poate fi, de asemenea, nevoie să executați asta în țigla
de dedesubt.

ȘURUB CU FILET DUBLU PENTRU ACOPERIȘ
DIN TABLĂ

U
N

Profil de
acoperiș

Șipci

Contrașipci
Placă cu
lambă și
uluc
Fermă4

1. Practicați orificii în țiglă sau folosiți orificiile existente

2. Instalați diblul filetat suficient de adânc în fermă,
(toate secțiunile filetate trebuie înșurubate), pentru
a monta o etanșare pe tabla acoperișului. Se poate
utiliza un material de etanșare pentru construcții și
acoperișuri pe bază de bitum – obligatoriu pentru
suprafețe texturate (șlefuite).

3. Instalați profilul în L, reglați înălțimea celorlalte dibluri
filetate

4. Asigurați-vă că întregul filet al diblului filetat este
înșurubat în ferma acoperișului.
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INSTALAREA CONSOLEI PENTRU PANOURI
SOLARE PE ACOPERIȘUL DIN TABLĂ
FĂLȚUITĂ

LEK

Bolț M10

Șaibă

Montare

Profil în L

Piuliță M10

1. Instalați dispozitivul de montare pe acoperiș conform
regulilor și practicii uzuale

2. Instalați profilul în L cu M10 bolț, șaibă și piuliță.

MONTAREA CONSOLELOR PENTRU
PANOURILE SOLARE PE ACOPERIȘ DIN
MEMBRANĂ BITUMINOASĂ
Acest lucru este valabil pentru instalarea membranei
bituminoase pe un acoperiș din lemn, cum ar fi un
acoperiș pentru garaj. În funcție de structura
acoperișului, alte variante de membrană
bituminoasă/membrană pot necesita console diferite.
În astfel de cazuri, consultați un montator de acoperișuri
autorizat.

În astfel de cazuri, poate fi necesară montarea universală
PRM 51.

x 10

LEK

LEK

Șurub

Bolț cu cap pătrat M10

1. Instalați placa pe acoperiș conform regulilor și practicii
uzuale.

x 10

LEK

LEK

Bolț cu cap pătrat M10

Bandă
reflectorizantăȘaibă din cauciuc

Profil în L

Piuliță M10

2. Instalați profilul în L pe bolțul cu cap pătrat cu M10
piulițe.

Precautie
Bolțul cu cap pătrat trebuie instalat de
dedesubt, înainte ca placa să fie montată pe
acoperiș.

Precautie
Nu folosiți niciodată consolele de acoperiș
instalate ca scară.
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ȘINE PENTRU MONTARE
Panouri verticale

Șinele de montare sunt fixate în consolele de acoperiș
cu șuruburi cap-ciocan și piulițe de blocare (8 mm).

Panouri orizontale

Kitul de adaptare PRM 61 este necesar pentru panouri
orizontale.

Precautie
Verificați capul șurubului cap-ciocan să fie
vertical în șina de montare după strângere.

Orificiul dreptunghiular din consola de acoperiș permite
reglarea optimă a înălțimii șinei de montare.

Reglarea înălțimii șinei de montare
Reglați primele șine de montare instalate una în raport
cu cealaltă și cu acoperirea metalică a acoperișului. Apoi,
fixați șina de montare pe consola acoperișului strângând
piulița. Cuplu de strângere 12-15 Nm.

ÎMBINAȚI ȘINELE DE MONTAJ

2mm

Glisați secțiunea de îmbinare cu nituri în șina de montare,
până când se prinde ferm pe partea ridicată. Glisați
următoarea șină de montare până și aceasta se prinde
de partea ridicată. Lăsați un spațiu de 2 mm pentru a
compensa dilatarea termică.

Este necesară o îmbinare de dilatare mai mare după 21
panouri, îmbinarea trebuie să măsoare cel puțin
100&nbsp;mm.
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INSTALAREA PANOURILOR SOLARE PE
PRIMUL RÂND (DE JOS)

90°

Precautie
Clemele de asamblare pot fi răsucite și sunt
adaptate pentru utilizarea atât la marginile
exterioare, cât și între panourile solare.

1. Poziționați primul panou solar pe șina de montare.

2. Înclichetați clema de asamblare pe primul rând (jos)
la 5 mm de capătul șinei de montare.

3. Fixați panoul solar cu ajutorul șurubului cu clemă,
strângeți până la un cuplu de 8 Nm.

4. Înclichetați clema de asamblare în șina de instalare
de pe partea dreaptă a panoului solar. Glisați clema
de asamblare spre panoul solar și conectați-o.

5. Poziționați al doilea panou solar pe șina de montare
și mutați panoul solar către clema de asamblare.
Conectați cablul la panoul solar anterior. Fixați
cablajul dintre panourile solare.

6. Strângeți clema de asamblare, strângeți până la un
cuplu de 12-15 Nm.

7. Instalați celelalte panouri solare conform punctelor
4 - 6.

8. După ce ultimul panou solar de pe rând 1 a fost
poziționat pe șina de montare și conectat, clema de
asamblare este înclichetată pe șina de montare din
dreapta. Distanța minimă dintre clema de asamblare
și capătul șinei de montare este de 5 mm.

9. Fixați panoul solar cu ajutorul șurubului cu clemă,
strângeți până la un cuplu de 8 Nm.

Precautie
Fixați cablajul dintre panourile solare.

Precautie
Luați cablul de retur atunci când montați
panourile. Consultați secțiunea Conexiune
electrică/Direcționare cablu

Precautie
Măsurați tensiunea la panourile conectate
de pe acoperiș, înainte de a îndepărta
schelele.

Instalați următoarele rânduri în același fel.
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Schiță

LEK

LEK

4 532

HB I JF JF HB 2 11 H1 IB 5L

1
6 7 8 9 10 11 2 TR HK

AIA 566

LEK

Panouri solare

Pompă de căldură /
modul interior sau

modul de comandă

EME 20

Invertor

myUplink*

Internet

Uz propriu
consum casnic
de electricitate

Contor de energie
consum propriu (opțional)Unitate de

distribuție
electrică

Contor de energie
deținător rețea

* myUplink pentru seria S și NIBE Uplink pentru seria F.

NOTA
Instalația electrică și service-ul electric trebuie
realizate sub supervizarea unui electrician
calificat și în conformitate cu reglementările
privind siguranța electrică în vigoare.

Caseta de conexiuni instalată din fabricație, care are
pregătite cabluri pentru conexiunea pozitivă și cea
negativă, se află pe partea dorsală a panourilor solare.
Cablurile sunt prevăzute cu conectori cu eliberare rapidă.

Cablurile electrice dintre panouri și invertor trebuie să
aibă izolație dublă și cabluri fotovoltaice rezistente la
intemperii/acțiunea razelor UV, 4 mm² de până la 100 m
în lungime (nu sunt livrate).

Invertorul este conectat prin siguranță la tabloul electric,
ca și cum ar fi o sarcină cu aceeași putere. Invertorul
include un dispozitiv de curent rezidual 300 mA montat
din fabrică. Dacă invertorul urmează a fi conectat la un
dispozitiv extern de curent rezidual, acesta trebuie să
fie de 300 mA sau mai mare și de tip A.
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NOTA
Invertorul este alimentat de tensiunea provenită
de la panourile solare. Prin urmare, invertorul
se poate opri noaptea sau în condiții de lumină
scăzută.

INSTALAREA
CONECTORILOR PE
CABLURILE DE
CURENT CONTINUU
Conectorii cc de tipul
MC-4sunt furnizați
împreună cu toate
pachetele.

1. Manșonul conectorului
nu trebuie deconectat până
ce cablul nu a fost introdus
în conector.

1
15 - 16,5 mm2. Dezizolați cablul pe

15-16,5 mm

2

3. Îngemănați toroanele
cablului.

4

CLICK

4. Introduceți cablul în
conector până când se aude
un „clic”.

5
Test

5. Verificați cablul să fie
fixat în loc, trăgând cu grijă
de el.

6

3 - 4 Nm

6. Fixați manșonul
conectorului astfel încât
cablul să fie fixat și
manșonul să fie în partea
inferioară (3-4 Nm)

Precautie
Verificați polaritatea să fie corectă atunci când
conectați la invertor.
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CONECTAREA INVERTOARELOR
Pentru asamblare și instalare, consultați ghidul rapid.
Pentru mai multe informații despre invertor, consultați
manualul anexat.

GHID RAPID

Zona de instalare

PVI 20-XX, PVI 10-3

500mm 200mm

300mm200mm 500mm

500mm 500mm

500mm

PVI 10-20

500mm 200mm

300mm200mm 500mm

500mm 500mm

500mm

Tipar orificii pentru consolă

a

b

c

d

f

e

PVI 20-XXPVI 10-20PVI 10-3

200 mm457 mm250 mma
100 mm228,5 mm125 mmb
45 mm117,5 mm120 mmc

-222 mm240 mmd
-200 mm-e
-400 mm265 mmf

Montare consolă de perete
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Montare invertor

PVI 10-3

PVI 20-XX

PVI 10-20

Montați invertorul pe consola de perete conform
schemei de mai sus.
Invertorul trebuie să fie legat la pământ, de asemenea,
conform ilustrației, apoi comutatorul se acoperă cu
silicon, pentru a proteja împotriva coroziunii.

Comutator

10~12mm

40~45mm

L1

L2

L3

N

PE

10 mm

10mm

In
v
e
rte

r

Pin1 ------ R   phase

Pin2 ------ S   phase

PinL ------ T   phase

PinN ------ T   phase

PinPE ----- PE   phase

VACONN series Exceedcon series

Partea
invertorului

Strângeți în sens
antiorar.

Fir de cupru

Sertizat pe cablu

PVI 10-20

PVI 10-3

PVI 20-XX

Partea invertorului

ATENTIE !
Asigurați-vă că niciun șurub nu iese din
conector, și că toate șuruburile sunt strânse.
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Comunicare - RS-485

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

2

1

PVI 10-20

PVI 10-3

PVI 20-XX

FuncțieRacord

RS485 +1

RS485 -2

Neutilizat3

Neutilizat4

RS485 +5

RS485 -6

Inspecția instalației

Verificați ca toate șuruburile și garniturile cablurilor să
fie strânse și etanșate.
Garanția nu acoperă defecte cauzate de șuruburi/garnituri
de cablu care nu au fost strânse.

Setare oră și dată.

Set Date
2 s

2000-00-00 00:00

2 s

1234567890

Normal

20 s

Normal

2020-06-03

Error log

Date & Time

Language

Histogram

Set Time

11:20:25

2020-06-03

2020-06-04

2 s

PVI 10-3 & PVI 20-XX

PVI 10-20

Conectare EME 20
Consultați manualul separat pentru EME 20

DIRECȚIONAREA CABLURILOR
Un cablu cu conectori preinstalați (2 x 7 m) este livrat și
poate fi utilizat pentru instalarea pe acoperiș.

Protecția antitrăznet
În unele situații, protecția antitrăznet poate afecta modul
de instalare. Consultați legislația și regulamentele în
vigoare.

NOTA
Pentru a reduce la minimum riscul de tensiuni
induse în cazul unui fulger, cablul de retur
trebuie așezat împreună cu cablurile de
conexiune ale panourilor conectate în serie.
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Service
Panourile solare trebuie să fie inspectate regulat.

Verificați ca sticla din panouri și cadrele din aluminiu să
nu fie deteriorate.

Verificați cablurile și conexiunile electrice să fie intacte
și nedeteriorate.

Curățarea mecanică nu este necesară, de obicei, și nici
recomandată.
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Specificații tehnice

22,4 kW19,2 kW16 kW12,8 kW9,6 kW6,4 kW3,2 kWPanou solar

320WpPutere nominală la
STC (Pmpp)

9,56A
(Impp)

1684x1002x35mmDimensiuni
externe (L x l x h)

Negru anodizatVersiune cu
cadru din aluminiu

20,7kgGreutate
2x1000mmCabluri conexiune

cu
conectori
preinstalați
Kit de bază PVK 10-10

057 255Nr. componentă
PVI 10-20PVI 20-15PVI 20-12PVI 20-10PVI 20-6PVI 10-3Invertor

3x4001x230VTensiune
516x650x203

354x433x155
354x433x147347x432x145mmDimensiuni

externe (lxhxa)
3918161514kgGreutate
432Număr max. de

rânduri
AlbCuloare
2Număr de dispozitive de

urmărire (MPPT)
IP 65Clasa de protecție

2015121063kWPutere max. de
ieșire1

057 204057 281057 279057 278057 277057 200Nr. componentă
EME 20 (inclus în invertorul PVI 10/20)

81x81x28mmDimensiuni
externe (L x l x h)

IP22Clasa de protecție
057 188Nr. componentă

Console acoperiș 20 buc.
PRM 11-20 (Consolă acoperiș, acoperiș țiglă)

057 207Nr. componentă
PRM 61-20 (kit de adaptare pentru instalarea orizontală pe acoperiș cu țiglă)

057 249Nr. componentă
PRM 21-20 (Consolă acoperiș, acoperiș tablă)

057 208Nr. componentă
PRM 41-20 (Consolă acoperiș, acoperiș pâslă)

057 209Nr. componentă
PRM 31-20 (Consolă acoperiș, acoperiș tablă fălțuită)

057 210Nr. componentă
PRM 51-20 (Consolă universală de acoperiș pentru șine din aluminiu). Secțiunea inferioară pentru consola de acoperiș
furnizată de NIBE

1 Trebuie o siguranţă conform puterii max. de ieșire sau puterii max. CC, dacă aceasta este mai mică.
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22,4 kW19,2 kW16 kW12,8 kW9,6 kW6,4 kW3,2 kWPanou solar

057 227Nr. componentă
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Nu toate accesoriile sunt disponibile pe toate piețele.

Informațiile detaliate despre accesorii, precum și lista completă a acestora, sunt disponibile pe nibe.eu.

Pachet panouri solare NIBE PV
1 x PVK 20-1 panou solar cu kit de montare
(4 x cleme de asamblare,
1 șină din aluminiu, 2 x îmbinări)
Nr. componentă 057 256

1 buc. PRM 11-1 Consolă acoperiș, acoperiș țiglă
Nr. componentă 057 181

1 x PRM 61-1 Consolă acoperiș, instalare orizontală pentru acoperiș cu țiglă. Completare la PRM 11-1.
Nr. componentă 057 250

1 buc. PRM 21-1 Consolă acoperiș, acoperiș tablă
Nr. componentă 057 182

1 buc. PRM 41-1 Consolă acoperiș, acoperiș pâslă
Nr. componentă 057 183

1 buc. PRM 31-1Consolă acoperiș, acoperiș tablă fălțuită
Nr. componentă 057 184

1 x PRM 51-1 Consolă universală acoperiș pentru șine din aluminiu
Nr. componentă 057 228

1 x modul de comunicare Wifi CMO 11 (pentru seria PVI 10)

Nr. componentă 057 252

1 x modul de comunicare Wifi CMO 22 (pentru seria PVI 20)

Nr. componentă 057 283
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Accesorii, 28
Accesoriu, 28

CMO 11, 28
CMO 22, 28
Consolă acoperiș, acoperiș membrană bituminoasă, 28
Consolă acoperiș, acoperiș tablă, 28
Consolă acoperiș, acoperiș tablă fălțuită, 28
Consolă acoperiș, acoperiș țiglă, 28
Consolă acoperiș, instalație orizontală pentru acoperiș
cu țiglă, 28
Consolă acoperiș universală, pentru șine din
aluminiu, 28
Modul de comunicare, 28

C

CMO 11, 12
CMO 22, 12
Combinații acoperiș, 13
Componente incluse

Console acoperiș, 8
Invertor, 8
Kit de bază, 8

Conexiune electrică, 20
Direcționarea cablurilor, 24
Instalarea conectorilor pe cablurile de curent
continuu, 21
Invertor, 22
Protecția antitrăznet, 24

Console acoperiș, 8

D

Date tehnice, 26
Direcționarea cablurilor, 24
Dispozitiv curent diferențial rezidual, 20

F

Flux de radiație global, 10
Funcții

Internet, 12
Modul de comunicare, 12

G

Ghid rapid, 22
Conector, 23
Data și ora, 24
EME 20, 24
Inspectare instalație, 24
Instalarea consolei de perete, 22
Instalare invertor, 23

RS-485, 24
Tipar orificii pentru consolă, 22
Zona de instalare, 22

H

Hartă
Hartă solară, 10

Hartă solară, 10

I

Informații de siguranță, 4
Marcare, 4
Simboluri, 4

Informații importante
Informații de siguranță, 4
Protocol de pornire, 5
Recuperare, 4

Insolație, 10
Instalare, 13

Adaptarea țiglei de acoperiș, 16
Console acoperiș în grindă, 15
Console de acoperiș în lambă și uluc, 15
Exemplu de instalare, 13
Imagine de ansamblu, părți de asamblare, 14
Instalare orizontală, 18
Instalare verticală, 18
Îmbinați șinele de montaj, 18
Înainte de instalare, 14
Îndepărtarea țiglelor de acoperiș, 15
Montare pentru acoperiș din membrană
bituminoasă, 17
Montare pentru acoperișul din tablă fălțuită, 17
Numărul de panouri pe rând și pe pachet, 14
Panouri pe rândul de jos, 19
Panouri solare în grupuri multiple, 13
Panouri suplimentare, 13
Placă de distanțare, 16
Șurub cu filet dublu pentru acoperiș din tablă, 16

Instalarea conectorilor pe cablurile de curent continuu, 21
Instrucțiuni cu privire la siguranță, 9
Invertor PVI 10, 8
Invertor PVI 20, 8

Î

Întreținere
Service, 25

K

Kit de bază PVK 20-10, 8
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Marcare, 4
Modul de comunicare, 12
myUplink, 12

P

Protecția împotriva fulgerelor/compensarea
potențialului, 24
Protocol de pornire, 5

S

Sarcină statică, 9
Schiță

Conexiune electrică, 20
Contor de energie, 20
Dispozitiv curent diferențial rezidual, 20
EME 20, 20
Invertor, 20
Panouri solare, 20

Service, 25
Setare oră și dată, 24
Simboluri, 4

U

Uplink NIBE, 12

W

Wifi, 12
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Informații de contact

DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

GERMANYFRANCEFINLAND

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

SWEDENRUSSIAPOLAND

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Pentru țările nemenționate în această listă, vă rugăm să contactați Nibe Suedia sau să verificați nibe.eu pentru
informații suplimentare.

www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.knv.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
www.nibe.co.uk
https://www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch
https://www.nibe.eu


NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
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Acest manual este publicat de NIBE Energy Systems. Toate produsele, ilustrațiile, faptele
și datele se bazează pe informațiile disponibile la momentul aprobării publicării.
NIBE Energy Systems nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori faptice sau de
tipar din această broșură.
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