
Installationsmanual 

PV Solceller 

MODUL 

Læs denne manual grundigt, før du tager sættet i brug, 

og opbevar den til senere anvendelse. 

N-TYPE-MODELLER

LGXXXN3C(W)-V6 
LGXXXN3K-V6
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SIKKERHED 

De sikkerhedsrelaterede anvisninger, der vises i det følgende, 

skal forebygge uventet fare eller skader ved at bruge produktet 

sikkert og præcist. 

 FARE 

Ved tilsidesættelse af anvisningerne kan der straks opstå alvorlig 

tilskadekomst eller livsfare. 

 ADVARSEL 

Ved tilsidesættelse af anvisningerne kan der straks opstå livsfare 

eller alvorlig tilskadekomst for brugeren. 

 FORSIGTIG 

Ved tilsidesættelse af anvisningerne kan der opstå personskade 

eller materiel skade for brugeren. 

 FARE 

Berør ikke aktive elektriske dele i 

panelet, som f.eks. terminaler, uden 

passende sikkerhedsudstyr. Kontakt 

kan resultere i livsfarlige gnister eller 

elektrisk stød. 

Brug ikke modulet og installér det 

ikke, hvis det er i stykker eller 

beskadiget. Hvis du ikke følger denne 

retningslinje, kan det resultere i 

elektrisk stød. 

 ADVARSEL 

Udfør alt arbejde under tørre forhold, 

og brug kun tørt værktøj. Arbejd ikke 

med våde paneler uden passende 

beskyttelsesudstyr. Hvis du ikke 

følger denne retningslinje, kan det 

resultere i uheld eller livsfare. 

Beskadigede moduler skal behandles 

med sikkerhedsbeskyttelsesudstyr. 

Hvis du ikke følger denne 

retningslinje, kan det resultere i 

personskader eller livsfare. 

Nærm dig ikke det beskadigede eller 

ødelagte modul, medmindre du 

erautoriseret eller kvalificeret ekspert. 

Hvis du ikke følger denne 

retningslinje, kan det resultere i 

personskader eller livsfare. 

Der placeres ikke nogen elektriske 

dele som f.eks. kabler efter 

installationen mellem laminat og 

monteringskonstruktion. 

Forbind IKKE fordelerbokskablet 

igen, og reparér det IKKE. Det kan 

resultere i livsfarlige gnister eller 

elektrisk stød. 

Bøj ikke fordelerbokskablet. Når det 

er under belastning, kan der opstå 

skader på modulet. Kablets 

bøjeradius bør mindst være mere 

end 4 gange kabeldiameteren. 

 FORSIGTIG 

Brug rigtigt udstyr, stik, ledninger og 

støtter til installationen af modulet. 

Hvis du ikke følger denne 

retningslinje, kan det resultere i 

produktfejl eller personskader. 

Installation i regnvejr, stærk vind eller 

sne kan resultere i personskader eller 

livsfare. 

Huller i modulets ramme eller glas 

kan nedsætte rammens styrke eller 

beskadige glasset. 

Berør ikke glassets overflade eller 

solcellemodulets ramme efter 

installation af modulet. Det kan 

resultere i personskader eller livsfare. 

Tunge objekter skal holdes væk fra 

solcellemodulet. 

Stå ikke på, og træd ikke op på 

modulet. Tab ikke modulet. Hvis du 

ikke følger denne retningslinje, kan 

det resultere i produktfejl eller 

personskader. 
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Rids ikke rammens coating-

overflade. 

Ridser kan nedsætte solcellens 

samlede output på grund af korrosion 

i rammen. 

Koncentrér ikke kunstigt sollys på 

solcellemodulets overflade. Hvis du 

ikke følger denne retningslinje, kan 

produktet blive beskadiget, eller der 

kan opstå produktfejl. 

Udsæt ikke modulets fordelerboks for 

stød, og træk ikke i kablet. Fjern ikke 

mærkater, der sidder på modulet. 

Hvis du ikke følger denne 

retningslinje, kan produktet blive 

beskadiget. 

Hvis modulerne er installeret på en buet overflade, som vist på 

nedenstående billede, må du ikke modificere modulet med magt 

under installationen. Det kan beskadige modulet. Installér kun 

modulet på et sted, hvor konstruktionen er forberedt korrekt til 

panelerne. En uhensigtsmæssig konstruktion kan deformere 

panelerne. Paneler kan også blive beskadiget, hvis de installeres 

på en måde, der ikke er godkendt, f.eks. med en kran. 

Delvis skygge skal fjernes fra 

solcellemodulet, fordi det kan 

forårsage alvorlige problemer i 

solcellemodulet. 

Modul 

Installationsstruktur 
(bøjet type) 

Modul 

Installationsstruktur 

(lige type) 

Produktdeformer
ing 

Der optræder 
luft 

De mørke farver på solcellemodulerne kan variere afhængigt af 
fremstillingsprocesserne varierer og har ingen indflydelse på 
kvaliteten og ydeevnen af solcellemodulet.
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FØR & EFTER INSTALLATIONEN 

Før installation 

Læs denne manual grundigt før installationen. 

 Installation og vedligeholdelse af solcellemodulet skal udføres

af en kvalificeret og autoriseret installatør.

 Alle installationsinstruktioner skal læses og forstås, før du

udfører nogen form for installation.

 Rør ikke ved solcellemodulet med bare hænder. Det kan

resultere i forbrændinger eller personskade.

 Adskil ikke solcellemodulet.

 Efter installationen eller reparationen skal du kontrollere, at

solcellemodulet fungerer korrekt.

 Hvis aktuelt anvendte solcellemodul eller -dele er blevet

udskiftet, skal det nye modul og dele have samme modulnavn

og dele som det tidligere installerede solcellemodul.

 I tilfælde af et andet modulnavn er der mulighed for at bruge

en ækvivalent eller en model med højere elektriske

egenskaber inden for 80 % af systemets maksimale

spænding.

 Lad ikke andre, som ikke har kendskab til solcellemodulerne,

nærme sig solcellemodulet eller arbejde på modulet, hvis

solcellemodulerne beskadiges, for at forhindre, at de kommer

til skade eller får elektrisk stød.

 Sørg for at få alle nødvendige tilladelser og licenser til at

installere solcellemodulerne.

 Placér ikke solcellemodulet horisontalt, da det kan give snavs

eller hvid forvitring (glasdeformering).

 Paneler er ikke beregnet til indendørs brug eller på mobile

køretøjer.

 Standardmæssige nominelle industrispecifikationer

fastlægges ved en stråling på 1000 W/m2 og en

solcelletemperatur på 25 °C. Koldere temperaturer kan øge

spændingen og effekten betydeligt.

 Hold altid solcellemodulet og systemet væk fra børn.

 Undlad at pakke modulet ud af kartonen, indtil det tidspunkt,

hvor det skal installeres.

 Hold antændelige gasser væk fra installationsstedet.

 Arbejd ikke alene. Arbejd i team på to eller flere personer.

 Det anbefales kraftigt at bruge et sikkerhedsbælte under

installationen.

 Sørg for ikke at beskadige kablet, når du bruger et værktøj

som f.eks. en kniv til at fjerne kabelbånd, som fastgør

fordelerbokskablet.

 Delvis skygge kan reducere panel- og systemoutputtet

markant og være årsag til, at solcellemodulet bliver

beskadiget.

 Sørg for at undgå at lave hældningsvinkler, som kan

forårsage, at der akkumuleres snavs på glasset mod

rammekanten.

 Akkumuleret snavs på overfladen kan bevirke, at aktive

solceller bliver skyggebelagt, og den elektriske ydeevne

nedsættes.

Efter installation 

 Tilslut stikket, så det sidder korrekt, og kontrollér, at

ledningerne fungerer korrekt.

 Udfør periodiske eftersyn af panelerne for at tjekke for skader

på frontglasset, bagpladen, rammen, fordelerboksen og

eksterne elektriske forbindelser.

 Kontrollér de elektriske forbindelser for løse forbindelser og

korrosion.

 PV-paneler kan fungere effektivt uden nogensinde at blive

vasket, selvom det kan øge outputtet at fjerne snavs fra

frontglasset.

 Vand, ethanol eller en konventionel glasrenser med en

mikrofiberklud kan bruges til almindelig rengøring eller

skylning af frontglas, når støv, snavs eller andre aflejringer

skal fjernes.

 Brug ikke grundvand, der indeholder

kalciumkarbonatkomponenter, når du rengør glasset.

 Aggressive og abrasive rengøringsmidler eller kemikalier som

f.eks. alkaliske kemikalier inklusive en ammoniakbaseret

opløsning bør ikke bruges under rengøring af modulet.

 Hold altid den bageste overflade af panelet fri for

fremmedelementer eller strukturelle elementer, som kunne

komme i kontakt med panelet, specielt når panelet er under

mekanisk belastning.

 Fremmed materiale, der aflejres på rammens overflade, kan

fjernes ved hjælp af en våd svamp eller klud og tørre i luften

eller ved at bruge et rent vaskeskind.

 Udfør ledningsføringen ved at forbinde stikket og ledningerne

så afstanden fra taget eller jorden holdes.

 Brug ikke nogen former for olie eller smøremiddel på nogen af

modulets dele, da det kan forårsage fejl i PV-modulet.
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ELEKTRISK INSTALLATION 

FORSIGTIG 

 Undgå alle elektriske farer under installationen,

ledningsføringen, driften og vedligeholdelsen af alle paneler.

 Forbind ikke paneler, der har forskellige elektriske

egenskaber eller fysiske konfigurationer, i det samme system.

 Match kablernes polaritet og terminaler, når du udfører

forbindelserne. Hvis du undlader at gøre dette, kan det

beskadige panelet.

 Hvis returstrømmen kan overskride værdien, der er markeret

på fabriksskiltet, skal en korrekt nomeret og certificeret

overstrømsenhed (relæ eller kredsløbsafbryder)

serieforbindes med hvert panel eller panelstreng.

 Overstrømsenheden må ikke overskride den maksimale

serierelænormering, der er markeret på fabriksskiltet.

 Panelet indeholder bypass-dioder, der er installeret på

fabrikken. De sidder inde i fordelerboksen.

 Ved installation af systemet anbefales det at installere en

lynafleder for at beskytte systemet.

 Den overspænding, som lyn kan forårsage, kan beskadige

systemet. Du skal designe lederloopforbindelsen, så den er

så lille som muligt.

 Fordelerboksen må ikke åbnes. Åbnes fordelerboksen,

bortfalder garantien.

 Hvis der er mistanke om elektriske problemer i panelerne,

skal de returnes til LG Electronics, hvor de efterses, eventuelt

repareres eller erstattes i henhold til garantibetingelserne,

som LG Electronics har fastsat.

Kabelforbindelser 

 Der kan være fare for stød i nærheden af solcellemodulernes

elektriske forbindelser.

 Modulerne kan serie- og/eller parallelforbindes for at opnå det

ønskede elektriske output, så længe retningslinjerne på

produktspecifikationsarket overholdes.

 Brug kun den samme type moduler i et kombineret

kildekredsløb.

 Afbryd ikke modulet under driften Der kan være fare for stød i

nærheden af solcellemodulernes elektriske forbindelser.

 Når modulerne er serie- eller parallelforbundet (f.eks. til

forlængerkabler osv.), skal hvert moduls stik være det samme

produkt (det originale hun- eller hanstik fra den samme

leverandør)

Dioder 

 Alle LG moduler er udstyret med bypass-dioder, som

fabrikken har installeret. Fabriksinstallerede dioder giver

korrekt kredsløbsbeskyttelse af modulet mod uventede 

skygger. 

PST4520A UKTD3045-06 

IF(AV) 20 A 30 A 

VF (max) 0,8 V 0,8 V 

VRRM 45 V 45 V 

Vf (maks) 200 °C 200 °C 

RTH 1,5 °C/W 0,8 °C/W 

Diodespecifikation og -konfiguration 

Serieforbindelse 

 Solcellemodulerne kan serieforbindes for at producere det

ønskede spændingsoutput.

 Hvert serieforbundet moduls strøm skal være den samme.

 Det maksimale antal serieforbundne moduler kan fastlægges

på basis af den maksimale systemspænding, 125 %-

sikkerhedsfaktoren, og Voc for modulet, som kan tjekkes i

“Produktspecifikationer” i dette dokument.

 Du finder maksimumsolcellemodulkonfigurationen i

“Produktspecifikationer”.

Serieforbindelse for højere spænding 

Parallelforbindelse 

 Solcellemodulerne kan parallelforbindes for at producere det

ønskede strømoutput.

 Når modulerne parallelforbindes, er den samlede strøm lig

med summen af strømmene fra alle modulerne.

 Hvert parallelforbundet moduls spænding skal være den

samme.

 Hvis flere modulrækker parallelforbindes, skal hver

seriestreng eller solcellemodul udstyres med sikring, før de

kombines med andre strenge.
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 Overhold alle gældende nationale og lokale kodekser om

ekstra krav til sikringer og begrænsninger for det maksimale

antal parallelforbundne solcellemoduler.

 Se “Produkspecifikationer”; side 11, for at få flere

informationer om den maksimale seriesikringsnormering.

 Parallelkonfigurationen er ikke begrænset, hvis der tages de

korrekte foranstaltninger i forhold til at blokere returstrømmen,

f.eks. sikringer, der beskytter modulet og kablerne mod

overstrøm til forhindring af ubalanceret spænding i strengen.

 Der kræves en multiplikator for at opnå et øget output fra PV-

modulerne. Under normale forhold kan der optræde

betingelser, hvor PV-modulet producerer mere strøm og/eller

spænding, end der rapporteres om ved standardmæssige

testforhold. Kravene i The National Electrical Code (NEC),

artikel 690, skal følges for at håndtere disse øgede outputs.

Isc- og Voc-værdierne, der er markeret på dette PV-modul,

skal multipliceres med faktor 125 %, når

komponentmærkespændingen,

lederbelastningskapaciteterne, sikringsstørrelser og

styringsstørrelser til PV-outputtet fastlægges.

 Afhængigt af de nationale direktiver kan der gælde ekstra

sikkerhedsfaktorer for overstrømsbeskyttelse.

Parallelforbindelse for højere strøm 

Generel ledningsføring 

 LG Electronics anbefaler, at alle ledninger har en dobbelt

isolering med en minimumnormering på 90 °C.

 Alle ledninger skal have fleksible kobberledere (Cu).

 Minimumstørrelsen fastlægges af de gældende kodekser.

 LG Electronics anbefaler, at størrelsen ikke underskrider 4

mm2. 

Jording 

 Alt arbejde skal udføres i henhold til alle nationale og lokale

kodekser og standarder.

 Jordingsarbejdet skal udføres af en autoriseret installatør af

hensyn til sikkerheden, og vedligeholdelsen af systemet skal

udføres i henhold til alle nationale og lokale kodekser, regler

og regulativer vedrørende elektricitet.

 Du finder specifikke informationer om

solcellemoduldimensionerne og placeringen af jordingshuller i

“Produktspecifikationer".

 Der anbefales følgende enheder til hvert monteringshul: En

M4-bolt af rustfrit stål, en møtrik, en fjederskive, to flade

skiver, en spændeskive, en tandskive og 12 AWG Cu

ledninger.

 Hvis der anvendes almindeligt jordingshardware (møtrik,

bolte, skiver) til at forbinde en angivet jordingsenhed, skal

tilslutningen udføres i henhold til producentens anvisninger for

jordingsenheden.

 Alt hardware skal bestå af materiale, der er modstandsdygtigt

over for korrosion, som f.eks. rustfrit stål.

 Der er et jordingshul på kanten af modulrammen. Ved brug af

dette hul kan det anbefales at forbinde og jordforbinde en

jordleder og en solcellemodulramme som vist på

nedenstående tegning.

 Alle skruer og møtrikker skal strammes til et moment på 4-5 

Nm.

 For at forhindre elektrisk stød og brand skal der udføres

beskyttende jording af rammerne på solcellemodulerne og

rækkerne, selvom solcellemodulerne fra LG overholder

kravene i sikkerhedsklasse II. De nationale direktiver skal

overholdes.

 Fastgørelsespunkterne til jorden skal være stramme, sikre og

fri for korrosion. (Vedligeholdelse er særligt vigtigt i områder

med et højt niveau af salt i atmosfæren, som f.eks.

kystområder og omgivende hav.)

Modulramme 

Bolt 

Flad skive 

Flad skive 

Spændeskive 

Jordingswire 

Flad skive 

Fjederskive 

Møtrik 



8 

MEKANISK INSTALLATION 

Modulmontering 

 LG Electronics’ (LGE) Begrænsede Garanti til solcellemoduler

er betinget af moduler, der monteres i henhold til kravene, der

beskrives i dette afsnit.

 Solcellemodulerne er i Applikationsklasse A og har

Sikkerhedsklasse II. Derfor kan de anvendes i systemer med 

120 VDC og højere. Generel adgang er ikke begrænset.

 Vi anbefaler at bruge monteringsenheder (bolt, møtrik, skive)

af materiale, der er modstandsdygtigt over for korrosion, f.eks.

rustfrit stål.

Krav til monteringsstedet 

LGE-solcellemodulerne skal monteres på et sted, der 

overholder de følgende krav. 

Driftstemperatur 

 Temperaturområde: -40 °C - 90 °C

Udelukket driftsområde 

 Solcellemodulerne fra LG Electronics må ikke bruges på et

sted, hvor de kan komme i direkte kontakt med saltvand eller

ammoniak.

 Brug ikke modulerne til at erstatte (eller delvist erstatte) tag og

vægge i opholdsområder.

Modulstyrke (grundlæggende belastning); IEC 61215-2:2016 

Antal celler Kraftretning 
Designbelastning: 

A 

Testbelastning: 

B 
(B = A x Ym) 

132 
Half-Cut

celler 

Forside 3600 pascal 5400 pascal 

Bagside 2650 pascal 4000 pascal 

 Ym er en sikkerhedsfaktor på 1,5

 Information om monteringsafstand findes nedenfor.

132 
Half-Cut
celler 

228mm

 Ved denne monteringsmetode anvendes rammens bolthuller.

 Monteringsskinnerne skal sidde vinkelret på modulets

langsgående side.

Skygge 

 LGE-solcellemodulet skal installeres på sted, hvor der ikke er

skygge fra en bygning, skorsten, træ og tilstødende moduler

osv.

 Brug monteringsskinner og hardware af rustfrit materiale.

 Brug passende boltforbindelser, der svarer til producentens

anvisninger.

 Der placeres ikke nogen elektriske dele som f.eks. kabler

efter installationen mellem laminat og monteringskonstruktion.

 LGE-solcellemodulet er godkendt op til en højde på 4000 m

Monteringsmetoder 

Generel information 

 Vælg den passende retning for at maksimere eksponeringen

for sollyset.

Modulet genererer en maksimal effekt, når det vender direkte

op mod solen. Modulernes hældningsvinkel skal vælges

således, at den årstidsbestemte og sollysbaserede ydeevne

optimeres på opstillingsstedet.

 Modulet må ikke monteres eller opbevares på en måde, så

front-/topglasset vender nedad. Det skal forhindre vand i at

trænge ind i fordelerboksen, hvilket kan medføre en

sikkerhedsfare.

 Der skal være et frirum mellem solcellemodulrammerne og

konstruktionerne som f.eks. tag eller jord for at forhindre

skader på ledninger og give mulighed for luftcirkulation bag

solcellemodulet. Den anbefalede afstand er minimum 100

mm.

 Hvis produktet installeres på et tag, skal solcellemodulet

monteres over et brandsikkert tag, der er godkendt til

anvendelsen. Solcellemodulets modstandsdygtighed over for

brand er klasse C efter ANSI/UL 790 udgave 2004.

 Solcellemodulet er kun IEC-godkendt til brug, når dets

fabriksramme er helt intakt.

 Kun autoriserede og kvalificerede personer må fjerne eller

ændre det.

 Boring af ekstra monteringshuller kan beskadige

solcellemodulet og reducere rammens styrke.

 Vi anbefaler en afstand på 6 mm mellem modulrammer for at

undgå spænding som følge af termisk udvidelse.

 Solcellemodulet kan mondteres ved at bruge de følgende

metoder: (*moment: 8-12 Nm)

 Hvis modulerne installeres i områder med kraftig sne,

anbefales det at gennemføre passende foranstaltninger for at

Monteringsskinner 
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forebygge eventuelle skader på den nederste side af rammen 

på grund af sne, der rutsjer ned. 

 Vi anbefaler at bruge rustfrit stål til disse understøttende dele.

(Der bør installeres et snegitter i overensstemmelse med

producentens anvisninger.)

Montering ved hjælp af bolthuller i rammen 

 Sikr solcellemodulet til konstruktionen ved at bruge

monteringshullerne, som fabrikken har forberedt.

 Der anbefales fire M8-bolte af rustfrit stål, fire møtrikker, fire

fjederskiver og otte flade skiver per solcellemodul.

 Modulet kan fastgøres til en støtte ved at bruge både de

udvendige og indvendige bolthuller i rammen.

 Hvert modul skal fastgøres sikkert på minimum 4 punkter på

to modsatte sider.

 Du finder specifikke informationer om

solcellemoduldimensionerne og monteringshullernes

placering i “Produktspecifikationer”.

 Stram bolten sikkert ved at bruge kombinationen. Placér

fjederskiven mellem den flade skive og møtrikken.

*Monteringsskinnemateriale: Aluminium, rustfrit stål osv.

 Vi anbefaler, at monteringsskinnerne har en minimumstørrelse

på 40x40 mm.

Montering ved hjælp af spændebøjler 

 Modulet kan fastgøres til en støtte ved at bruge spændebøjler

på både den lange og korte side af modulerne.

 Du finder specifikke informationer om placeringen af

spændebøjlerne i “Mekanisk installation”. (Se Tillæg.)

 Hvis du bruger en speciel spændebøjle, skal LGE teste 

den for kompatibilitet. 

 Hvis der er risiko for, at installationen kan blive påvirket af

kraftigt (ekstremt) snefald, anbefales det at supplere med

yderligere passende panelunderstøtning på den nederste

panelrække.

Solcellemodul 

Understøttende del 

Tag 

Modulramme 

Møtrik 

Fjederskive 

Flad skive 

Monteringsskinne 

Flad skive 

Bolt 
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ANSVARSFRASKIVELSE/BORTSKAFFELSE 

Ansvarsfraskrivelse 

 Inden installatøren starter installationsprocessen, skal installatøren læse og forstå installationsmanualen fuldstændigt.

 Hvis installatøren har spørgsmål til denne installationsmanual, skal installatøren kontakte LG med sine spørgsmål eller

bekymringer.

 Ved installationen af et LG Solcellemodul fritager jeg LG, dets forbundne virksomheder, efterfølgere eller retlige efterfølgere,

administratorer, direktører, agenter, funktionærer, frivillige og medarbejdere og andre personer, som har taget del i installation, drift

og service af LG-solcellemodulerne, for alt ansvar, krav, tab eller skader, som har påført mig et tab, som skyldes helt eller delvist

uagtsomhed fra LGs, dets forbundne virksomheders, efterfølgeres, eller retlige efterfølgere, dets administratorers, direktørers,

agenters, funktionærers, frivilliges og medarbejderes side.

Bortskaffelse 

Bortskaffelse af dit gamle apparat 

1. Dette symbol med en overstreget skraldespand angiver, at elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal
bortskaffes adskilt fra det kommunale affald. Bortskaf venligst gamle enheder adskilt fra andet affald og aflever
dem til et udpeget indsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald. I tilfælde af at enhederne indeholder batterier
eller lamper, der let kan fjernes
af slutbrugeren uden skader, bedes du adskille dem fra hovedenhederne, før du kasserer dem, medmindre du
ønsker, at de gamle enheder skal genbruges (udtjente batterier og lamper indsamles separat). Bemærk også, at
du er personligt ansvarlig for at rydde personlige oplysninger på enheden, før du bortskaffer dine enheder.

2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil hjælpe
med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Dit gamle apparat kan
indeholde genanvendelige dele, der kan bruges til at reparere andre produkter, og andre værdifulde materialer, der
kan genbruges for at spare på begrænsede ressourcer.

3. Du kan tage dit apparat med enten til den butik, hvor du købte produktet, eller kontakte dit lokale affaldskontor
for at få oplysninger om dit nærmeste autoriserede WEEE-indsamlingssted. Bemærk venligst, at nogle
distributører er forpligtet til: at tage gamle enheder tilbage fra slutbrugere ved salg af nyt tilsvarende udstyr til dem
og levere gratis afhentning af elektrisk og elektronisk udstyr af meget små dimensioner (ikke over 25 cm) uden
forpligtelse til slutbrugere til at købe nyt udstyr af tilsvarende type.
Når distributører leverer nyt udstyr til private husholdninger, er de forpligtet til at afhente gammelt udstyr direkte fra
dem eller til at foreslå en returløsning i rimelig afstand.
Derfor anbefaler vi, at du kontakter din forhandler for mere information.

4. LG Electronic DeutschlandGmbHer er behørigt registreret som producent i Tyskland.
Som sådan bidrager LG til den landsdækkende indsamling og genanvendelse af WEEE, som du bringer til en 
kommunal separat indsamlingsfacilitet. Se www.lg.com/global/recycling for de mest opdaterede oplysninger 
eller https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe

http://www.lg.com/global/recycling
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TRANSPORT OG OPBEVARING 

 Løsn ikke båndene, når modulet transporteres med lastbil, skib osv.

Hvis båndene løsnes, rystes modulet, og det kan forårsage skader.

 Stabl dem ikke på mere end én palle. Den maksimale højde er to paller. Højere stabling kan forårsage belastning på modulet og

dermed beskadige produktet.

 Transportér ikke kun én side af modulet under transporten af modulet. Der kan opstå skader på rammen eller kablet.

REVISIONSTABEL 

Dato Version Beskrivelse af ændring Bemærkning 

2021.06.21 1.0 (1. version) Publicering – installationsmanual 

2021.08.30 2.0 Opdater ændringer

 Denne installationsmanual (version 2) erstatter alle tidligere versioner bortset fra elektriske og mekaniske egenskaber. Se dataarket

for hver model for at få oplysninger om hver models elektriske og mekaniske egenskaber.

http://www.lg.com/global/recycling
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PRODUKTSPECIFIKATIONER 

N-TYPE

De elektriske nominelle værdier bortset fra den nominelle effekt (0/3 procent) ligger inden for 5 procent af de målte. Værdier ved 

standardmæssige testforhold (STC): Stråling 1000 W/m2, celletemp. 25 °C, 1,5 AM 

Note) MC4 formelt navn: PV-KST4/6II-UR, PV-KBT4/6II-UR 

 Plus (+) stik: Han MC4-kobler (PV-KST4/6II-UR) 

 Negativ (-) stik: Hun MC4-kobler (PV-KBT4/6II-UR) 

“Maks. antal moduler i serie” tager højde for 125 % af Voc. Faktisk antal 

forbindelser skal vælges under hensyntagen til opstillingsstedets forhold og 

lokale regler. 

Note) Den typiske ændring i moduleffektivitet ved 200 W/m2 i forhold til 1000 W/m2 er -2,0 % / ‘K model’ er -3,0 % 

Note) Maks. Bifacialitetskoefficient for magt : N3C(W)-V6 0.04 / N3K-V6 0.06 

Maks. Bifacialitetskoefficient for strøm: N3C(W)-V6 0.05 / N3K-V6 0.07 

Maks. Bifacialitetskoefficient for spænding : N3C(W)-V6 0.88 / N3K-V6 0.88

Note)  For information om de elektriske klassificeringer for både for- og bagoverflader (Bifaciality Coefficient) og det forventede 
bidrag fra jordreflekteret bestråling sammen med jorddække og installationshøjde over jorden, der reflekterede irradians, 
henvises til salgstalsmaterialet og databladet.

 Hun- og hankabelkoblere  

Hunkabelkobler 

Hankabelkobler 

Model Kabeltværsnit 
Ø A (kabels udvendige

diameter) 
Nominel strøm 

MC4 

4 mm2 

5,5-9 mm 30 A 

12 AWG 

05-8-cm 

4 mm2 

5,4-7,2 mm 20 A 

12 AWG 

 Find flere informationer >> http://www.multi-contact.com/ eller http://www.renhesolar.com/

Elektriske egenskaber (NMOT*) 

* NMOT (Nominal Module OperatingTemperature) : Irradiance800W/m 2, ambient temperature20℃, wind speed1m/s

Temperature Characteristics



13 

Modulernes dimensioner 

Enhed: [mm]/[in.] 

LGXXXN3C(W)-V6/ LGXXXN3K-V6

Rammes tværsnit 

Lang ramme Kort ramme 
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TILLÆG 

Mekanisk installation: 132 Half-Cut celle model

Fig 1. Type med boltfastgørelse (M8) Fig 2. Type med fastgørelse med spændebøjle 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

228 5400/4000 250-400 5400/4000 

Fig 3. Type med fastgørelse med spændebøjle Fig 4. Type med fastgørelse med spændebøjle 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

A 0-50
2400/2400 250-400 5400/4000 

B 100-750

Fig 5. Type med fastgørelse med spændebøjle Fig 6. Type med fastgørelse med spændebøjle 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

0-300 5400/1600
A 0-300 2400/2155 

B 890-990 5400/4000 

Note) Alle mekaniske installationsmetoder og boltfastgørelsesmetoder i dette tillæg er ikke testet af VDE. 

Det kontrolleres af LGs interne test. 
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TILLÆG 

Mekanisk installation: 132 Half-Cut -celle model

Fig 7. Type med fastgørelse med spændebøjle Fig 8. Type med fastgørelse med spændebøjle 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

250-400 4000/4000 
A 0-50

2400/2400 
B 100-750

Fig 9. Type med fastgørelse med spændebøjle Fig 10. Type med fastgørelse med spændebøjle 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

Position 
[mm] 

Belastning 
Forrest/bagest [Pa] 

A 0-300
2400/2155 

A 250-400
2155/2155 

B 250-400 B 0-300

Note) Alle mekaniske installationsmetoder og boltfastgørelsesmetoder i dette tillæg er ikke testet af VDE. 

Det kontrolleres af LGs interne test. 
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Boltfastgørelsesmetode 

 Der anbefales fire M8-bolte (5/16 inch) af rustfrit stål, fire møtrikker, fire fjederskiver og otte flade skiver per solcellemodul.

Krav til spændebøjlesystemet 

 Spændebøjlebredde ≥ 40 mm (1,57 in).

 Spændebøjlehøjde svarer til en 40 mm (1,57 in) rammehøjde.

 Spændebøjledybde 8-10 mm (0,31-0,39 in).

 Spændebøjlen må ikke komme i kontakt med modulets glas.

 Brug spændebøjler og hardware af rustfrit materiale.

Hvis du bruger en særlig spændebøjle, skal LGE teste den for kompatibilitet.

 Brug passende boltforbindelser, der svarer til spændebøjleproducentens anvisninger.

 Følg spændebøjleproducentens anbefalede moment for at fastgøre spændebøjlerne.

 

Note) Alle mekaniske installationsmetoder og boltfastgørelsesmetoder i dette tillæg er ikke testet af VDE. 

Det kontrolleres af LGs interne test. 

Modulramme 

Bolt 

Monteringsskinne 

Flad skive 

Flad skive 

Fjederskive 

Møtrik 

Bredd

e 

Højde 

Dybde 

<Midterspændebøjle> 

Bredd
e 

Højde 

Dybde 

<Kantspændebøjle> 
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Aflæsningsguide 

Hvis du aflæsser produktet vha. tungt udstyr som f.eks. en kran, skal du følge nedenstående procedure. 

[Trin 1] [Trin 2] [Trin 3] [Trin 4] 

Trin 1. Placér pakken på en flad overflade. 

Trin 2. Placér sikkerhedstrælægten på pakken, og fastgør et reb som vist i fig. [Trin 2] 

- For at forhindre skader på modulet, skal du bruge sikkerhedstrælægter, der er længere end pakken.

- Rebets position skal være mellem blok 1 og blok 2, når du fastgør et reb til pallen.

- Detaljeret visning af rebets position nedenfor.

- Hvis du ikke har en trælægte, kan du bruge en palle, som er længere end

modulstørrelsen.

Trin 3. Læsning og aflæsning af pakke. 

- Krankrogen skal placeres i midten af pakken.

- For at pakken er i balance, skal rebet mellem pakken og kranen have samme

længde.

Trin 4. Nedsættelse af pakken på jorden. 

- Der skal være mindst to operatører til at sikre, at alle fire hjørner nedsættes på

samme tid, når pakken aflæsses.

► Hvis du har spørgsmål eller har brug for rådgivning, bedes du venligst kontakte

vores salgschef.

Reb 
Standardlinje 

Blok  Blok  Blok  Blok  
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