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BIZTONSÁG 
 

 

Az alábbiakban jelzett biztonsági utasítások a váratlan veszélyek 

vagy károk megelőzését szolgálják a termék biztonságos és 

pontos használata által. 

 VESZÉLY 

Az utasítások be nem tartása azonnal súlyos sérülést vagy akár 

halált is okozhat. 

 FIGYELMEZTETÉS 

Az utasítások be nem tartása a felhasználó halálát vagy súlyos 

sérülését okozhatja. 

 VIGYÁZAT 

Az utasítások be nem tartása sérülést vagy a felhasználó 

tulajdonában keletkezett kárt okozhat. 

 VESZÉLY 

Megfelelő biztonsági felszerelés nélkül 

ne érjen a panel elektromosan aktív 

részeihez, például a csatlakozókhoz. 

Ezek megérintése halált okozó szikra 

keletkezését vagy áramütést 

eredményezhet. 

 

Sose használjon vagy telepítsen törött 

vagy szakadt modult. Ezek be nem 

tartása áramütést okozhat. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Mindig száraz körülmények között 

dolgozzon, és száraz szerszámokat 

használjon. Ne kezelje a nedves 

paneleket megfelelő védőfelszerelés 

nélkül. Ezek be nem tartása balesetet 

vagy halált okozhat. 

 

A sérült modulokat biztonsági 

védőfelszereléssel kell kezelni. Ezek 

be nem tartása súlyos testi sérülést 

vagy halált okozhat. 

 

Ne közelítse meg a sérült vagy törött 

modult, ha Ön nem felhatalmazott vagy 

képzett szakember. Ezek be nem 

tartása súlyos testi sérülést vagy halált 

okozhat. 
 

A telepítés után nincsenek villamos 

alkatrészek, például kábelek a lamináló 

réteg és a szerelőszerkezet között. 

 

Ne csatlakoztassa újra vagy javítsa 

meg az elosztódoboz kábelét. Szikra 

keletkezhet vagy áramütést okozhat. 

 

Ne hajlítsa meg az elosztódoboz 

kábelét. Ha feszül a kábel, az 

károsíthatja a modult. A kábel hajlási 

sugarának legalább a kábel 

átmérőjének négyszeresének kell 

lennie. 

 

 VIGYÁZAT 

Használjon megfelelő felszerelést, 

csatlakozókat, vezetékeket és 

alátámasztást a modul telepítésekor. 

Ezek be nem tartása a termék 

károsodását, termékhibát vagy testi 

sérülést okozhat. 

 

Az esős, erősen szeles vagy havas 

időben történő telepítés testi sérülést 

vagy halált okozhat. 
 

A keretben vagy a modul üvegében 

lévő lyukak gyengítik a keretet, és az 

üveg törését okozhatják. 

 
A modul telepítése után ne érjen hozzá 

a napelemmodul üvegfelületéhez vagy 

keretéhez. Ez sérüléshez vagy 

halálhoz vezethet. 

 

Ne tartson nehéz tárgyakat a 

napelemmodulon. 

Ne lépjen vagy álljon rá a modulra. Ne 

ejtse le a modult. Ezek be nem tartása 

a termék károsodását, termékhibát 

vagy testi sérülést okozhat. 

 

Ne karcolja meg a keret bevonatát. 

A karcolások a keret korróziója miatt 

csökkenthetik a napelem teljes 

teljesítményleadását. 
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Sose fókuszálja a napfényt 

mesterségesen a napelemmodul 

felületére. Ennek be nem tartása a 

termék károsodását vagy termékhibát 

okozhat. 

Ne engedje, hogy áramütés érje a 

modul elosztódobozát, és ne húzza 

meg a kábelt. Ne távolítsa el a 

modulon lévő címkéket. Ennek be nem 

tartása a termék károsodását 

okozhatja. 

Ha íves felületre (pl. boltíves típus) telepíti a modult a lenti ábrán 

található módon, akkor ne módosítsa erővel a modult 

telepítéskor, mikor összeköti a szerelőszerkezettel. Csak olyan 

helyre telepítse a modult, ahol a paneleknek szánt szerkezet 

megfelelően került kialakításra. A helytelen szerkezet a panelek 

eldeformálódását okozhatja. A panelek a nem jóváhagyott 

telepítési módszerek – például daru alkalmazása – miatt is 

károsodhatnak. 

El kell távolítani a napelemmodulra 

árnyékot vető dolgokat, mert súlyos 

problémákat okozhatnak a 

napelemmodulra nézve. 

Modul 

Telepítőszerkezet 
(hajlított típus) 

Modul 

Telepítőszerkezet 

(egyenes típus) 

A termék 
deformálódása 

Rés 
megjelenése 

A napelem modulok sötét színe a gyártási folyamattól függően 
változhat, és nincs hatással a napelem modul minőségére és 
teljesítményére. 
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TELEPÍTÉS ELŐTT ÉS UTÁN 

Telepítés előtt 

Kérjük, hogy telepítés előtt gondosan olvassa el a jelen 

kézikönyvet. 

 A napelemmodul telepítését és karbantartását képzett és

felhatalmazott telepítőnek kell elvégeznie.

 Telepítés előtt el kell olvasni és meg kell érteni a telepítési

utasításokat.

 Ne érjen a napelemmodulhoz fedetlen kézzel. Ez égéshez

vagy sérüléshez vezethet.

 Ne szerelje szét a napelemmodult.

 Telepítés vagy javítás után ellenőrizze, hogy megfelelően

üzemel-e a napelemmodul.

 Ha az aktuálisan használt napelemet vagy annak részeit

kicserélték, akkor az újonnan használt modell nevének és az

alkatrészeknek meg kell egyezniük a korábban telepített

napelemmodullal.

 Ha a cserealkatrész másik modellnevű, akkor annak a

rendszer maximális feszültségértéke 80%-án belüli, az

eredetivel megegyező vagy annál magasabb elektromos

jellemzőkkel rendelkező modellnek kell lennie.

 Ne engedjen a napelemmodul közelébe olyanokat, aki kevés

ismerettel rendelkeznek a napelemmodulokról vagy a sérült

napelemmodul okozta sérülés vagy áramütés kockázatának

elkerülése érdekében szükséges intézkedésekről.

 Szerezzen be minden, a napelemmodul telepítéséhez

szükséges engedélyt és licencet.

 Ne helyezze el a napelemmodult vízszintesen, mert akkor

piszok és fehér színű mállás (az üveg deformálódása) jelenik

meg rajta.

 A panelek nem beltéri vagy bármilyen mozgó járművön való

használatra készültek.

 Az ipari szabvány szerint minősített specifikációk 1000 W/m2-

es besugárzással és 25 °C-os (77 °F) napcella-hőmérséklettel

jellemzett feltételek mellett kerültek meghatározásra. Az

alacsonyabb hőmérséklet jelentősen növelheti a feszültséget

és a teljesítményt.

 Semmiképpen ne engedje, hogy a gyermekek hozzáférjenek

a napelemmodulhoz és a napelemrendszerhez.

 A telepítésig tartsa a modult a kartoncsomagolásban.

 A telepítés helyén ne legyenek gyúlékony gázok.

 Ne dolgozzon egyedül. Kérjük, hogy két vagy több fős

csapatban dolgozzon.

 A telepítés során erősen ajánlott a biztonsági heveder

használata.

 Legyen óvatos, ne sértse meg a kábelt, amikor szerszámokat,

például kést használ az elosztódoboz kábelét rögzítő

kábelkötő elvágásához.

 A részleges árnyékoltság jelentősen csökkenti a panel és a

rendszer teljesítményét, és akár a napelemmodul

károsodását is okozhatja.

 Gondosan el kell kerülni az alacsony dőlésszögben történő

telepítést, ellenkező esetben piszok gyűlhet össze az üvegen

a keret széle mentén.

 Az panelek felületén összegyűlő piszok miatt árnyékba

kerülhetnek az aktív napcellák, és károsodhat az elektromos

teljesítmény.

Telepítés után 

 Szorosan csatlakoztassa a csatlakozót, és bizonyosodjon

meg arról, hogy a vezetékezés megfelelően működik.

 Rendszeresen vizsgálja meg a paneleket, hogy sérült-e az

üveg fedőlap, a hátlap, a keret, az elosztódoboz vagy

sérültek-e a külső elektromos csatlakozások.

 Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat, hogy talál-e laza

csatlakozásokat vagy korróziót.

 A PV panelek tisztítás nélkül is hatékonyan működnek, ám a

piszok eltávolítása az üveg fedőlapról növeli a kimeneti

teljesítményt.

 Az üveg fedőlap portól, piszoktól és egyéb lerakódásoktól

való rendszeres megtisztításához vagy öblítéséhez víz, etanol

vagy hagyományos üvegtisztító és mikroszálas törlőkendő

használható.

 Az üveg tisztításához ne használjon kalcium-karbonát

összetevőket tartalmazó talajvizet.

 Az agresszív és a súroló hatású tisztítószerek vagy vegyi

anyagok, például az ammóniaalapú oldatot tartalmazó lúgos

vegyszerek nem használhatók a modul tisztításához.

 A panel hátoldalán sose legyenek idegen tárgyak vagy

szerkezeti elemek, amelyek hozzáérhetnek a panelhez,

különösen akkor ne, ha a panel mechanikai terhelés alatt áll.

 Az idegen anyagok lerakódásai nedves szivaccsal vagy

ronggyal távolíthatók el a keret felületéről, majd meg kell

szárítani a keretet a szabad levegőn vagy egy tiszta

szarvasbőr kendő segítségével.

 A vezetékezési munkát – a csatlakozó és a vezetékek

állványhoz való rögzítését – a tetőtől vagy a talajtól távol

végezze.

 Ne használjon semmilyen olajat vagy kenőanyagot a modul

alkatrészein, mert azok miatt meghibásodhat a PV modul.
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ELEKTROMOS TELEPÍTÉS 

Vigyázat 

 Kerüljön el minden elektromos veszélyt a panelek

telepítésekor, vezetékezésekor, üzemeltetésekor és

karbantartásakor.

 Ne csatlakoztasson különböző elektromos tulajdonságokkal

vagy fizikai konfigurációval rendelkező paneleket ugyanahhoz

a rendszerhez.

 Az összeköttetések létrehozásakor a kábelek és csatlakozók

polaritásának megfelelően járjon el; ellenkező esetben

károsodhat a panel.

 Ha a visszáram túllépheti az adattáblán megadott értéket,

akkor megfelelően minősített és tanúsított túláram elleni

eszközt (biztosítékot vagy megszakítót) kell sorosan kapcsolni

minden panelhez vagy panellánchoz.

 A túláram elleni eszköz minősítése nem haladhatja meg a

sorba kapcsolt biztosíték adattáblán megadott maximális

minősítését.

 A panel gyárilag telepített áthidaló (bypass) diódákat

tartalmaz, amelyek az elosztódobozban kaptak helyet.

 A rendszer telepítésekor – annak védelme érdekében –

javasolt egy villámhárító telepítése.

 A villámlás által indukált túlfeszültség rendszerkárosodást

okozhat – a lehető legminimálisabbra kell terveznie a

vezetőhurok csatlakozását.

 Ne nyissa fel az elosztódobozt. Az elosztódoboz felnyitása

esetén a garancia érvényét veszti.

 A vélhetően elektromos problémával rendelkező paneleket

vissza kell küldeni az LG Electronics részére, hogy

megvizsgálhassák, adott esetben megjavíthassák vagy

kicserélhessék – az LG Electronics által biztosított garanciális

feltételek szerint.

Elektromos összeköttetések 

 A napelemmodul elektromos összeköttetéseinek közelében

áramütés veszélye merülhet fel.

 A modulok sorosan és/vagy párhuzamosan kapcsolhatók a

kívánt elektromos kimeneti teljesítmény elérése érdekében,

amíg az a termékleírási lapon szereplő iránymutatásoknak

megfelel.

 Kombinált forrás áramkörben kérjük, hogy csak ugyanolyan

típusú modulokat használjon.

 Üzem közben ne csatlakoztassa le a modult. A

napelemmodul összeköttetési módjainak közelében áramütés

veszélye merülhet fel.

 A modulok soros vagy párhuzamos telepítése esetén (pl.

hosszabbító kábelek használatakor stb.) az egyes

moduloknak ugyanolyan típusú csatlakozóval kell

rendelkezniük. (ugyanazon gyártótól származó, eredeti dugós

vagy hüvelyes csatlakozóval kell csatlakoztatni)

Diódák 

 Minden LG modul gyárilag telepített áthidaló (bypass)

diódákat tartalmaz. A gyárilag beszerelt diódák megfelelő

áramköri védelmet biztosítanak a modul számára a váratlan

árnyékolásoktól.

PST4520A UKTD3045-06 

IF(AV) 20 A 30 A 

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

VRRM 45 V 45 V 

Tj (max) 200 °C 200 °C 

RTH 1,5 °C/W 0,8 °C/W 

A diódák specifikációi és konfigurációja 

Soros kapcsolás 

 A napelemmodulok sorosan kapcsolhatók a kívánt kimeneti

feszültség elérése érdekében.

 Minden sorosan kapcsolt modulnak ugyanolyan

áramerősséggel kell rendelkeznie.

 A sorosan kapcsolható modulok maximális száma a

maximális rendszerfeszültség, a 125%-os biztonsági tényező

és a modul nyitott áramköri feszültsége (Voc) alapján

határozható meg, amelyeket a jelen kézikönyv „Termékleírás”

részében kell ellenőrizni.

 A megengedett legnagyobb napelemmodul-konfiguráció a

„Termékleírás” részben látható.

Soros kapcsolás a nagyobb feszültség érdekében 

Párhuzamos kapcsolás 

 A napelemmodulok párhuzamosan kapcsolhatók a kívánt

kimeneti áramerősség elérése érdekében.

 Ha a modulokat párhuzamosan kapcsoljuk, akkor az

összesített áramerősség egyenlő az egyes modulok

áramerősségének összegével.
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 Minden párhuzamosan kapcsolt modulnak ugyanolyan

feszültséggel kell rendelkeznie.

 Ha több modulláncot párhuzamosan kapcsolunk, akkor

minden sorosan kapcsolt láncot vagy napelemmodult

biztosítékkal kell ellátni, mielőtt összekapcsolnánk őket más

láncokkal.

 Tartson be minden alkalmazandó szövetségi, állami és helyi

szabályzatot a biztosítékokra vonatkozó további

követelmények és korlátozások tekintetében a párhuzamosan

kapcsolt napelemmodulok maximális számára vonatkozóan.

 A maximális soros biztosítékminősítés a „Termékleírás; 11.

oldal” részben látható.

 A párhuzamos konfigurációra nem vonatkozik korlátozás, ha

megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy

megakadályozza a visszáram folyását, például biztosítékokat

használ a modul és a kábelek túláram elleni védelméért,

illetve a lánc kiegyenlítetlen feszültségének

megakadályozásáért.

 Szorzótényezőre van szükség a PV modulok kimeneti

teljesítményének növeléséhez. Normál körülmények között a

PV modul olyan feltételekkel kerül kapcsolatba, amelyek

eredményeképp nagyobb áramerősséget és/vagy

feszültséget generál, mint ami a szabványos vizsgálati

feltételek mellett felmerül. Az ehhez hasonló megnövekedett

kimeneti teljesítmények kezeléséhez be kell tartani az

egyesült államokbeli nemzeti villamossági szabályzat

(National Electrical Code – NEC) 690. cikkében foglalt

követelményeket.

A jelen PV modulon jelzett független zárlati áram (Isc) és a

nyitott áramköri feszültség (Voc) értékét meg kell szorozni

125%-kal, amikor megállapítjuk egy komponens névleges

feszültségét, egy vezető ampacitását, egy biztosíték méretét

és a PV kimeneti teljesítmény vezérlőjének méretét.

 A nemzeti irányelvektől függően további biztonsági

tényezőkre lehet szükség a túláram elleni védelem

érdekében.

Párhuzamos kapcsolás a nagyobb áramerősség érdekében 

Általános vezetékezés 

 Az LG Electronics javaslata szerint minden vezetéknek

duplán szigeteltnek kell lennie, 90 °C (194 °F) minimális

minősítéssel.

 Minden vezetékben rugalmas rézvezetőt (Cu) kell alkalmazni.

 A minimális méretet az alkalmazandó szabályzatok szerint

kell meghatározni.

 Az LG Electronics nem javasol 4 mm2-esnél kisebb méretet.

Földelés 

 Minden munkát a szövetségi, állami és helyi szabályzatokkal

és szabványokkal összhangban kell elvégezni.

 A rendszer biztonsága és karbantartása érdekében a földelési

munkákat felhatalmazott telepítőnek kell elvégeznie a

nemzeti, állami és helyi villamos szabályzatok, előírások és

szabványok alapján.

 A napelemmodulok méretéről és a földelőnyílások

elhelyezkedéséről a „Termékleírás” részben talál pontos

információt.

 Minden szerelőnyíláshoz javasolt egy M4 rozsdamentes

acélcsavar, egy anyacsavar, egy rugós alátét, két lapos

alátét, egy kúpos alátét, egy fogazott alátét és 12 AWG

átmérőjű rézvezeték.

 Ahol szokásos földelési eszközöket (anyacsavar, csavarok,

alátétek) használnak a felsorolt földelőeszköz csatolásához,

ott a csatlakoztatást az eszköz gyártójának földelésre

vonatkozó utasításai szerint kell elvégezni.

 Minden eszköznek rozsdásodással szemben ellenálló

anyagból, például rozsdamentes acélból kell készülnie.

 A modul keretének szélén található egy földelőnyílás. A nyílás

felhasználásával javasolt összekötni és földelni a földelt

vezetőt és a napelemmodul keretét – ahogy azt a lenti ábra

mutatja.

 Minden csavart és anyacsavart 4~5 Nm nyomatékkal kell

meghúzni.

 Az áramütés és a tűz megelőzése érdekében védőföldelést

kell kialakítani a napelemmodulok keretén és a

modulcsoportokon. Bár az LG napelemmoduljai teljesítik a II.

biztonsági osztály követelményeit, be kell tartani a nemzeti

irányelveket.

 A földhöz kapcsolódó kötési pontoknak szorosnak,

biztonságosnak és korróziómentesnek kell lennie. (Különösen

fontos a karbantartás azokon a területeken, ahol magas a

levegő sótartalma, például partmenti területeken és a

környező tengereken.)

Modulkeret 

Csavar 

Lapos alátét 

Fogazott alátét 

Kúpos alátét 

Földelővezeték 

Lapos alátét 

Rugós alátét 

Anyacsavar 
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MECHANIKAI TELEPÍTÉS 

A modul szerelése 

 Az LG Electronics (LGE) napelemmodulokra vonatkozó

Korlátozott jótállása a moduloknak a jelen szakasz

követelményeivel összhangban történő szerelésének

függvénye.

 A napelemmodulok az A alkalmazási osztályba és a II.

biztonsági osztályba tartoznak, ezért üzemeltethetők 120 V

DC és annál magasabb feszültségű rendszerekben. Az

általános hozzáférés nem korlátozott.

 Javasoljuk, hogy rozsdásodással szemben ellenálló anyagból,

például rozsdamentes acélból készült szerelési alkatrészeket

(csavar, anyacsavar, alátét) használjon.

A helyszín kiválasztása 

Az LGE napelemmoduljai az alábbi követelményeknek 

megfelelő helyszínen szerelhetők fel. 

Üzemi hőmérséklet 

 Hőmérséklettartomány: -40 °C ~ 90 °C (-40 °F ~ 194 °F)

Alkalmatlan üzemi környezetek 

 Az LG Electronics napelemmoduljai nem üzemeltethetők

olyan helyszínen, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetnek sós

vízzel vagy ammóniával.

 Ne használja a modulokat tetők vagy szobák falai (vagy azok

egy része) helyett.

Modulerősség (alapterhelés); IEC61215-2:2016 

Cellasz. Erő iránya 
Tervezett 

terhelés: A 

Vizsgálati 
terhelés: B 

(B = A x Ym) 
132
Half-Cut 
cella 

Elülső oldal 3600 Pascal 5400 Pascal 

Hátoldal 2650 Pascal 4000 Pascal 

 Ym az 1,5-szörös biztonsági tényező

 A szerelési távolság részleteit lásd lent.

132 
Half-Cut
cella 

228mm 

 Ennél a szerelési módnál a kereten lévő csavarmenetet

használjuk.

 A szerelősínnek a modul hosszanti oldalára merőlegesen kell

futnia.

Árnyék 

 Az LGE napelemmodult olyan megfelelő helyre kell telepíteni,

ahol nem éri árnyék épület, kémény, fa vagy a szomszédos

modul stb. miatt.

 Használjon rozsdásodással szemben ellenálló anyagból

készült szerelősíneket és eszközöket.

 Használjon megfelelő, a gyártó utasításaival összhangban

lévő csavaros összeköttetéseket.

 A telepítés után nincsenek villamos alkatrészek, például

kábelek a lamináló réteg és a szerelőszerkezet között.

 Az LGE napelemmodul 4000 m-es magasságig minősített.

Szerelési módok 

Általános információk 

 Válassza ki a megfelelő irányt a napfénynek való kitettség

maximalizálása érdekében.

A modul akkor éri el a maximális kimeneti teljesítményt, ha

közvetlenül a nappal szemben helyezkedik el. A modulok

dőlésszögét úgy kell megválasztani, hogy a telepítés helyén

optimalizálható legyen az évszaktól, illetve a napfénytől függő

teljesítmény.

 A modult sem felszerelni, sem tárolni nem szabad az

elülső/felső üvegréteggel lefelé, hogy megelőzhető legyen a

víz bejutása az elosztódobozba, ami biztonsági kockázatot

okozhat.

 Fontos távolságot tartani a napelemmodulok keretei és az

egyéb szerkezetek, például tetők vagy a talaj között, hogy

elkerülhető legyen a vezetékezés károsodása, illetve, hogy a

levegő áramolhasson a napelemmodul mögött. Az ajánlott

felállítási magasság legalább 100 mm.

 Tetőre történő szereléskor a napelemmodult az

alkalmazáshoz minősített, tűzálló tetőborítás fölé kell

felszerelni. A napelemmodul a C tűzállósági osztályba tartozik

az ANSI/UL790 szabvány 2004-es kiadása szerint.

 Az IEC szerint a napelemmodul csak akkor használható, ha a

gyári kerete tökéletesen sértetlen.

 Az eltávolítást vagy bármilyen módosítást csak felhatalmazott

és képzett személy végezheti.

 További szerelőnyílások kialakítása károsítaná a

napelemmodult, és gyengítené a keretet.

 A modulkeretek között 6 mm-es rést javaslunk, hogy

elkerülhető legyen a hőtágulás okozta feszültség.

 A napelemmodul az alábbi módokon szerelhető fel:

(*Nyomaték: 8~12 Nm)

Szerelősín 
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 A modulok havas időjárású tájakon való telepítéskor javasolt

megfelelő ellenintézkedéseket tenni, hogy megelőzhető

legyen a keret alsó felének esetleges sérülése a lecsúszó hó

miatt.

 Javasoljuk a rozsdásodással szemben ellenálló anyagból

készült tartószerkezet használatát. (Hófogót a gyártó

utasításainak megfelelően kell telepíteni.)

Szerelés a kereten lévő csavarmenet használatával 

 Rögzítse a napelemmodult a szerkezethez a gyárilag

előkészített csavarmenetek segítségével.

 Négy M8 rozsdamentes acélcsavar, négy anyacsavar, négy

rugós alátét és nyolc lapos alátét használatát javasoljuk

minden napelemmodulhoz.

 A modul a keret külső és belső csavarmenetével is rögzíthető

a tartószerkezethez.

 Minden modult két ellenkező oldalon, legalább 4 ponton kell

stabilan rögzíteni.

 A napelemmodulok méretéről és a szerelőnyílások

elhelyezkedéséről a „Termékleírás” részben talál pontos

információt.

 A javasolt kombinációt használva biztonságosan húzza meg a

csavart. Helyezze a rugós alátétet a lapos alátét és az

anyacsavar közé.

* A szerelősínek anyaga: alumínium, rozsdamentes acél stb.

 Javasoljuk a 40x40 mm-nél nagyobb szerelősíneket.

Szerelés szorítók használatával 

 A modul a hosszabb és a rövidebb éle mentén elhelyezett

szorítókkal is rögzíthető a tartószerkezethez.

 A szorítók helyét illetően pontos információk a „Mechanikai

telepítés helyszíne” részben találhatók. (Lásd a mellékletet.)

 Ha speciális szorítót használ, akkor annak

kompatibilitását az LGE vállalatnak meg kell vizsgálnia.

 Ha a telepített napelemet várhatóan (extrém) nagy

mennyiségű hó éri, akkor további megfelelő paneltartó

szerkezet javasolt az alsó sorban lévő panelekhez.

Napelemmodul 

Tartószerkezet 

Tető 

Modulkeret 

Anyacsavar 

Rugós alátét 

Lapos alátét 

Szerelősín 

Lapos alátét 

Csavar 



10 

JOGI NYILATKOZAT/ÁRTALMATLANÍTÁS 

Jogi nyilatkozat 

 A telepítési folyamat kezdetén a telepítő köteles elolvasni és teljesen megérteni a jelen Telepítési kézikönyvet.

 Ha kérdései merülnének fel a Telepítési kézikönyvvel kapcsolatban, akkor felkeresi az LG-t.

 Az LG Solar modul telepítésével kijelentem, hogy nem indítok peres eljárást az LG, annak kapcsolt vállalkozásai, jogutódjai vagy

engedményesei, ügyintézői, igazgatói, ügynökei, tisztviselői, önkéntesei és munkavállalói, valamint az LG Solar modulok

telepítéséhez, üzemeltetéséhez vagy szervizeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző résztvevői ellen, továbbá mentesítem az

előbbieket minden kötelezettség, követelés, igény, illetve engem ért veszteség vagy kár alól, amelyet részben vagy egészben,

vélhetően vagy a valóságban az LG, annak kapcsolt vállalkozásai, jogutódjai vagy engedményesei, ügyintézői, igazgatói, ügynökei,

tisztviselői, önkéntesei és munkavállalói gondatlansága okozott.

Ártalmatlanítás 

Régi készülékének ártalmatlanítása 

1. Ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus termékek hulladékai
(WEEE) a települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Kérjük, hogy a régi készülékeket a többi
hulladéktól elkülönítve dobja ki, és vigye el egy kijelölt elektromos és elektronikai gyűjtőhelyre
Pazarlás. Abban az esetben, ha a készülékek akkumulátorokat vagy lámpákat tartalmaznak, amelyeket a
végfelhasználó sérülés nélkül eltávolíthat, kérjük, válassza le azokat a fő eszközöktől, mielőtt kidobja őket, kivéve,
ha a régi készülékeket újra kívánja használni (a használt elemeket és lámpákat külön kell gyűjteni).
Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy Ön személyesen felelős azért, hogy az eszközön lévő személyes adatokat
törölje, mielőtt az eszközeit megsemmisíti.

2. A régi elektromos termékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, ezért a régi készülék megfelelő
ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív
következményeket. Régi készüléke tartalmazhat újrafelhasználható alkatrészeket, amelyek más termékek
javítására használhatók, és más értékes anyagokat, amelyek korlátozott erőforrások megtakarítása érdekében
újrahasznosíthatók.

3. A készüléket elviheti abba az üzletbe, ahol a terméket vásárolta, vagy a legközelebbi hivatalos WEEE
gyűjtőhely adataiért forduljon a helyi önkormányzati hulladékgyűjtő hivatalhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes
forgalmazók kötelesek: visszavenni a régi készülékeket a végfelhasználóktól, ha új, egyenértékű berendezést
adnak el nekik, és díjmentesen átszedni a nagyon kis méretű (25 cm-t meg nem haladó) elektromos és
elektronikus berendezéseket a végfelhasználóknak, hogy egyenértékű típusú új berendezést vásároljanak.
Amikor a forgalmazók új berendezéseket szállítanak ki magánháztartásokba, kötelesek a régi berendezéseket
közvetlenül tőlük begyűjteni, vagy ésszerű távolságon belül visszavételi megoldást javasolni. Ezért javasoljuk,
hogy további információért forduljon a forgalmazóhoz.

4. Az LG Electronic DeutschlandGmb megfelelően bejegyzett gyártó Németországban.
Mint ilyen, az LG hozzájárul a települési szelektív gyűjtőhelyre szállított elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak országos gyűjtéséhez és újrahasznosításához. A legfrissebb információkért látogasson el a
www.lg.com/global/recycling webhelyre
vagy https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe
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SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 

 Ne lazítsa meg a kötéseket, ha a modult teherautóval, hajóval stb. szállítja.

Ha a kötések meglazulnak, akkor a modul rázkódni fog, emiatt pedig károsodhat.

 Ne tegyen egymásra egynél több raklapot. Legfeljebb két raklap lehet egymáson. Ha sok raklapot rak egymásra, akkor az a modul

feszülését okozhatja, az pedig a termék károsodását.

 Sose csak a modul egyik oldalát szállítsa. Emiatt károsodhat a keret vagy a kábel.

ÁTDOLGOZÁSOK TÁBLÁZATA 

Dátum Verzió A változás leírása 
Megjegyzé

s 

2021. 06 21 1.0 (1. kiadás) Telepítési kézikönyv kiadása 

2021. 08. 30 2,0 Módosítások frissítése

 A jelen kézikönyv (2. verzió) minden korábbi verzió helyébe lép, kivéve az elektromos és mechanikai jellemzőket. Az egyes

modellek elektromos és mechanikai jellemzői az egyes modellek adatlapján olvasható.
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TERMÉKLEÍRÁS 

N-TÍPUS

A névleges elektromos jellemző (kivéve a névleges teljesítmény -0/+3 százalékát) a mérthez képest 5 százalékon belül van. Értékek 

szabványos vizsgálati feltételek (STC) mellett: Besugárzás 1000 W/m2-en, cellahőmérséklet: 25 °C, 1,5 AM 

Megjegyzés) Az MC4 hivatalos neve: PV-KST4/6II-UR, PV-KBT4/6II-UR 

 Pozitív (+) csatlakozó: Dugós MC4 összekapcsoló (PV-KST4/6II-UR)

 Negatív (-) csatlakozó: Hüvelyes MC4 összekapcsoló (PV-KBT4/6II-UR)

„Sorosan kapcsolt modulok max. száma” 125%-os Voc-t vesz figyelembe. 

A csatlakozások valódi számát a telepítési hely feltételei, valamint a helyi 

szabályzat alapján kell megválasztani. 

Megjegyzés) A modulhatékonyság tipikus változása 200 W/m2-nél 1000 W/m2-hez képest -2,0% / a „K modellnél” -3,0% 

Note) Max. Bifacialitási Hatványegyüttható: N3C(W)-V6 0.04 / N3K-V6 0.06 

Max. Az áram bifacialitási együtthatója: N3C(W)-V6 0.05 / N3K-V6 0.07 

Max. Bifacialitási együttható feszültség: N3C(W)-V6 0.88 / N3K-V6 0.88

Note)  Az elülső és a hátsó felületek elektromos besorolásával (Bifacialitási együttható), valamint a talajtakaró és a besugárzást tükröző talaj feletti beépítési magasság várható 
hozzájárulásával kapcsolatban tekintse meg az értékesítési tájékoztató anyagot és az adatlapot.

 Hüvelyes és dugós kábel-összekapcsolók  

Hüvelyes kábel-összekapcsoló 

Dugós kábel-összekapcsoló 

Modell Kábelkeresztmetszet Ø A (kábel külső átmérője) 
Névleges 

áramerősség 

MC4 

4 mm2 

5,5 ~ 9 mm 30 A 

12 AWG 

 További információkért keresse fel a következő weboldalakat >> http://www.multi-contact.com/ 

Elektromos tulajdonságok (NMOT*) 

* NMOT (modul névleges üzemi hőmérséklete): Besugárzás 800 W/m2-en, környezeti hőmérséklet: 20 °C, szélerősség: 1 m/s 

Hőmérsékletjellemzők 
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Modulok méretei 

Egység: mm/in. 

LGXXXN3C(W)-V6/ LGXXXN3K-V6

Keret keresztmetszete 

Hosszú keret Rövid keret 
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MELLÉKLETET 

Mechanikai telepítés: 132 Half-Cut cellás modell

1. ábra Csavaros megoldás (M8) 2. ábra Szorítós megoldás

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

228 5400/4000 250 ~ 400 5400/4000 

3. ábra Szorítós megoldás 4. ábra Szorítós megoldás

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

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

B 0~750

5. ábra Szorítós megoldás 6. ábra Szorítós megoldás

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

0 ~ 300 5400/1600
A 0~300 1600/1600

B 890~990 5400/4000 

Megjegyzés) A jelen mellékletben szereplő mechanikai telepítési módokat és csavarozási módokat nem a VDE vizsgálta. 

Ezeket az LG értékeli belső teszt keretében. 
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MELLÉKLETET 

Mechanikai telepítés: 132 Half-Cut cellás modell

7. ábra Szorítós megoldás 8. ábra Szorítós megoldás

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

200 ~ 400 4000/4000 
A 0~50 

2400/2400 
B 0~670

9. ábra Szorítós megoldás 10. ábra Szorítós megoldás

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

Pozíció 
(mm) 

Terhelés 
Elülső/Hátsó (Pa) 

A 0~300 
2400/2155 

A 250~400
2155/2155 

B 250~400 B 0~300 

Megjegyzés) A jelen mellékletben szereplő mechanikai telepítési módokat és csavarozási módokat nem a VDE vizsgálta. 

Ezeket az LG értékeli belső teszt keretében. 
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Csavaros megoldás 

 Négy M8 (5/16 inch) rozsdamentes acélcsavar, négy anyacsavar, négy rugós alátét és nyolc lapos alátét használatát javasoljuk

minden napelemmodulhoz.

A szorítós rendszer követelményei 

 Szorító szélessége ≥ 40 mm (1,57 in).

 A szorító magassága megfelel a 40 mm-es (1,57 in) keretmagassághoz.

 A szorító mélysége 8~10 mm(0,31~0,39 in).

 A szorító nem érhet hozzá a modul üvegéhez.

 Használjon rozsdásodással szemben ellenálló anyagból készült szorítókat és

eszközöket.

 Ha speciális szorítót használ, akkor annak kompatibilitását az LGE vállalatnak meg 

kell vizsgálnia. 

 Használjon megfelelő, a gyártó utasításaival összhangban lévő szorítós

összeköttetéseket.

 A szorítók meghúzásához a szorító gyártója által javasolt nyomatékot alkalmazza.

 

Megjegyzés) A jelen mellékletben szereplő mechanikai telepítési módokat és csavarozási módokat nem a VDE vizsgálta. 

Ezeket az LG értékeli belső teszt keretében. 

Modulkeret 

Csavar 

Szerelősín 

Lapos alátét 

Lapos alátét 

Rugós alátét 

Anyacsavar 

Szélesség 

Magasság 

Mélység 

<Középső szorító> 

Szélesség 

Magasság 

Mélység 

Szélső szorító> 
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Iránymutatás a lerakodási folyamathoz 

Ha munkagép, például daru segítségével végzi a lerakodást, akkor kérjük, kövesse az alábbi eljárást. 

[ 1. lépés ] [ 2. lépés ] [ 3. lépés ] [ 4. lépés ] 

1. lépés Helyezze a csomagot sima felületre.

2. lépés Helyezzen egy biztonsági farudat a csomagra, és a [ 2. lépés ] ábrán látható módon rögzítse a kötelet.

- A modul összetörésének megakadályozására a csomagnál hosszabb biztonsági farudat használjon.

- A kötélnek az 1. és a 2. blokk között kell lennie, mikor rögzíti a kötelet a raklaphoz.

- Lent látható a kötél elhelyezkedése részletesen.

- Ha nem áll rendelkezésre farúd, akkor használhat a modulnál hosszabb raklapot

is.

3. lépés A csomag fel- és lerakodása.

- A darukampót a csomag közepére kell illeszteni.

- A csomag egyensúlyának megtartásához a csomag és a daru közötti kötélnek

egyenlő hosszúságúnak kell lennie.

4. lépés A csomag lehelyezése a talajra.

- Legalább négy munkatárs szükséges annak biztosításához, hogy mind a négy

sarok egyszerre érjen a talajra, amikor lerakodják a csomagot.

► Ha kérdései lennének vagy tanácsra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot

az értékesítési vezetőnkkel.

Kötél 
Normál vonal 

Blokk  Blokk  Blokk  Blokk  



LG Electronics Deutschland GmbH 

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Németország 

Kapcsolat: solarservice@lge.com

LG Electronics Inc. (Globális székhely) 

LG Twin Towers, 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Szöul 07336, Korea 

Kapcsolat: solar-svc@lge.com 

http://www.lg-solar.com 

A dokumentum előzetes értesítés nélkül módosulhat. 

Az LG, az LG logó és a Life’s Good kifejezés világszerte az LG Electronics, Inc. védjegyei. Az LG Electronics, Inc. védjegyeit és 

szellemi tulajdonait nemzetközi szerzői jog védi. 

mailto:service-solar@lge.de
mailto:solar-svc@lge.com
http://www.lg-solar.com/



