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VEILIGHEID
Följande säkerhetsinstruktioner är ämnade att 
förebygga oväntad fara eller skada genom att använda 
produkten på ett säkert och precist sätt.

        FARA
Bristande efterlevnad av instruktionerna kan orsaka 
omedelbar allvarlig skada eller dödsfall.

      VARNING
Bristande efterlevnad av instruktionerna kan orsaka 
omedelbar allvarlig skada eller dödsfall.

       VARNING
Bristande efterlevnad av instruktionerna kan orsaka 
skada på användaren eller användarens egendom.

       FARA

Vidrör inte panelens elektriskt a
ktiva delar, som t.ex. terminaler, 
utan lämplig säkerhetsutrustning. 
Kontakt kan leda till en dödlig gnista 
eller elektrisk stöt.

Använd eller installera inte om 
modulen är trasig eller om någon 
del har lossnat. Bristande 
efterlevnad av detta kan orsaka en 
elektrisk stöt.

      VARNING

Utför allt arbete under torra 
förhållanden och använd endast 
torra verktyg. Hantera inte våta 
paneler utan lämplig sky-
ddsutrustning. Bristande efterlevnad
 av detta kan leda till olycka eller 
dödsfall.

Skadade moduler måste behandlas 
med säkerhetsskyddsutrustning. 
Bristande efterlevnad av detta 

Närma dig inte den skadade eller 
trasiga modulen såvida du inte är en 
auktoriserad eller kvalificerad expert. 
Bristande efterlevnad av detta kan 
orsaka allvarliga kroppsliga skador 
eller dödsfall.

Inga elektriska delar såsom kablar 
befinner sig mellan laminatet och 
monteringsstrukturen efter 
installationen.

Återanslut eller reparera INTE 
fördelardosans kabel. Det kan leda 
till en dödlig gnista eller elektrisk 
stöt.

Böj inte fördelardosans kabel. 
Belastning av kabeln kan leda till 
skada på modulen. Kabelns 
böjningsradie bör vara minst 4 
gånger så stor som kabelns 
diameter.

       VARNING

Använd ordentlig utrustning, 
kontaktdon, kablar och stöd för att 
installera modulen. Bristande 
efterlevnad av detta kan leda till att 
produkten skadas, felfungerande 
produkt eller kroppsliga skador.

Installation under regn, snö eller 
kraftig vind kan leda till kroppsliga 
skador eller dödsfall.

Hål i modulens ram eller glas kan 
minska
ramens styrka eller leda till att 
glaset går sönder.
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Rör inte vid solenergimodulens glasyta 
eller ram efter att modulen installerats.
Det kan leda till skador eller dödsfall.

Tunga föremål måste hållas borta från 
solenergimodulen. Stå eller kliv inte på 
modulen. Tappa inte modulen. 
Bristande efterlevnad av detta kan l
eda till att produkten skadas, felfungerande 
produkt eller kroppsliga skador.

Skrapa inte på ramens ytbeläggning.
Repor kan minska den totala 
solenergiproduktionen på grund av 
ramkorrosion.

Undvik att utsätta modulens 
kopplingslåda för stötar samt
att dra i kabeln. Avlägsna inte 
etiketterna som sitter på modulen. 
Bristande efterlevnad av detta kan l
eda till att produkten skadas.

Veroorzaak geen schok op de 
contactdoos van het paneel en trek 
niet aan de kabel. Verwijder de op 
het paneel geplaatste labels niet. 
Niet-naleving kan leiden tot 
beschadiging van het product.

Om moduler installeras på en böjd yta (d.v.s. 
bågformad typ), så som visas på bilden nedan, får 
modulen inte modifieras kraftfullt när den kommer i 
kontakt med strukturen. Installera modulen enbart 
på den plats där strukturen för panelerna har 
installerats ordentligt. En felaktig struktur kan leda 
till att panelerna deformeras. Panelerna kan även 
skadas av icke godkända installationsmetoder 
såsom användning av en lyftkran.

Modulinsta

llationsstruktur 
(böjd typ)

Modulinstallat
Modulinstallationsstruktur 
(rak typ) 

Produkt
deformering             

Förekomst av 
utrymme 

Partiell skugga måste 
avlägsnas från 
solenergimodulen, eftersom 
det kan leda till allvarliga 
problem för solenergimodulen.
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FÖRE & EFTER INSTALLATION
Före Installation
Läs denna manual noggrant före 
installationen.

Efter Installation
• Anslut kopplingen tätt och se till att kabeldragningen

fungerar ordentligt.
• Utför regelbundna inspektioner av panelerna med

avseende på skador på glaset framtill, det bakre lagret,
ramen, kopplingslådan eller externa elektriska
anslutningar.

• Kontrollera elektriska anslutningar med avseende på
lösa kopplingar och korrosion.

• PV-panelerna kan fungera effektivt utan att någonsin
tvättas, men att avlägsna smuts från glaset framtill kan
öka produktionen.

• Vatten, etanol eller en vanlig glasrengöring med en
mikrofiberduk kan användas för regelbunden rengöring
eller avsköljning av glaset framtill för att avlägsna damm,
smuts och avlagringar.

• Använd inte grundvatten som innehåller beståndsdelar
av kalciumkarbonat när du rengör glas.

• Aggressiva och slipande rengöringsmedel eller
kemikalier, såsom alkaliska kemikaler inklusive
ammoniakbaserade lösningar, bör inte användas för att
rengöra modulen.

• Håll alltid panelens bakre yta fri från främmande föremål
eller strukturella inslag som kan komma i kontakt med
panelen, speciellt när panelen är under mekanisk
belastning.

• Avlagringar av främmande material på ramens yta kan
tvättas bort med en våt tvättsvamp eller trasa och
lufttorkas eller torkas med rent sämsskinn.

• Utför kabeldragningsarbetet genom att ansluta
kopplingen och kablarna till stället med tillräckligt
avstånd från taket eller marken.

• Installation och underhåll av solenergimodulen
måste utföras av en kvalificerad och autoriserad 
installatör.

• Alla installationsinstruktioner måste läsas och förstås
innan installationen utförs.

• Vidrör inte solenergimodulen med bara händer. Det
kan leda till en brännskada eller annan skada.

• Demontera inte solenergimodulen.
• Efter installation eller reparation ska man kontrollera

att solenergimodulen fungerar som den ska.
• Om den för närvarande använda solmodulen eller

delar av den har bytts ut, måste den nya modulen och
delarna ha samma modellnamn och delar som den
tidigare installerade solenergimodulen.

• Låt inte någon närma sig solenergimodulen om denne
har bristande kunskap om solenergimoduler eller om
de åtgärder som ska vidtas för att undvika risken för
skador eller elektriska stötar när solenergimoduler är
skadade.

• Skaffa dig alla nödvändiga tillstånd och licenser som
behövs för att installera solenergimodulerna.

• Placera inte solenergimodulerna horisontellt, eftersom
detta kan leda till smutsansamling eller vit
glasdeformation.

• Panelerna är inte lämpade för användning inomhus
eller på någon typ av rörliga fordon.

• Branschens standardspecifikationer görs vid
förhållanden på 1 000 W/m2 bestrålning och 25 °C (77
°F) solcellstemperatur. Kallare temperaturer kan öka
spänningen och strömmen avsevärt.

• Se alltid till att solenergimodulen och systemet är
otillgängliga för barn.

• Förvara modulen inpackad i kartongen tills den ska
installeras.

• Förvara inte brandfarliga gaser på installationsplatsen.
• Arbeta inte ensam. Arbeta som en del av en grupp

med minst två personer.
• Användning av säkerhetssele vid installationen

rekommenderas starkt.
• Var försiktig så att kabeln inte skadas när du använder

en kniv eller liknande verktyg för att avlägsna
buntbandet som håller fast kabeln till kopplingslådan.

• Partiell skugga kan minska panelens och systemets
produktion avsevärt och kan vara orsaken till
solenergimodulens skada.

• Det är viktigt att undvika låga lutningsvinklar som kan
orsaka smutsansamlingar på glaset mot ramens kant.

• Smutsansamlingar på panelens yta kan leda till att aktiva
solceller hamnar i skugga och deras elektriska funktion blir
nedsatt.
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Elektriska Anslutningar
• Stötrisk kan förekomma nära solenergimodulernas

elektriska kopplingar.
• Modulerna kan anslutas i serie och/eller parallellt för att

uppnå den önskade elproduktionen så länge det är inom
riktlinjerna som anges på produktbladet.

• Använd endast samma typ av moduler i en kombinerad
krets.

• Koppla inte från modulen medan den är i drift. Stötrisk
kan förekomma nära solenergimodulernas kopplingar.

• När modulen installeras i serie eller parallellt (d.v.s.
användning för förlängningssladd) ska kopplingen på varje
modell vara samma produkter. (Matchad med den haneller
honkoppling i originalutförande från samma leverantör.)

ELEKTRISK INSTALLATION
Voorzichtig

Dioder

Diodspecifikation och konfiguration
+-

1

D1 D2 D3

2 3 4IF (AV) 25A
VF (max) 0.6V
VRRM 50V
Tj (max) 200°C
RTH 2.0°C/W

Seriekoppling
• Solenergimodulerna kan seriekopplas för att

producera den önskade utgående spänningen.
• Strömmen ska vara lika i varje serieansluten modul.
• Det maximala antalet serieanslutna moduler kan

fastställas baserat på den maximala
systemspänningen, säkerhetsfaktorn på 125 % och
modulens Voc, vilket kan kontrolleras i
"Produktspecifikationer" i detta dokument.

• Den maximala konfigurationen för solenergimodulen
återfinns i "Produktspecifikationer".

• Undvik alla elektriska faror vid installation, koppling,
användning eller underhåll av alla paneler.

• Anslut inte paneler i samma system om de har olika
elektriska egenskaper eller fysiska konfigurationer.

• Matcha kablarnas och terminalernas polariteter vid
anslutningen; underlåtenhet att göra detta kan leda till
att panelen skadas.

• När motströmmen kan överstiga värdet som markerats
på namnskylten, måste en korrekt klassificerad och
certifierad överströmsanordning (säkring eller
kretsbrytare) kopplas i serie med varje panel eller
panelrad.

• Överströmsanordningens klassificering får inte
överskrida den maximala klassificeringen för
seriesäkringen som visas på namnskylten.

• Panelen innehåller fabriksinstallerade bypass-dioder
inuti kopplingslådan.

• När systemet installeras rekommenderas det att
installera en åskledare för att skydda systemet.

• Den överspänning som kan orsakas av blixtar kan
skada systemet, så du bör designa kretsens
kopplingsloop så minimalt som möjligt.

• Kopplingslådan ska inte öppnas. Om kopplingslådan
öppnas så upphävs garantin.

• Paneler med ett misstänkt elektriskt problem ska
skickas tillbaka till LG Electronics för inspektion och
möjligen reparation eller ersättning enligt de
garantivillkor som erbjuds av LG Electronics.

• Alla LG-moduler är utrustade med fabriksinstallerade
bypass-dioder. De fabriksinstallerade dioderna erbjuder
lämpligt kretsskydd som skyddar modulen mot oväntade
skuggor.

Seriekoppling för mer 
spänning

………….
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Parallellkoppling
• Solenergimodulerna kan parallellkopplas för att

producera den önskade utgångsströmmen.
• När modulerna parallellkopplas är den totala strömmen

lika med summan av strömmen från varje enskild modul.
• Spänningen ska vara lika i varje parallellansluten modul.
• När flera rader med moduler kopplas samman parallellt,

måste varje rad eller solenergimodul säkras innan den
kombineras med andra rader.

• Följ alla tillämpliga nationella, kommunala och lokala
regler gällande ytterligare säkringskrav och
begränsningar av det maximala antalet
parallellkopplade solenergimoduler.

• Maximal seriesäkring hänvisar till
"Produktspecifikationer; sida 11".

• Parallellkonfiguration är inte begränsad om lämpliga
åtgärder vidtas för att blockera motströmsflödet, t.ex.
säkringar för att skydda modulen och kablarna från
överström, för att förhindra obalanserad spänning.

• En multiplikationsfaktor krävs för PV-modulernas ökade
produktion. Under normala förhållanden kommer en PV-
modul sannolikt att utsättas för förhållanden som
producerar mer ström och/eller spänning än vad som
rapporterats för standardmässiga testförhållanden. De
krav som listas i USA:s National Electrical Code (NEC) i
Artikel 690 ska följas för att hantera den ökade
produktionen. För installationer som inte faller under
NEC:s krav, bör värdena av Isc och Voc, som markerats
på denna PV-modul, multipliceras med en faktor på 125
% vid faställandet av komponenternas
spänningsklassification, ledarnas märkström,
säkringarnas storlek samt storlek och kontroll över PV-
produktionen.

• Beroende på nationella lagar kan andra
säkerhetsfaktorer vara tillämpliga för överströmsskydd.

Jordning 
• Allt arbete måste utföras i överensstämmelse med alla

nationella, kommunala och lokala bestämmelser och
standarder.

• Jordningsarbeten bör utföras av en auktoriserad installatör för
att säkerställa systemets säkerhet och underhåll enligt alla
nationella, kommunala och lokala elektriska lagar, regler och
standarder.

• Specifik information om solenergimodulers dimensioner och
jordningshålens placering finns i "Produktspecifikationer".

• En M4-bult av rostfritt stål, en mutter, en fjäderbricka, två
planbrickor, en koppformad bricka, en stjärnbricka och 12
AWG Cu-kablar per monteringshål rekommenderas.

• Där vanliga jordningsmaterial (muttrar, bultar, brickor)
används för att fästa en listad jordningsanordning, måste den
fästas enligt de instruktioner som anges av tillverkaren av
jordningsanordningen.

• Alla material ska bestå av korrosionsbeständigt material som
exempelvis rostfritt stål.

• Det finns ett jordhål på kanten av modulramen. Vid
användning av detta hål kan det rekommenderas att en
jordledare och solenergimodulens ram ansluts och jordas
enligt bilden nedan.

• Alla skruvar och muttrar ska dras åt med ett vridmoment på
4~5 N∙m.

• För att förhindra elstötar och eldsvådor måste en skyddande
jordning göras på solenergimodulens ramar och matriser även
om solenergimoduler från LG uppfyller kraven för
säkerhetsklass II. De nationella säkerhetsföreskrifterna måste
efterlevas.

Mutter

Modulram
Bult

Planbricka 
Stjärnbricka

Koppformad bricka 
Jordledare
Planbricka
Fjäderbricka

+ -
Parallellkoppling för 

mer ström

…………
+ -+- -+ -+

Allmän Ledningsdragning
• LG Electronics rekommenderar att alla ledningar

dubbelinsuleras med en lägstanivå på 90 °C (194 °F).
• All kabeldragning bör göras med en flexibel ledare av koppar

(Cu).
• Den minsta storleken bör fastställas av de tillämpliga

reglerna.
• LG Electronics rekommenderar en storlek på minst 4 mm2 .
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MEKANISK INSTALLATION
Modulmontering

• Använd monteringsskenor och hårdvaror av
korrosionsbeständiga material.

• Använd lämpliga skruvförband enligt
• tillverkarens instruktioner.
• Inga elektriska delar såsom kablar befinner sig mellan

laminatet och monteringsstrukturen efter installationen.
• LGE-solenergimodulen är kvalificerad för höjder upp till

4 000 m.

• LG Electronics (LGE) garanti (Limited Warranty) för
solenergimoduler är avhängig av att modulerna
monteras enligt de krav som beskrivs i detta avsnitt.

• Solenergimodulerna är av tillämpningsklass A och har
säkerhetsklassificeringen II. De kan därför användas i
system med 120 V DC och högre. Allmänt tillträde är
ej begränsat.

• Vi rekommenderar användning av monteringsmaterial
(bult, mutter, bricka) av korrosionsbeständiga material
som rostfritt stål.

Platsbeaktande
LGE solenergimoduler bör monteras på platser som 
uppfyller följande krav.

Drifttemperatur

• Ym är en säkerhetsfaktor av 1,5
• Se detaljer om monteringsavståndet nedan.

①
②

①
②

①
②

①
②

60
celler

① : 200mm

72
celler

① : 300mm

② : 300mm

Modulstyrka (grundläggande belastning) IEC61215-2:2016

Design-
belastning: A
3600 pascalFramsida 

Kraftriktning

60 
celler Baksida 2650 pascal

5400 pascal
4000 pascal

3600 pascalFramsida 72 
celler Baksida 2000 pascal

5400 pascal
3000 pascal

Testbelasting:  
(B = A x Y   )m

※ Denna monteringsmetod använder sig av bulthål i ramen.
※ Monteringsskenorna måste löpa vinkelrätt mot modulens långsida.

• Högsta drifttemperatur: +90 °C
• Lägsta drifttemperatur: -40 °C

Uteslutna driftmiljöer
• Solenergimodulerna från LG Electronics kan inte
användas på platser där de kan komma i direkt kontakt
med saltvatten eller ammoniak.

Skugga
• LGE solenergimodul ska installeras på en passande plats

som inte skuggas av byggnader, skorstenar, träd,
näraliggande moduler o.s.v.

Monteringsmetoder
Allmän Information

• Välj rätt placering för att maximera solljusexponeringen.
• För att förhindra att vatten kommer in i kopplingslådan, vilket

skulle kunna leda till en säkerhetsrisk, ska modulen inte
monteras eller förvaras på ett sätt som gör att glaset framtill/
upptill är riktat nedåt.

• Avståndet mellan solenergimodulens ramar och strukturer
som tak eller mark är nödvändigt för att förhindra kabelskada
och för att göra det möjligt för luft att cirkulera bakom
solenergimodulen. Det rekommenderade avståndet är minst
100 mm.

• När solenergimodulen installeras på ett tak, måste den sättas
upp över ett brandsäkert takskydd som är certifierat för
denna användning. Solenergins brandsäkerhet är av klass C
enligt ANSI/UL790 Edition 2004.

• Solenergimodulen är endast IEC-listad för användning när
dess fabriksram är intakt.

• Avlägsnande eller modifieringar måste utföras  av en
auktoriserad och kvalificerad person.

• Att skapa extra monteringshål kan skada solenergimodulen
och reducera ramens styrka.

• Vi rekommenderar ett avstånd på 6 mm mellan
modulramarna för att undvika spänning till följd av termisk
expansion.

Monteringsskenor 

Antal 
celler 
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Solenergimodul

Tak

Stöddel

Montering med hjälp av bulthål i ramen
• Fäst solenergimodulen vid strukturen genom att använda

de fabriksförberedda monteringshålen.
• Fyra M8-bultar i rostfritt stål, fyra muttrar, fyra fjäderbrickor

och åtta planbrickor per solenergimodul rekommenderas.
• Modulen kan fästas vid en stödanordning med hjälp av

både de yttre och inre bulthålen i ramen.
• Varje modul bör fästas säkert vid minst 4 punkter på två

motsatta sidor.
• Och placeringen av monteringshålen tillhandahålls i

"Produkt Specifications"
• Dra åt bulten ordentligt genom att använda kombinationen.

Placera fjäderbrickan mellan planbrickan och muttern.

Montering med hjälp av klämmor
• Modulen kan fästas vid en stödanordning med hjälp

av klämmor på både de långa och korta kanterna av
modulen.

• Specifik information om placering av klämman finns i
"Mekanisk installationsscen". (Se Bilaga.)

• → Om du använder en specialklämma måste den
testas av LGE med avseende på kompatibilitet.

• Om installationen sannolikt kommer att påverkas av
tungt (extremt) snöfall, rekommenderas ytterligare
lämpligt panelstöd på den lägre panelraden

• Solenergimodulen kan installeras genom att använda
följande metoder: (*Vridmoment: 8~12 N∙m)

• Vid installation i områden med mycket snö
rekommenderas det att lämpliga

• åtgärder vidtas för att förhindra eventuella skador på
den lägre sidoramen vid glidande snö.

• Vi rekommenderar användning av korrosionsbeständigt
material för dessa stöddelar. (Ett snöskydd bör
installeras enligt tillverkarens instruktioner.)

* Monteringsskenornas Material: Aluminium, rostfritt stål, o.s.v.
Virekommenderarmonteringsskenor på över 40x40 mm.

Modulram 

Mutter 

Fjäderbricka 

Plan bricka

Monteringsskena 

Plan bricka

Bult



• I början av installationsprocessen måste installatören läsa och till fullo förstå denna Installationsmanual.

• Om installatören hade några frågor om denna installationsmanual skulle installatören ha kontaktat LG med sina
frågor eller bekymmer.

• frivilliga och anställda, andra deltagare i någon som helst form av installationsrelaterad aktivitet, drift eller underhåll
av LG Solenergimoduler, och om tillämpligt, från allt ansvar, anspråk, krav, förluster eller skador som berör mig och
som orsakats eller påstås ha orsakats helt eller delvis av oaktsamhet och anställda.

Avfallshantering
Avfallshantering av din gamla anordning
1. Denna överkryssade soptunnesymbol indikerar att elektriska och elektroniska avfallsprodukter

(WEEE - "Waste Electrical and Electronic Equipment") ska avfallssorteras separat från det
kommunala avfallsflödet.

2. Gamla elektriska produkter kan innehålla skadliga ämnen, så korrekt avfallshantering av din gamla
anordning hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors
hälsa. Din gamla anordning kan innehålla återanvändbara delar som kan användas för att reparera
andra produkter, samt andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara in på begränsade
resurser.

3. Du kan antingen ta med din anordning till affären där du köpte produkten, eller kontakta din lokala
återvinningscentral för information om din närmaste WEEE-auktoriserade uppsamlingspunkt. För
den mest uppdaterade informationen för ditt land, se www.lg.com/global/recycling material som kan
återvinnas för att spara in på begränsade resurser.
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ANSVARSFRISKRIVNING/AVFALLSHANT
Ansvarsfriskrivning

• Lossa inte banden när modulen transporteras med lastbil, båt etc. Om banden är lösa kommer modulen att skakas,
vilket kan orsaka skador.

• Stapla inte på mer än en lastpall. Den maximala höjden är två lastpallar. Höga staplar kan överbelasta modulen och
kan leda till skada på produkten.

• Transportera inte endast en sida av modulen när modulen transporteras. Skador på ramen eller kabeln kan
förekomma.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Datum Version Beskrivning av ändring
Kommen-

tar

2019-09-27 1.0 (1:a utgåvan) Publicera Installationsmanual

ÄNDRINGSTABELL
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PRODUKTSPECIFIKATIONER
N-TYP
Klassificerad elektrisk egenskap förutom strömklassificering inom -0/+3 procent är inom 5 procent av det som 
uppmätts. Värden vid standardmässiga testförhållanden (STC - Standard Test Condition): Bestrålning 1000 W/m2, 
celltemp. 25 ℃, 1,5 AM

OBS) MC4 formellt namn: PV-KST4 / 6II-UR, PV-KBT4 / 6II-UR "Max. antal moduler i serien" tar 125 % av Voc med i beräkningen. Det faktiska antalet 
anslutningar bör väljas enligt installationsplatsens förutsättningar och de lokala reglerna.→ Pluskoppling (+): M4C-kopplare, hona (PV-KBT4/6II-UR)

→ Minuskoppling (-): M4C-kopplare, hona (PV-KBT4/6II-UR)
OBS) Den typiska förändringen i moduleffektivitet vid 200 W/m2 i relation till 1 000 W/m2 är -2,5 % (min, -3,0 %)  



Ø
 A

Ø
 A

◇ Kabelkopplare, hane och hona   ◇

 Kabelkopplare, hane 

※ Se mer information: http://www.multi-contact.com/
Kabelkopplare, hona 

Modell Kabeltvärsnitt Ø Ø A (Kabelns yttre) Märkström  

MC4
4mm² 

5.5 ~ 9mm 30A
12AWG 

Temperaturegenskaper

* NMOT (Nominal Module Operating Temperature - modulens nominella drifttemperatur): Bestrålning 800W/m 2 , omgivningstemperatur 20 ℃, vindhastighet 1m/s

Elektriska Egenskaper (NMOT*)

PRODUKTSPECIFIKATIONER
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BILAGA

60-cellen paneel

72-cellen paneel

Eenheid: mm/in.
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Fig.1 Bultningstyp Fig.2 Klämtyp
①
②

①
②

①
②

①

②

A

B

BA

① : 200mm
② : 300mm

Framsida: 5400Pa 
Baksida: 4000Pa

A : 0mm
B : 650mm

Framsida: 2400Pa 
Baksida: 2400Pa

Fig.3 Bultningstyp Fig.4 Klämtyp

A
B

B
A

A

B

A
B

A : 200mm
B : 400mm

Voorkant: 4000Pa 
Baksida: 4000Pa

A : 200mm Framsida: 1800Pa 
Baksida: 1800Pa

B : 200mm Framsida: 2400Pa 
Baksida: 2400Pa

Fig.5 Bultningstyp Fig.6 Klämtyp

A
B

B
A

C

C

B

A①

②

①

②

①

①

A : 200mm
B : 400mm

Framsida: 5400Pa 
Baksida: 4000Pa  mm021  : A *4 punts (①)

Framsida: 1800Pa 
Baksida: 1800Pa

C : 120mm Framsida: 5400Pa 
Baksida: 1800Pa

A : 120mm
mm001± 348  : B

6 punts 
(①+②)

Framsida: 5400Pa 
Baksida: 4000Pa

OBS) Alla de mekaniska installationsmetoderna (Fig.1 till Fig.6) och bultningsmetoderna i denna bilaga har 
inte testats av VDE. Utvärdering sker genom internt test hos LG.

BILAGA
Mekanisk Installation: 60-cells modell

A : 200mm
B : 400mm

Framsida: 5400Pa 
Retro: 4000Pa
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Fig.1 Bultningstyp Afb. 2 Type met klemmen

A

B

BA

① : 300mm Framsida: 5400Pa 
Baksida: 3000Pa

A : 0mm
B : 750mm

Framsida: 2400Pa 
Baksida: 2400Pa

Afb. 3 Type met klemmen Afb. 4 Type met klemmen

A
B

B
A

A

B

A
B

A : 250mm
B : 400mm

Framsida: 3000Pa 
Baksida: 3000Pa

A : 120mm
Framsida: 1600Pa 
Baksida: 1600Pa

B : 250mm

Afb. 5 Type met klemmen Afb. 6 Type met klemmen

A
B

B
A

C

C

B

A①

②

①

②

①

①

A : 250mm
B : 400mm

Framsida: 5400Pa 
Baksida: 3000Pa  mm021  : A *4 punts (①)

Framsida: 1600Pa 
Baksida: 1600Pa

C : 120mm Framsida: 3600Pa 
Baksida: 1600Pa

A : 120mm
mm001± 1201  : B

6 punts
(①+②)

Framsida: 5400Pa 
Baksida: 3000Pa

OBS) Alla de mekaniska installationsmetoderna (Fig.1 till Fig.7) och bultningsmetoderna i denna bilaga har inte testats av VDE. 
Utvärdering sker genom internt test hos LG.

Mekanisk Installation: 72-cells modell

①

①

①

①

A : 250mm
B : 400mm

Framsida: 5400Pa 
Baksida: 3000Pa
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Fig7. Bultningstyp

① : 812mm Framsida: 2000Pa 
Baksida: 1750Pa

OBS) Vid installatoin av modulen Fig.7 ska trackertillverkarens rekommenderaderade vridmoment och material 
användas för att fästa den.

※ Endast Tracker

①

OBS) Alla de mekaniska installationsmetoderna (Fig.1 till Fig.7) och bultningsmetoderna i denna bilaga har 
inte testats av VDE. Utvärdering sker genom internt test hos LG.

Modulram 

Bult 

Plan bricka

Monteringsskena 
Planbricka
Fjäderbricka
Mutter

• Fyra M8 (5/16-tum) bultar i rostfritt stål, fyra fjäderbrickor och åtta planbrickor per solenergimodul

rekommenderas.

Bultningsmetod

Klämsystemets krav
• Klämman ska inte vidröra modulens glas.
• Använd klämmor och hårdvaror av korrosionsbeständiga material.

→ Om du använder en specialklämma måste den testas av LGE med
avseende på kompatibilitet.

• Använd lämpliga skruvförband enligt klämtillverkarens instruktioner.
• Följ klämtillverkarens rekommendationer för det vridmoment som påförs

för att fästa klämmorna.

<Kantklämma>

Bredd

Höjd

Djup

Bredd

Höjd

Djup 

<Mittenklämma>
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Flödesguide För Avlastning
Om du lastar av med hjälp av tung utrustning som till exempel en lyftkran ska du använda följande tillvägagångssätt:

[ Steg 1 ]                                      [ Steg  2 ]                           [ Steg  3 ] [ Steg 4 ] 

Steg 1. Placera förpackningen på en plan yta.

Steg 2. Placera säkerhetstimmerstången på förpackningen och fäst ett rep som visas i Fig. [ Steg 2 ]

Block ①         Block ② Block ②  Block ①

Standardlinje
Rep

- För att förhindra att modulen går sönder, bör du använda en säkerhetstimmerstång som är större än
förpackningens längd.
- Repets position måste vara mellan block 1 och block 2 när du fäster repet i lastpallen.
- Se detaljerad bild av repets position nedan.

- Om du inte har en timmerstång kan du använda en lastpall som är längre än modulens

storlek.

Steg 3. Lasta på & lasta av förpackning.

- Krankroken måste placeras vid förpackningens mitt.

- För att balansera förpackningen måste repet mellan förpackningen och kranen vara lika långt.

Steg 4. Ställa ner förpackningen på ett golv.

- Minst två operatörer krävs för att säkerställa att alla fyra hörnen ställs ner på samma gång när
förpackningen lastas av.

▶ Om du har frågor eller behöver rådgivning angående detta kan du kontakta vår
försäljningschef.
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LG Electronics Deutschland GmbH

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Tyskland 
Kontakt: service-solar@lge.de

LG Electronics Inc. (Global HQ)

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

Seoul 07336, Korea

Kontakt: solarinfo@lge.com

http://www.lg-solar.com

Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

LG, LG-logotypen och Life's Good är varumärken som tillhör LG Electronics, Inc. 
globalt. Varumärken och immateriell egendom som tillhör LG Electronics, Inc. 
skyddas av internationella upphovsrättslagar.
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