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» Lühendid
AM1.5 Optiline massiarv 1,5

BIPV Ehitisintegreeritud päikesepaneelid (ehk metallkatusesse integreeritud  
 päikesepaneelid)

DC Alalisvool

Imax Vool maksimaalse võimsuse korral

ISC Lühisvool

JB Ühenduskarp

m.a.s.l. Meetrit üle merepinna

PV Fotoelektriline päikesepaneel

Pmax Suurim võimsus

STC Standardsed katsetingimused (T = 25 °C, päikesekiirgus = 1000 W/m2, AM = 1,5)

Vmax  Pinge maksimaalse võimsuse korra

VOC Avatud ahela pinge

R Raadius

d Läbimõõt

» Mõisted

Ostja Isik või osaline, kes ostab toote ettevõttelt Roofit Solar 
Energy OÜ.

Tooted Ettevõtte Roofit Solar Energy OÜ BIPV  
(st metallkatusesse integreeritud päikesepaneelid)

Garantiitähtaeg Ajavahemik, mis algab toote ostukuupäevast ostja 
poolt

Fotoelektriline kiht Roofit.solari toote fotoelektriline osa

Fotoelektriline süsteem Mitmest Roofit.solari tootest, vaheldist ning elektrilisest  
ja mehaanilisest riistvarast koosnev süsteem
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» Sissejuhatus
Lugege ja järgige kõiki selles kasutusjuhendis esitatud elektrilise ja mehaanilise paigalduse  
juhiseid kogu toote käitlemise, paigaldamise ja hooldamise ajal. Peale selle tuleb järgida 
kõiki selles kasutusjuhendis esitatud ohutusnõudeid. 

» Vastutuse välistamine
Kogu selles kasutusjuhendis esitatud teave on ettevõtte Roofit Solar Energy OÜ intellek-
tuaalne omand ning põhineb ettevõtte poolt omandatud ja kogutud tehnoloogial ja koge-
mustel. See kasutusjuhend ei anna otsest ega kaudset garantiid. Roofit Solar Energy OÜ 
ei vastuta toote paigaldamisest, käitamisest, kasutamisest või hooldamisest tulenevate  
või sellega kaasnevate kahjude, kahjustuste või kulude eest ning keeldub sõnaselgelt  
igasugusest hüvitamisest. Roofit Solar Energy OÜ ei vastuta kolmandate osaliste patentide 
või muude õiguste rikkumiste eest, mis võivad tuleneda meie toote kasutamisest.

Roofit Solar Energy OÜ jätab endale õiguse muuta toodet, spetsifikatsiooni või paigaldus- 
juhendit ilma eelneva teavituseta. Selles kasutusjuhendis loetletud nõuete eiramine  
tühistab Roofit Solar Energy OÜ poolt tootele antud garantii. Samas pakutakse lisa- 
soovitusi ohutustavade ja jõudluse parendamiseks. 

PV-päikesepaneelide süsteemi mehaaniline ja elektriline paigaldus tuleb teha kooskõlas  
kehtivate seaduste, sh elektriohutus-, ehitus- ja elektrituruseaduse nõuetega. Need  
nõuded võivad olla eri riikides erinevad. Reguleerivate määruste leidmiseks pöörduge 
kohalike võimuorganite poole. Toodet tohib paigaldada pädev elektrik. Kõik ühendused 
peab tegema kvalifitseeritud elektrik. Toote asukoha katusel peab kavandama pädev 
PV-päikesepaneelide süsteemide projekteerija.
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» Ohutus

Üldine teave
Toode on kavandatud standardite IEC 61215 ja IEC 61730 nõuete kohaselt. Enne Roofit.
solari toote paigaldamist tuleb teha katusetarindi ehituslik analüüs.

Arvestage päikesepaneelide käitlemisel asjakohaste seaduste, määruste, suuniste ja  
ohutusmeetmetega.

Roofit.solari tooteid saab päikesepaneelisüsteemi moodustamiseks omavahel kombi-
neerida. Sel juhul tuleb järgida samuti nende lisatoodete paigaldus- ja käitusjuhiseid.

Toodete edasimüüja peab andma PV-päikesepaneelide süsteemi omanikule tutvumiseks 
selle kasutusjuhendi koopia ja teavitama omanikke asjakohastest ohutus-, käitus- ja 
hooldusnõuetest.

Ladustamise ja teisaldamise ohutus
Ärge hoidke toodet väliskeskkonnas avatuna, kuni need on paigalduseks valmis. Kaitske 
pakendit võimalike kahjustuste eest. Kaitske karpe/aluseid ümberkukkumise eest.

Teisaldage ja ladustage tooteid nõuetekohastes pakendites. Ladustage tooteid ventileeri-
tud, vihmakindlas ja kuivas asukohas.

Asetage tooteid ettevaatlikult, pöörates erilist tähelepanu nurkadele, sest sobimatu  
teisaldamine ja paigaldamine võib toote rikkuda. 

Kui hoiate paigaldamata tooteid mingi aja jooksul välistingimustes, katke need alati vett- 
pidava kattega ja seadke klaasi pool allapoole, et vältida ühenduskarpide ja pistikute  
kahjustamist.

Elektriohutus
Elektrilöögi ohu vältimiseks on tooteid katsetatud kooskõlas standardiga EN IEC 61730-
2:2018. 

PV-päikesepaneelide süsteem toodab valguse käes olles alalisvoolu ja võib seetõttu teki- 
tada väära käitlemise korral elektrilöögi või põletuse. Alalispinge alates 42  V võib olla 
eluohtlik. Oht suureneb mitme toote ühendamisel kõrgema pinge või voolutugevusega 
süsteemi loomiseks. Ohtlikke pingeid võib esineda isegi öösel, kas akude ühendustest 
ja vaheldi või muude süsteemi osade tagasiside tõttu. PV-päikesepaneelide süsteem on 
pinge all isegi siis, kui ei ole elektriahela või koormusega ühendatud. Tooted on toimetud 
üksnes vahetu päikesevalguse eest varjule viiduna või täielikult riide, papi või muu täiesti 
läbipaistmatu materjaliga kaetuna või siis, kui toode on siledal tasasel pinnal tagurpidi 
pööratud asendis.
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PV-päikesepaneelide süsteem võib ületada spetsifikatsiooni nimiväärtusi. Nimiandmed 
on määratud standardtingimustel. Lume või vee peegeldused võivad suurendada päikese- 
valgust ning seetõttu ka voolutugevust ja pinget. Peale selle võivad pinge ja võimsus mada- 
lamal temperatuuril märkimisväärselt suureneda. Seetõttu peab kogenud PV-päikese- 
paneelide süsteemi projekteerija sellega PV-päikesepaneelide süsteemi kavandamisel  
arvestama (lisateavet leiate jaotisest „Elektrilised ühendused“).

Järgige alati allpool toodud paigalduse  
ettevaatusabinõusid

• ÄRGE ühendage/eraldage koormuse all elektrilisi ühendusi.  
 Väärad ühendused lõpevad kaarleegi ja/või elektrilöögiga. 

• ÄRGE eemaldage ühendusele niiskuse ja vee eest kaitseks pandud ühenduse  
 tolmukorki enne tegelikku ühendamist. 

• ÄRGE avage ühenduskarpi. Selle sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi.  
 Ühenduskarbi avamine võib põhjustada kasutajale elektrilöögiohu ja tühistab garantii.

• ÄRGE ühendage kaableid, kui klemmid on märjad.

• KASUTAGE tootega töötamisel elektriliselt isoleeritud tööriistu ja kummikindaid.

• ÄRGE kasutage peegleid ega läätsesid tootele päikesevalguse koondamiseks.

• ÄRGE painutage ega koormake kaableid ülearu. Järgige iga kaabli soovitatavat  
 painderaadiust. 

• Minimaalne lubatud painderaadius  
 leitakse järgmiselt:  
 R (painderaadius) > 5 × d (kaabli läbimõõt). 

• ÄRGE koondage omavahel positiivseid,  
 negatiivseid ega maanduskaableid, et vältida maalühist ja lühist.

• ISOLEERIGE haljad alalisvoolukaablid PV-päikesepaneelide süsteemi ja vaheldi  
 paigaldamise vaheliseks ajaks.

• TAGAGE, et kõik elektriühendused oleks kindlalt kinnitatud ja kaitstud tahtmatute  
 häiringute eest.
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Paigaldamise ohutus
Teie enda ohutuse tagamiseks ärge minge katusele enne vajalike ettevaatusabinõude  
välja selgitamist ja kasutuselevõttu; pöörates eelkõige tähelepanu kukkumiskaitsevahen-
ditele, redelitele, liftidele, treppidele ja isikukaitsevahenditele. Kogu paigalduse ajal tuleb 
kanda piisavaid isikukaitsevahendeid (nt rakmeid jne).

Järgige alati allpool toodud paigalduse ettevaatusabinõusid

• ÄRGE paigaldage ega käidelge toodet kahjulikes tingimustes (tugev või puhanguline 
 tuul, märg või jäätunud katusepind jne).

• ÄRGE tõstke toodet ühenduskarbist või elektrijuhtmetest haarates. 

• ÄRGE rakendage tootele raskeid koormusi.

• ÄRGE kukutage toodet ega lohistage seda mingit pinda mööda.

• ÄRGE proovige toodet ise parandada.

• ÄRGE kandke toote pinnale värvi ega liimi.

• ÄRGE jätke toodet kinnitamata. Toote kukkumisel võib klaasikiht puruneda.  
 Purunenud klaasikihiga toodet ei saa parandada ja seda ei tohi paigaldada.

• ÄRGE proovige toodet täiustada või osandada. 

• ÄRGE eemaldage valmistaja poolt tootele kantud märgiseid või silte ega kinnitatud  
 osasid. 

• ÄRGE proovige paigaldada või seadistada ühtegi PV-päikesepaneelide süsteemi osa,  
 kui teil pole pädevust seda teha.

• ÄRGE puurige toote fotoelektrilisse kihti avasid. See tühistab garantii.

• ÄRGE töötage märja tootega.

• KINNITAGE toode alati nii, et ühenduskarp oleks ligipääsetav ega kannaks vähimatki 
 toote massi.
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Tuleohutus
Ehitiste või tarindi tuleohutusjuhiste ja nõuete asjus pöörduge kohalike ametkondade 
poole. Roofit.solari päikeseenergiatooted  on katsetatud kooskõlas katsemeetodiga CEN/
TS 1187 ja neil on standardi EN 13501-5:2016 kohane tähis BROOF (t2). Peale selle on  
metalltahvel katsetatud kooskõlas standardiga EN 14782:2006 „Isekandvad plekist  
katuse- ja seinakatteelemendid“. Katusekonstruktsioonid ja -paigaldised võivad mõjutada  
hoone tuleohutust. Mittenõuetekohane paigaldus võib tulekahju korral ohte tekitada.  
Kasutage kohalike ametkondade poolt nõutud kohaseid koosteosi, nagu sulareid ja maan-
dusliitmikke.

Teavitage päästeametnikke PV-paneelisüsteemi  
olemasolust hoones.

Tulekahju korral hoidke kõikidest 
PV-paneelisüsteemi osadest eemale,  
kuni ala on ohutu. 
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» Teave Roofit.solari toote kohta
Roofit.solari toode on ehitisintegreeritud päikesepaneel (PV), mida kasutatakse hoone 
katusele või fassaadile paigaldatava ehitusmaterjalina.

Toote kujutis

Altservast vaade

Ülekatteala

Ülekatteala on  
vajalik katuse  
veetiheduse  
tagamiseks

Alumine valtsiserv
Ülemine valtsiservPV-kiht

ÜhenduskarbidMetalltahvel

Käsivalts profiil

Eestvaade Tagantvaade

PV-kiht

PV-kiht koosneb 
jadamisi ühendatud 
päikeseelementidest. 

Need on  
ümbritsetud ja  

kaitstud klaasikihiga

[–] [+]



10Ehitisintegreeritud päikesepaneelide ohutus- ja paigaldusjuhend

Pistmikud
Roofit.solari tootel on kolm ühenduskarpi, milles on positiivsed ja negatiivsed MC4-klem-
mid. Ühenduskarbid on kujundatud elektriliselt jadamisi ühendamiseks ja kaitseastmega 
IP67. 

Tootja Mudel
Ümbritsev 

temperatuur  
(°C) 

Kaitseaste Nimipinge 
(V, DC)

Nimivool 
(I, A)

TE Connectivity PV4-S/S1 
Connector -40 to +85 IP67 1500 V UL 20A DC

TUV 40A DC

Möödaviigu dioodid
Ühenduskarpides on PV-päikesepaneeli elementide jadaga rööbiti ühendatud möödavii-
gu dioodid. Paneeli osalise varjutamise korral möödub varjutamata elementide toodetud 
vool möödaviigu dioodide kaudu varjutatud elementidest, piirates sellega toote kuume-
nemist ja kogu süsteemi tootlikkuse vähenemist. Möödaviigu dioodid ei ole liigvoolu kait-
seseadised. Dioodi rikke või selle kahtluse korral peaks paigaldaja või hooldaja võtma 
ühendust tarnijaga.

Teave möödaviigu dioodi kohta

Mudel Möödaviigu 
nimivool Läbilöögivool Nimipinge Kasutus- 

temperatuur

TE 2213713-1 15 A 30 A 1500 VDC -40 to 115 °C 
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» Toote keskkond

Toote asukoht
Toodet ei tohi paigaldada ega kasutada ülemäärase soolasuse, rahe, lume, liiva, tolmu, 
õhureostuse, keemiliselt aktiivsete aurude, happevihma, tahma vms olemasoluga aladel.  
Kui toode paigaldatakse tugeva lume, külma ja tuulega aladele või rannikualade või  
kõrbete lähedusse, kus võib esineda soolaudu, tuleb vajaduse korral võtta toote töökind-
luse ja ohutuse tagamiseks kasutusele sobivad meetmed. Toote kasutustemperatuuri  
vahemik on –40 °C kuni 85 °C.

Roofit.solari toote soovituslik paigalduskõrgus on kuni 2000 m üle merepinna.

Tagage, et toote suurimat lubatud tuule- või lumekoormust ei ületata. Suurim lubatud 
tuule- või lumekoormus on 2400  Pa. Toode tuleb paigaldada asukohta, kus aastaringi 
pole mingit varjutust või on vaid vähene varjutus. Veenduge, et paigaldatud toote ees ei 
oleks mingeid valguse leviku takistusi.

Roofit.solar ei vastuta pikselöökide tõttu kahjustatud toodete eest. Seetõttu on suure 
pikselöökide tõenäosusega asukohtades soovituslik paigaldada toodetele piksekaitse.

Toodet ei tohiks paigaldada mis tahes tüüpi sööbivate ainete ja/või tuleohtlike gaaside 
tekke- või kogunemiskohtadesse.

Katuse tugitarind
Veenduge, et katusekattematerjalide paigaldusmeetod ja toestussüsteem oleksid piisa-

valt tugevad ja vastupi-
davad toote paigaldami-
seks ning vastaksid selle 
koormustingimustele. 
Toestussüsteem peab 
olema katsetatud koha-
like, riiklike või rahvus- 
vaheliste standardite  
kohaselt. 

Kõik Roofit.solari toote 
läbiviigud (nt korsten, 
torud jne) peavad olema 
lekete vältimiseks korra-
likult tihendatud. Hoidke 

toote tagakülg alati vaba kõrvalistest esemetest, mis ei ole toestustarindi osa, eriti kui 
toode on mehaanilise koormuse all (nt paigaldamise ajal).
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Katusekalle
Katuse veetiheduse tagamiseks ja hoolduse 
hõlbustamiseks on tungivalt soovitatav, et 
katusekalle oleks üle 10 kraadi.  

Roovide asukoht
Roovid tagavad toote toestuse ja seetõttu tuleb need paigutada paigaldatava toote klaasi- 
kihi võimaliku kahjustamise vältimiseks ühte tasapinda.

Kuna toode on võrreldes harilike metalltahvlitega jäigema struktuuriga, võib tootealuste 
roovide sammu suurendada. Kuid toote roovidele kinnitamise sammu puhul tuleb ikkagi 
järgida kohalikke katusepaigalduse nõudeid. 

Roofit.solar soovitab jätta toote ja tuulutuse isolatsioonikihi vahele vähemalt 50  mm 
õhkvahe.

Pöörake toote paigaldamisel erilist  
tähelepanu roovide paigutusele toote  
suhtes. Igal tootel on ühenduskarp, 
mis tuleb ohutu paigalduse tagami-
seks asetada roovide vahelisse alasse.

Roofit.solar paneelid

Niiskustõke

Ventilatsiooni õhkvahe min 50 mm

Ühenduskarbid
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Roofit.solari PV-süsteemi kavand
Roofit.solari toote PV-kihti ei tohi lõigata ega painutada. Kõik katusekatet läbistavad  
elemendid tuleb ümbritseda harilike metalltahvlitega.

Keerukamate katusekujude puhul on vajalik varjude analüüs, et määrata kindlaks ala  
sobivus toote paigaldamiseks.
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» Elektrilised vaheühendused

Elektriühenduste tarvikud

Vahe-/pikenduskaabel

Vahekaabel (1 m)

Vahekaableid kasutatakse toodete 
omavaheliseks elektriliseks  

ühendamiseks.

Pikenduskaabel (> 1 m)

Kohandatud pikkus. Pikenduskaableid 
vajatakse, kui moodulitevaheline  

kaugus on üle ühe (1) meetri. 

Alalisvoolukaabel koos 
MC4-pistik + pesa liitmikega

Alalisvoolukaableid kasutatakse Roofit.
solari alalisvoolujadade ühendamiseks 

vaheldiga. 

Maanduskaabel MC4-võti

MC4-võtit kasutatakse MC4-pistik+pesa 
liitmike lahtivõtmiseks.

Juhtmestiku nõuded
Roofit Solar Energy OÜ soovitab kasutada alati topeltisolatsiooniga vähemalt 110 °C tem-
peratuuritaluvusega kaableid. Kogu juhtmestik peab olema elastsete vaskjuhtidega (Cu). 
Juhtide vähim ristlõige on määratud asjakohaste määrustega. Roofit Solar Energy OÜ  
soovitab kasutada vähemalt 4 mm2 ristlõikega juhte. Isolatsioon peab olema kohane  
kasutatavale paigaldusmeetodile ning vastama SKII (II kaitseklass) ja IEC 61730 nõuetele. 
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Kaablite ja klemmide polaarsused peavad ühenduste tegemisel ühtima, sest muidu on 
tagajärjeks toote kahjustused ja kehavigastused. Tagage, et kõik elektriühendused oleks 
kindlalt kinnitatud.

Jada- ja rööpjuhtmestik
Toodete jadamisi ühendamisel tõusevad pinged ja rööbiti ühendamisel voolutugevused. 
PV-süsteemi vooluahelad tuleb kavandada asukohariigis järgitava parima tava suuniste 
järgi. Suurim jadasse ühendatav toodete arv tuleb arvutada kehtivate reeglite kohaselt 
nii, et PV-paneelisüsteemi kõige madalama eeldatava temperatuuri juures ei ületataks 
avatud ahelaga töötamisel toodete süsteemi ega muude elektriliste alalisvoolu kompo-
nentide suurimat lubatud pinget. Peale selle ei tohi rööbiti ühendatavate ahelate arv üle-
tada ilma kohase kaitseta kahte (2) ahelat. Kui rööbiti ühendatakse üle kahe ahela, tuleb 
igale ahelale paigaldada liigvoolu kaitseseadis. Standardi IEC61730 ohutussätete kohaselt 
on Roofit.Solari toodete süsteemi kõrgeim lubatud pinge 1500 V DC. Avatud ahela paran-
dusteguri saab arvutada järgmise valemiga: 

CV oc = 1 − β * (25ºC − Tmin),

Tmin, ºC on kõige madalam eeldatav õhutemperatuur süsteemi asukohas.  β, %/°C on  
valitud toote temperatuuritegur Voc (vt Lisa 2). Kui tagasivool võib ületada toote (läbilöögi) 
sulavkaitsme nimiväärtuse, tuleb paigaldada kohase nimivooluga liigvoolu kaitseseadis.

Roofit.solari tootega ühendatavad vaheldi ühenduskaablid (ahela [+] ja [-]), maandus- ja 
pikenduskaablid tuleb enne paigaldamist kohale paigutada (st roovide vahele).

Vahekaablid

Vooluring [+]

Maandus

Vooluring [–]

Pikenduskaabel
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Positiivseid, negatiivseid ja maanduskaableid ei tohi maalühise ja lühise vältimiseks oma-
vahel koondada. Iga kaablitüüp tuleb vedada vaheldini eraldi isoleerituna. Alalisvoolu- 
kaabli vaheldi poolne lahtine ots tuleb katusele paigalduse ja vaheldiga ühendamise  
vaheliseks ajavahemikuks isoleerida.

Segaduste vältimiseks tuleb kaablid enne paigaldamist sobivalt märgistada.

N.B. Roofit.solari PV-süsteemile tuleb paigaldada alalisvoolu (DC) elektrikaare tuvastus-
seade. DC elektrikaare tuvastusseade pakub lisakaitset PV-paneelisüsteemi koosteosade  
või juhtmestiku võimaliku elektrikaare põhjustatud tulekahju vastu. Seetõttu tuleks  
Roofit.solari PV-paneelisüsteemi paigaldamisel kasutada elektrikaare tuvastuse kaitse- 
lülitiga vaheldit.

Vooluring 1 [+]Vooluring 2 [+]

Vooluring 1 [–]Vooluring 2 [–]

MaandusMaandus
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Maandus

Elektriohutuse tagamiseks tuleb iga fotoelektrilise paneeli pind maandada. Roofit.
solar soovitab kasutada katuse kohta kaht maanduskaablit, et luua võimalus maandus- 
takistuse mõõtmiseks. PV-paneelisüsteemi topelt maandus on soovitatav isegi siis, 
kui kohaldatavad määrused, seadusesätted või standardid ei nõua mingit ohutus-
maandust.

Kui hoonel on mitu toimivat katusepinda (nt Roofit.solari tooted katavad katuse eri-
nevaid pooli), võib neid maanduskaablite arvu vähendamiseks ühte maandusahelasse  
ühendada.  

Maanduseks tuleks kruvida 10 mm kuni 16 mm pikkune tugevusklassiga 4.8 rooste- 
vabast terasest A2 või A4 isekeermestav kruvi (standard DIN 7981C) katuse kõige 
ülemise metalltahvli harjapleki all asuvasse maandusjuhti. Maanduse teostamiseks 
ühendage katuse maandusjuhid hoone potentsiaaliühtlustega.
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» Mehaaniline paigaldamine

Paigaldustarvikud

Lamepeakruvi

Lamepeakruvisid kasuta-
takse kinnitusklambrite 

kinnitamiseks

Tihendusteip

Tihendusteipi kasutatakse  
rõhtsate vuukide ülekatteala  

veetiheduse tagamiseks

Kahepoolne teip

Kahepoolset teipi kasutatakse 
ülekatte kinnituselemendi  

kinnitamiseks

Ülekatte  
kinnituselement

Ülekatte kinnituselementi  
kasutatakse rõhtsate  

vuukide korral

Valtsimistööriistad

Esimese valtsi painuti 

Teise valtsi painuti 

Valtsimistööriistad on vajalikud lukustuse tagamiseks 

* Võib kasutada elektrilist katusevaltsijat, kui see ei avalda  
PV-kihile survet

Kinnitusklamber

Kinnitusklambreid kasuta- 
takse toodete roovidele 

kinnitamiseks

Metallilõikur Kruvits
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Toodete ettevalmistus
Valtsi lõikamine on vajalik ainult enama kui kahe (2) valtsi ülekatte korral. Valtsi tuleb  
lõigata ainult ülekattealas.

Ja vastupidi, kui rea ülaosa on viimistletud Roofit.solari tootega, pole lõikamine vajalik.

Lõigake valtsiservasid  
Toote 1 ja 3  
ülekattealas

Lõigake Toote 2 
valtsiservasid  
ülekattealas

1. olukord

2. olukord

PV-kihtPV-kiht

PV-kihtPV-kiht
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Kuidas lõigata valtsi rõhtsa vuugi ülekattealas

Valtsi on vaja lõigata olene-
valt ülekattealast – klaasiga  
kaetud PV-kihtide vaheline  
vertikaalne pilu on muu-
detav nii, et oleks tagatud  
vähemalt 200 mm ülekatte- 
ala ja vähemalt 3  mm 
PV-kihtide vaheline kaugus  
(st klaasist klaasini vähe-
malt 3 mm).

min ülekate 200 mm

300 mm ülekatteala

Alumine valtsiserv

Ülemine valtsiserv

3 mm turvaline ala

PV-kiht

Ülekatteala

Alumine valtsiserv PV-kiht

PV-kiht

Ülemine valtsiserv

Alumine valtsiserv
Ülekatteala

Ülemine valtsiserv
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Roofit.solari toodete valtsimine
Toode tuleb kinnitada klambritega topeltvaltsiga metalltahvlite paigaldamise juhiste  
kohaselt. 

Kinnituskruvid tuleb lõpuni kinni keerata.

Klaasi vastu vajutamisel tuleb pöörata erilist tähelepanu, et rõhk oleks alati ühtlaselt  
jaotunud. Tooteid tuleb valtsida erilise ettevaatusega, sest tööriistad ei tohi klaasi ala  
puudutada.

 

Esimese paani paigaldamine
Paigaldamine algab paremast servast. 

Katuse skeemi järgi võivad paanid koosneda järgmistest osadest.

1. olukord: Roofit.solari moodulid. Metalltahvlist lisapaani pole vaja.
2. olukord: alustamine metalltahvliga ja jätkamine Roofit.solari moodulitega.
3. olukord: alustamine Roofit.solari mooduliga ja lõpetamine pealmise metalltahvliga.

PV-kiht

PV-kiht

HOIA TURVALIST VAHET!

HOIA TURVALIST VAHET!
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1. olukord:  
paane alustatakse ja lõpetatakse Roofit.solari mooduliga

Järgige juhiseid „Kuidas lõigata valtsi rõhtsa 
vuugi ülekattealas“.

Kui Roofit.solari toote peale paigaldatakse  
Roofit.solari lisatoode või metalltahvlist paan,  
tuleb alumise valts lõigata. 

Enne paneelide roovidele kinnitamist peavad 
PV-paneelide pistik- ja pesaliitmikega kaablid  
olema juurdepääsetavates asukohtades.

Roofit.solari tooted tuleb asetada mööda 
räästa alusserva ja kinnitada kinnitusklambri- 
tega. 

Järgmine moodul tuleks asetada vähemalt 
3 mm kaugusele alumisest PV-kihist. 

Tihendusteip

Tihendusteip

Klikk

Klikk
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2. olukord: paani alustatakse mitte-PV metalltahvliga
Järgige juhiseid „Kuidas lõigata valtsi rõhtsa vuugi ülekattealas“.

Alumine tahvel tuleb paigaldada metalli volti- 
misega üle räästa, nagu on nõutud topelt-
valtsiga metalltahvlite paigaldusjuhendis. 

Kinnitage tihendusteip metalltahvli ülemisele  
servale.

Paigaldage Roofit.solari toode vähemalt 
200 mm ülekattega mitte-PV metalltahvlile. 

Tihendusteip

Tihendusteip
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3. olukord: paani ülemine osa lõpetatakse metalltahvliga

Valmistage ülemine metallosa ette (lõigake 
valts ja rullige alumine osa tagasi).

Roofit.solari toodete ülekatteala valtsid tuleb  
ära lõigata.

Eemaldage ülekattealale kinnitatud kahe-
poolse teibi kate. 

Kinnitatav element ühendatakse kahepool-
se teibiga ja kinnitatakse kruvidega läbi üle-
katteala.

Ülemine metalltahvel tuleb joondada eelmise  
paani külgneva servaga. Metalltahvli voldi-
tud ots tuleb sisestada juba ühendatud üle-
katteelemendi alla. 
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» Hooldamine
Tooted vajavad korralisi ülevaatusi ja hooldusi, eriti garantiiperioodi jooksul. Kasutaja  
kohustus on teavitada tarnijaid kõikidest kahjustustest nelja (4) nädala jooksul.

Puhastamine
Klaasile kogunenud tolm võib vähendada energiatootlust ja isegi tekitada piirkondlikke 
ülekuumenemisi. Tööstusreostus ja linnuheitmed võivad samuti mõju avaldada ning 
nende raskusaste oleneb võõrkehade läbipaistvusest. Ühtlase tolmusette mõju valguse  
vähenemisele ei ole harilikult ohtlik, sest valguse intensiivsus jääb homogeenseks ja ener-
giatootluse vähenemine ei ole harilikult märgatav. 

Toote energiatootlust võivad vähendada kahjulikud keskkonnamõjud, nagu võõrkehad, 
mis võivad varju heita või vahetult katusele laotuda. Roofit.solar soovitab hoida toote  
pinna alati takistusteta. Toote puhastamise vajaduse sagedus oleneb keskkonnateguritest.  
Paljudel juhtudel peseb looduslik vihm klaasi piisavalt puhtaks ja puhastamise vajadus 
väheneb.

Toote puhastamisel on soovitatav pühkida klaasi pinda niiske käsna või pehme riidega – 
vältides elektriliste ühenduste puudutamist. Ärge kasutage klaasi puhastamisel happelisi 
või leelisi puhastuslahuseid.

Väline ülevaatus
Veenduge toote välise vaatluse teel, et klaasil ei oleks purunemise tunnuseid.

Iga 12 kuu järel on soovituslik rakendada alltoodud hooldusmeetmeid (kui on ligipääsetav).

Veenduge, et liitmikud oleks terved ja tihendatud (st kaablid ei oleks paljastatud). 

Veenduge, et ühenduskarbi tihendusgeelis ei oleks mingeid pragusid ega tühemikke.

Kasutusest kõrvaldamine ja jäätmekäitlus
Ettevõte Roofit.solar on tõsiselt pühendunud keskkonnasäästule. Toode peab vastu pidama  
aastakümneid ja on tehtud mitteohtlikest materjalidest. Toote olelusringi möödumisel 
tuleb see kõrvaldada kohalike ringlussevõtu suuniste kohaselt.
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» Klienditugi
Roofit.solari toote omanikule pakub tehnilist tuge toote müüja. Lisateabe saamiseks  
külastage Roofit.solari veebisaiti www.roofitsolar.com.

» Lisa 1
Elektrilised ja termilised omadused

Standardsed katsetingimused: päikesekiirgus 1000 W/m2,  
elemendi temperatuur 25 °C, kiirguse spekter AM = 1,5

Lühend 
(mõõtühik)

3x8/110W/
RR33/B/DS

3x10/135W/
RR33/B/DS

3x12/160W/
RR33/B/DS

Nimivõimsus Pmax (W) 110 135 160

Pinge maksimaalse  
võimsuse korral Vmax (V) 12.8 15.8 19.0

Vool maksimaalse  
võimsuse korral Imax (A) 8.57 8.54 8.44

Avatud ahela pinge Voc (V) 15.9 19.9 23.9

Lühisvool Isc (A) 9.11 9.04 9.00

Harilikud kasutustingimused: päikesekiirgus 800 W/m2,  
elemendi temperatuur 20 °C, kiirguse spekter AM = 1,5
Nimivõimsus Pmax (W) 80.8 99.2 117.5

Pinge maksimaalse  
võimsuse korral Vmpp (V) 11.9 14.7 17.6

Vool maksimaalse  
võimsuse korral Imax (A) 6.78 6.75 6.67

Avatud ahela pinge Voc (V) 14.7 18.4 22.0

Lühisvool Isc (A) 7.24 7.19 7.16

Võimsuse lubatud hälve 0…5 W. Mõõtetolerantsid ±3 %

Termilised omadused
Normaalne päikeseelemendi töötemperatuur NOCT 45 ± 2 °C

Pmpp temperatuuritegur γ -0.39 %/K

Voc  temperatuuritegur β -0.30 %/K

Isc temperatuuritegur α 0.06 %/K


