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1. FRASKRIVNINGSERKLÆRING
Moscatelli® fraskriver seg ethvert ansvar for skade som er, for eksem-
pel, knyttet til feilbruk av solcellepanelet Moove in security® og instal-
lasjonen av anlegget, personskader, materielle skader og økonomisk tap 
som følge av manglende oppfølging av instruksjonene i denne håndboken.

2. ADVARSLER
Før du starter installasjonen, les nøye instruksjonene i denne håndboken. Like-
strømmen genereres fra solcellepanelet når denne utsettes for direkte sol-
lys eller andre lyskilder. Direkte kontakt med strømledende elektriske deler 
kan føre til alvorlige skader. Det anbefales å la en ekspert utføre installasjonen.

• Solcellepaneler med ødelagt glass må IKKE installeres.  
• Solcellepanelet må IKKE av noen som helst grunn demonteres.  
• Solcellepanelet må IKKE utsettes for lyskilder på en kunstig måte.
• Man må ikke stå eller gå på solcellepanelet.
• Pass på at ikke solcellepanelet faller ned eller gjenstander faller ned på det.
• Overflatene foran og bak må IKKE skades eller skrapes på.  
• Utgangskablene må ikke skades eller bøyes.
• Solcellepanelene må IKKE installeres dersom de er våte eller i tilfelle mye 

vind. Før installasjonen må solcellepanelene være tørre og rene, for å unngå 
eventuelle korrosjonsproblemer.

• Rør ALDRI de strømledende delene under utsettelse av direkte sollys, uavhen-
gig om solcellepanelet er tilkoblet eller ikke.

3. INSTALLASJON
• Før man avslutter installasjonen av hele anlegget, anbefales det å simulere 

monteringsprosedyren for å kontrollere at alle koblingene er korrekt utførte.
• Det anbefales å pusse taket med sandpapir med middels korning slik at over-

flaten der solcellepanelet skal monteres er ordentlig rent.  
• På overflaten påfør et godt lag med spesifikk egnet tetningsmasse/lim, som 

for eksempel Sika® 221 og Sika® Cleaner (følger ikke med pakken).
• Borr hull i taket for å føre kabelen til batteriet. Beskytt hullet med en lederull 

som følger med. Påfør silikon for å unngå infiltreringer.



 3.1. SIKKERHETSFORSKRIFTER UNDER INSTALLASJONEN  
• Bruk alltid tørt isolerende verneutstyr, som f.eks. isolerende handsker og sko 

med gummisåle.
• Ha IKKE på smykker eller metalldeler ettersom de kan føre til elektrisk støt 

under installasjonen.
• Modulene må IKKE installeres når det regner, snør eller det er mye vind.  • 

Koblingene skal holdes tørre og rene under installasjonen for å unngå risiko 
for elektrisk støt.  

• Solcellepanelet skal oppbevares i emballasjen helt fram til installasjonen 
utføres.

• Hold solcellepanelets overflate tildekket (med f.eks. et blendingsmateriale el-
ler et ugjennomskinnelig materiale) under installasjonen. Det samme gjelder 
for kablene.  

• Gå IKKE på solcellepanelet under installasjonen. Dette kan føre til at glasset 
knuses og risiko for elektrisk støt.

• Etter installasjonen må kablene plasseres slik at de ikke utsettes for direkte 
sollys, for å unngå forringing.

 
 3.2. NYTTIGE RÅD KNYTTET TIL INSTALLASJONEN
• Alt nødvendig tilbehør for montering av solcellepanelet følger med i pakken 

(solcellepanel med 6 meter lang kabel og festeinnretning; lederull). 
• Koble kabelendestykkene med de indikerte polene til regulatorens rekkeklem-

me (følger ikke med i pakken).
• Hver av batteriets positive kabel må være utstyrt med en egnet sikring. Sikrin-

gen skal plasseres i nærheten av batteriet.  
• Plasser regulatoren i nærheten av batteriet og fjern sikringen under driften.  
• For hver bruker skal man foretrekke en direkte strømkilde fra batteriet. Det 

anbefales å ikke benytte allerede eksisterende kretser eller apparater.  
• De elektroniske apparatene må være utstyrt med beskyttelsesanordninger 

mot overspenning (over 15 V) og underspenning (under 10,5 V).

 3.3. ELEKTRISK INSTALLASJON
• Alle tilkoblinger av ledninger må utføres av kvalifiserte installatører.  
• Før solcellepanelene kobles til, vær forsikret om at kontaktene ikke har spor 

av korrosjon og at de er rene og tørre.  
• For å kunne garantere en korrekt drift av anlegget, er det nødvendig å sørge 

for en korrekt kobling av kabelens pol når modulene kobles sammen eller ko-
bles til en ladeinnretning, som for eksempel en inverter eller et batteri osv.



• Solcellepanelene kan kobles i serie for å øke spenningen. En seriekobling 
utføres ved at en positiv ledning til et panel kobles til en negativ ledning på 
det etterfølgende panelet.  

• Solcellepanelene kan kobles parallelt for å øke strømstyrken.  
En parallell kobling utføres ved at en positiv ledning til et panel kobles til en posi-
tiv ledning på det etterfølgende panelet. Antall solcellepaneler med seriekobling 
eller med parallell kobling må planlegges med hensyn til anleggets konfigurasjon 
og type regulator som følger med. Alle instruksjonene som er nevnt ovenfor må 
følges for å unngå at garantien annuleres.

4. VEDLIKEHOLD
Solcellepanelene må kontrolleres regelmessig for eventuelle skader. Hvis glasset, 
kabler eller boksen skulle være ødelagte, kan det føre til problemer med hensyn 
til drift og sikkerhet. I tifelle skade er det nødvendig å koble fra panelet og skifte 
det ut. Et solcelleanlegg som er godt planlagt krever lite vedlikehold, men med 
noen enkle tilpasninger kan yteevnen og påliteligheten økes. 
• Strømmengden som genereres fra et panel er proporsjonell med mengden 

lys som når panelet. Et solcellepanel som står i skyggen vil produsere mindre 
energi. Av denne grunn er det viktig å holde modulee rene.  

• Utfør rengjøring av panelet når strålingen er under 200 W/m2.
• Bruk ikke rengjøringsmidler som har stor temperaturforskjell i forhold til pa-

nelet.  
• Utfør ingen rengjøring dersom været ikke tillater det.
• Utfør ikke rengjøring med vannsprut med overdrevent trykk.
• Stå ikke oppe på panelet under rengjøring og sprut ikke vann bak panelet el-

ler på kablene.  
• Rengjøring kan utføres med bruk av en myk klut, med et mildt rengjørings-

middel og rent vann.  
• Unngå løsningsmidler, skarpe gjenstander og vann med høy temperatur.
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