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Kraftpakker – introduksjon  
og generell veiledning
Gratulerer med ditt kjøp av kraftpakke. Denne manu-
alen er en generell anvisning for alle våre kraftpakker. 
Mange av komponentene som følger med er universelle 
og kan brukes på flere måter eller i andre konfigurasjo-
ner. For inngående informasjon om de enkelte kompo-
nentene henvises det til hvert enkelt produkts medføl-
gende manual.  

Den første delen av denne manualen er generell for alle 
pakkeløsningene.

Bakerst i manualen finnes mer informasjon om de en-
kelte pakkene. 

Tekniske data finnes i det enkelte produkts medfølgen-
de manual.

MERK! Hver pakke (minimum vekselretter) programme-
res tilpasset den enkelte kundes behov, det vil derfor 
ligge mye funksjonalitet i software som ikke kan beskri-
ves i en generell manual. 

Generelt
En kraftpakke er en strømforsyning for et ordinært 
elektrisk 230 volt anlegg. I bygningen legges det opp 
standard 230 volt anlegg med sikringsfordeling og jord-
feilbryter. 

MERK! 230 volt anlegg skal installeres av autorisert 
montør.

Utpakking
Det første du bør gjøre etter at du har kjøpt anlegget, 
er å kontrollere at alt er levert og at det ikke er noen 
transportskade.

Har du kjøpt inn anlegget i god tid før montering 
og batteriene skal stå mer enn 6 måneder uten 
lading må disse lades før de installeres. Rådfør 
deg med din forhandler.

Spesielt til installatør:
Når anlegget planlegges, er alle våre anlegg TN 
nett, dette gjelder både om de leveres som 230V 
1 og 3 fas eller 400V. Vekselretterens nullpunkt 
er alltid i trafoen. Anlegg bør jordes etter den 
metoden som passer installasjonsstedet best.

Om generator jordes, gjør dette med felles jord-
punkt for det øvrige anlegget så det ikke oppstår 
potensialforskjell!

Ved installasjon av våre aller minste pakkeløsninger 
finnes det noen unntak der man kan gjøre noe ved 
egeninnsats, regelverket sier dette:

Monteringen
Har du tilstrekkelig kunnskap om strøm, kan du monte-
re solcellepakken i din egen hytte. Kravet er at spen-
ningen ikke overstiger 50 volt, effekten ikke overskrider 
200 watt, monteringsanvisning følges nøye og at an-
legget er tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, 
dette er nedfestet i lovverket «veiledning til § 6 kvalifi-
kasjonskrav». 

Skal du installere større anlegg, må du benytte autori-
sert installatør. Husk at du selv er ansvarlig for installa-
sjonen når du utfører dette selv, er du usikker så benytt 
en fagperson.

Dimensjonering av selve pakken
I samråd med din forhandler skal du ha fått gode råd for 
valg av pakke. Ingen installasjon er lik og noen benytter 
hytta eller installasjonsstedet mye, andre lite. Noen 
benytter seg av anlegget bare vinterstid og andre bare 
om sommeren eller en kombinasjon. Batteriene er selve 
banken der du sparer strøm og tar den ut ved behov.

Benytter du installasjonen i måneder med lite sol 
(vinterhalvåret) må batteriene være dimensjonert for 
å håndtere det aller meste av forbruket for den typiske 
besøksfrekvensen, eller man må ha aksept for å tilføre 
manglende energi til anlegget ved hjelp av en genera-
tor. Solcellepanelene må være dimensjonert for å lade 
opp batteriene innen rimelig tid og til neste besøk. 

Samtidighetsfaktor
Anlegget bør være dimensjonert for å håndtere nød-
vendige startstrømmer og de typiske apparatene som 
vil benyttes samtidig kontinuerlig. Har man generator 
kan effekten fra denne legges oppå effekten fra veksel-
retteren for samtidig last. Dette kan avhjelpe noe på 
installasjonskostnad for anlegget da man kan bruke en 
mindre vekselretter hvis man aksepterer generatordrift 
for de høyeste samtidige lastene. Så lenge generator 
går og leverer nok til det aktuelle forbruket vil veksel-
retter kun lade batteriene. Bruker man mer strøm, vil 
vekselretter kutte ut lading og supplere leveransen inn-
til grensen for belasting. Dette forutsetter vanligvis at 
generator startes manuelt før forventet høy last tiltrer.
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Som hovedregel bør ikke kontinuerlig effekt dimen-
sjoneres høyere enn 80% av maksimal VA effekt fra 
vekselretter.

To eksempler: 

Victron 24/3000-120, maks kontinuerlig effekt er 
3000VA, 80% gir 2400 VA

Victron 48/5000-70, maks kontinuerlig effekt er 
5000VA, 80% gir 4000 VA

Batteribank
Systemspenningen er vanligvis 24 eller 48 volt. I de aller 
minste pakkeløsningene 12V. I kraftpakken leveres flere 
batterier som må kobles sammen. Det er alltid vek-
selretter som bestemmer systemspenningen. Disse er 
tydelig merket om det er 12,24 eller 48V system.  

Batteriene kan også ha en annen spenning, ofte 6 volt 
eller 2 volt. Da må disse batteriene kobles i serie, fra 
pluss til minus opp til angitt systemspenning. 

Se fig. øverst på denne siden for forskjellige tilkoblings-
muligheter.

Vi anbefaler å bruke sikkerhetsutstyr som verne-
briller, hansker og forkle når man håndterer åpne 
syrebatterier.

Ved håndtering av alle batterier anbefales det å benytte 
egnet verneutstyr som hansker, isolert verktøy og at 
smykker som ringer og klokke tas av før håndtering. 

Installatør må følge NEK 458. De beskrevne sikker-
hetskravene inkluderer beskyttelsestiltak for å beskytte 
mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og 
eksplosive gasser ved bruk av batterier. For våre anlegg 
gjelder forskriften for våre Rolls batterier. I tillegg er det 
beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet 
for batterier og for batteriinstallasjoner.

Batterimonitor
De fleste kraftpakker leveres med batterimonitor. 
Unntaket er pakker med ekstern BMS der monitorering 
skjer i selve BMS’en!
  

Med batterimonitor følger det med en måles-
hunt. «Batt»- tilkoblingen på måleshunten skal 

Oversikt over mellomkobling av batterier
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forbindes med en kort og tykk kabel til minuspolen på 
batteribanken. Denne kabelen er den eneste som skal 
tilkobles direkte på batteribankens minuspol. All annen 
minus tilkobling som omformer, solcelleregulator, 
Wallas-ovn, vindgenerator, ekstra ladere og alt annet 
forbruk og lading skal tilkobles måleshunten på ”load” 
– siden. Dette for at all strøm som går ut eller inn av 
batteriet skal kunne registreres på måleshunten. Kobles 
noe til minus direkte på batteriet vil dette medføre at 
batterimonitoren gir feil informasjon til bruker.

Batterimonitoren skal også programmeres. Det viktigste 
parameteret er batterikapasitet. Antall amperetimer 
(At) batteribanken inneholder. Verdien som skal brukes 
er batteriets c=20 At innhold, som betyr antall ampe-
retimer ved 20 timers utladetid. Dette er oppgitt på 
batteriet og i manualen for den enkelte batteritypen.

Solcelleregulator og solcelle- 
paneler
Alle regulatorer som benyttes i våre pakker er MPPT re-
gulatorer. Disse kan settes opp og avleses direkte med 
egen APP som kan lastes ned til smarttelefon. Appen 
finnes gjennom QR kode på produktet eller kan lastes 
ned under navnet «Victron Connect».

Der seriespenning fra solpanelene overstiger 
50V skal det benyttes egen sikkerhetsbryter for 
hver streng inn til solcelleregulatoren.  

Der det legges flere strenger må disse bestå av 
samme antall paneler i alle strenger og strenger 
tilknyttet en MPPT regulator må vende samme 
vei med like solforhold!

En solcellestreng får aldri overstige hverken 
maks effekt for regulatoren eller maks åpen 
kretsspenning.

• For 150V regulatorer er det maks 3 paneler i serie
• For 250V regulatorer maks 5 paneler i serie
• For 450V regulatorer maks 8 paneler i serie (disse  
 har i tillegg mulighet for 2 eller 4 himmelretninger) 

Solcellepanel
For at panelene skal gi mest mulig strøm bør de monte-
res sydvendt. Unngå skygge på panelet da litt skygge på 
et panel medfører betydelig effektreduksjon. Optimal 

vinkel for året gjennom er ca. 33 grader på Sør og Øst-
landet, 40 grader for Vestlandet og ca 30 grader nord 
for Trondheim. Lokale variasjoner som fjell, skygger og 
snøforhold bør tas med i en totalvurdering der pane-
lene installeres. Vektlegger man spesielle årstider for 
prioritert produksjon vil også vinkel endre seg.

Ved alle forskjellige konfigurasjoner i våre kraftpakker 
med tilhørende paneler dekker 6 mm2 kabel med MC4 
kontakter kabelstrekk inntil 30 meter. Går man utover 
denne lengden må tabell eller kalkuleringsverktøy for 
spenningstap benyttes. Be gjerne forhandler om råd 
hvis du er i tvil.

Victron Multi/Quattro kombinert lader 
og omformer
Enheten omdanner DC strøm til AC strøm. Den har også 
innebygget lader som automatisk lader batteriene om 
den får AC strøm inn. I tillegg har den en innebygget 
transfer Switch som sender strømmen den får inn fra 
generatoren rett videre ut i ledningsnettet. Enhetene vi 
leverer har henholdsvis begrensing på 16A ,50A og 2 x 
100A. Er du i tvil så sjekk tekniske data i brukermanua-
len for vekselretteren som medfølger din kraftpakke. 

Det er minst to tilkoblingspunkter for 230 volt veksel-
strøm. Strøm fra strømaggregat tilkobles AC IN.

Er det to AC IN koblinger må AC IN 1 brukes. 

Fra AC OUT legges kabel til fordeling/sikringsskap.

Er det to AC OUT koblinger vil AC OUT 1 være hoved- 
tilkoblingen og gir strøm hele tiden, mens AC OUT 2 
kun leverer strøm når strømaggregatet gir strøm. For 
modeller med to uttak kan dette uttaket også program-
meres til dumping av overskuddsstrøm m.m.

Kabeldimensjon må stå i forhold til aggregatets og 
omformers størrelse, også summen av disse effekte-
ne. Omformeren er sikret med enten 30A eller 50A 
automatsikring. Gjør 230 volt installasjonen ferdig før 
omformeren tilkobles batteribanken.

Selve vekselretter og lader er programmert med egen 
software fra oss ved leveranse så fremt annet ikke er 
bestemt. Man behøver derfor ikke bruke Dip Sw for å 
sette den opp ved installasjon.



7

Batteritilkobling
Batterikablene tilkobles omformeren først. Minus-kabe-
len tilkobles” load” siden på måleshunten. Ved tilkob-
ling av pluss-kabelen til batteriet vil det sannsynligvis 
gå en gnist ved første berøring. Dette er helt normalt, 
men reduseres til et minimum om spolen i vekselretter 
tømmes ved å skru av og på bryteren på denne noen 
ganger i «ON/OFF» posisjon.

Unngå kortslutning, bruk isolert verktøy ved fes-
te av batterikablene Ikke ha på deg armbåndsur 
med metall-lenke, kjeder og ringer når batterie-
ne kobles.

GX enhetene (Venus, Cerbo og Color Control. Gjelder 
kun pakker der dette følger med eller er kjøpt som 
tilleggsutstyr)

I anlegg som har denne typen monitor er dette en del 
av hjernen i systemet.

Enheten overvåker en rekke forskjellige komponenter 
i systemet og får disse til å fungere sammen etter for-
håndsdefinerte funksjoner.

Hvis man ønsker å strømsette disse eksternt aksepterer 
de DC spenning mellom 8 – 70V. Størst glede får man 
av disse enhetene hvis man kobler de permanent til 
internett. Dette kan gjøres via 4G/5G router eller man 
kan kjøpe en av våre 4/5G LTE enheter. Tilkobling til 
nett gir gratis tilgang til egen «hjemmeside» (VRM por-
tal) og APP for overvåking og styring av anlegget. Det 
letter også arbeidet/kostnader betraktelig da man kan 
få fjernsupport på anlegget om man behøver hjelp eller 
ønsker spesielle funksjoner programmert.

Enhetens meny endrer seg etter de produkter som er 
tilkoblet og oppdaterer man enhetens software over 
nett vil funksjoner og menyen endres. Gjør deg godt 
kjent med enheten og for utfyllende informasjon se 
produktets egen manual på nett:

https://www.victronenergy.com/upload/documents/
Cerbo_GX/GX_Device_Manual-en.pdf

og

https://www.victronenergy.com/ 
live/vrm_portal:start

Plassering av komponenter
Batteri, solcelleregulator og vekselretter bør plasseres 
sammen med kortest mulige avstander. I en standard 
pakkeløsning er lengder på medfølgende kabler gitt. 
Ved bruk av solcelleregulator uten ekstern temperatur-
føler må disse enhetene stå i samme rom (lik tempe-
ratur) som batteriet. Ved behov for lengre kabler må 
dimensjon kalkuleres for å unngå spenningstap. 

Batteri(ene) bør som hovedregel stå i rom som oppvar-
mes når anlegget benyttes, dette fordi kapasiteten re-
duseres i kulde. For større batteribanker med Bly/syre 
-batterier kan dette være vanskelig å få til og man må 
leve med redusert kapasitet fra batteriene i de kaldeste 
månedene av året.

Litiumbatterier har mange fordeler, men også noen 
ulemper. Den største ulempen er at denne typen batte-
ri ikke kan lades med høyere ladestrøm når celletempe-
raturen i batteriet faller under -0°C og under -10°C vil 
batteriet stenge helt for lading. Det finnes mange ulike 
batterikjemier innen Litiumbatterier og de ulike har 
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forskjellige egenskaper. Batteriene leveres enten med 
integrert eller ekstern BMS.

Pakker med Litiumbatterier uten «Heat» funksjon må 
derfor plasseres der temperaturen ikke går under fry-
sepunktet om de skal ta imot lading. Forbruk i kulde er 
uproblematisk ned til -18°C.

BMS = Battery management system 
(elektronikk som ivaretar levetid og sikkerhet  
i batteriet)

Alle Litiumbatterier har enten integrert eller ekstern 
BMS. Dens funksjon er i all hovedsak å sørge for jevn 
cellespenning på alle battericellene i det store batteriet 
du visuelt ser som ett batteri. I tillegg kan den ha en 
rekke funksjoner, men alle BMS’er har en funksjon som 
kutter hvis det blir for lite strøm på batteriet og den 
vil også bryte lading hvis spenningen i batteriet blir for 
høy. Det samme gjelder hvis celletemperatur blir for 
lav. I batterier med varmefolie (HEAT funksjon) vil den 
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sende ladestrømmen for å varme batteriet inntil celle-
temperaturen er høy nok til å ta imot den ladestrøm-
men som sendes til batteriet. 

Spesielt for batterier med HEAT 
funksjon
Når man installerer et slikt batteri, må solcelleregulator 
inkludert paneler/ lader fra generator være tilpasset 
den maksimale strømmen varmefolien krever. Selv med 
mange paneler vil man oppleve at i dårlig vær eller i 
vintermånedene at det ikke er tilstrekkelig sollys til å 
produsere nok energi til å varme batteriene. En del av 
våre pakker med innebygget BMS i batteriet leveres 
derfor med en ekstern temperatursensor som kommu-
niserer med Bluetooth som vil forhindre lading i kulde.  

Denne må settes opp med Victron sin App «Victron 
Connect».

Er man i tvil om fremgangsmåte finnes det  
en video som beskriver hvordan her:

https://www.youtube.com/ 
watch?v=v62wCfXaWXY

Denne konfigurasjonen medfører at man i hovedsak 
må varme batteriene med generatordrift i den kaldeste 
årstiden. Temperatursensoren beskytter i hovedsak 
regulatoren i systemet der den beskytter mot å kon-
stant koble inn/ut hvis strømproduksjon fra panelene 
er lavere enn det varmefolien trekker samlet.

Bluetooth
I batterier med denne Bluetooth-funksjon kan man 
laste ned Sunwinds egen APP og lese av batterienes 
tilstand, forbruk og ladestrøm. Dette er ment som et 

service/feilsøkingsverktøy og Bluetooth funksjonen 
erstatter ikke en batterimonitor. Man må koble seg til 
hver gang man ønsker å sjekke status på det enkelte 
batteri og rekkevidden er begrenset. 

Underspenningskutt
Hvis spenningen faller under grensen, trer utkobling 
inn for å redde cellene fra å bli ødelagt. Den enkleste 
måten å ødelegge en Litiumcelle på er å tømme den 
helt for strøm. Da vil batteriet dø.

De fleste batterier vil da bryte spenningen til polene 
og man får ikke ladet de opp igjen med konvensjonel-
le ladere fordi lader ikke detekterer rett polspenning. 
Batteriet må da som oftest lades opp med en strømfor-
syning som gir konstant valgt spenning og strøm. I slike 
tilfeller kan det være lurt å rådføre seg med forhandler 
om fremgangsmåte.

Batterimanual og advarselstekster
Alle våre batterier har en eller flere påtrykte etiketter 
med advarselstekster og nødvendige data. På sunwind.
no finnes også datablader til de enkelte modellene. Les 
ALLTID disse nøye for å ivareta produktets forventede 
levetid og din egen sikkerhet!

Strømbegrensing i Litiumbatterier
I datablad eller advarselstekst står alltid disse begrepene:

• Maks anbefalt belastning
• Maks kontinuerlig belastning
• Maks belastning «Peak» i x antall sekunder

Hvis verdiene overstiges, vil BMS automatisk kutte for-
bruket. Forsøk ikke å tøye disse grensen da levetid på 
BMS vil kunne forkortes. 

Praktisk eksempel:
Følgende data er trykket på batteriet; Maks kontinuer-
lig belastning 100A, maks anbefalt er 60A, maks belast-
ning peak 300A 3s.

Du har en vekselretter på 2000VA og bruker ofte en 
støvsuger på 1600W.

Strømtrekket før tap i kabling og vekselretter vil da 
være typisk 133A hvis systemspenningen er 12V.

Man velger selv om man vil følge anbefalt eller maks 
belastning, men maks belastning vil kunne gi redusert 
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levetid. Strømmen man kan ta ut vil forbli den samme 
ved seriekobling, men dobles ved parallellkobling av 
batteriene (MERK ikke alle batterier kan seriekobles). 
Skal man være konservativ her må man med dette  
eksempelet her ha minimum 3 batterier i parallell  
(3 x 60 = 180) for å klare belastningen uten at det  
forringe levetiden. 

Innstilling av rett ladespenning på regulator for LiFePo 
(LFP) (for NMC følg egne datablader)

• Absorbsjon 14,6V
• Float 13,6V
• For regulatorer med valg for batteritype så benytt 
 LiFePo (LFP)
• LVD (Lov voltage disconnect ) 11,2 – 11,5V
• Temperaturkompensering er ikke nødvendig. 

Les mer om batteriene på www.sunwind.no

Kabling mellom likestrømsenheter (DC)
Det er viktig at det benyttes kabel med beteg-

nelsen RK (Merket på kabelen) i en slik installasjon. 
Denne typen kabel kjennetegnes ved at den har mange 
små kordeler (ledere). Dette er kabel som består av 
mange små ledere som gjør at kontaktflaten i alle 
skruklemmer blir god nok til å overføre nødvendig 
strøm uten fare for varmgang og spenningstap. Det er 
altså ikke nok å se på kabelens lederevne. Til fremfø-
ring av vekselstrøm gjelder vanlige installasjonsregler 
og NEK 400 eller nyere standard.

12V apparater
En del kunder ønsker ofte å beholde eldre 12V pro-
dukter etter de har installert 230V vekselstrøm. Hvis 
systemspenning er høyere (som oftest 24 eller 48V) kan 
man benytte en DC/DC omformer til dette formålet. 
Disse fåes i mange varianter som tilbehør.

Generelle tips og råd:
• Koble alltid batteriet til regulator før solcellepanel,  
 skal du demontere igjen så husk å koble fra solcelle- 
 panelet først. Er installasjon uten sikkerhets-bryter,  
 dekk til panelet.

• Ikke tilkoble paneler med høyere effekt enn 80% 
 av det regulatoren er laget for. Dette gir god levetid  
 og mindre risiko for at den ryker som følge av over- 
 last eller overspenning.

• Når du kobler til flere batterier enn ett i parallell 

 benytt pluss pol på batteriet i den ene enden og 
 minus på det batteriet som er lengst fra det du  
 koblet plusspolen til (ref. figur på side 5).

• Monter alltid sikring på pluss ledning mellom alt 
 som tilkobles rett på batteriet. Dette gjelder også på 
 regulatorer uten sikring, konferer alltid med manua- 
 len for regulatoren separat.

• Husk å slå av inverter etter bruk hvis du har dette.  
 Mange modeller har mulighet for tilkobling av egen 
 av/på bryter hvis den står utilgjengelig montert.

• Regulatorer eller batterimonitorer som viser bat- 
 terikapasitet i prosent vil vise feil prosent hvis ikke 
 all lading og forbruk går gjennom denne.

• Hvis du ofte tapper batteriene langt ned (spesielt  
 vinterstid) bør de lades opp med tilleggslading  
 (aggregat) før avreise for å bevare levetiden på  
 batteriet lengst mulig.

• Tilkobling av vindmølle egner seg i områder med  
 mye vind (sjeldent på Østlandet). Benytt egen 
 regulator til dette, denne følger normalt sett med 
 vindmøllen. Per i dag er det ingen møller som er  
 egnet for litiumbatterier.

Solcellepanel montering og  
oppkobling
Vi leverer i hovedsak tre mulige monteringsmåter for 
solcellepaneler.

Veggbraketter
Disse er justerbare og egner seg godt der du har en  
syd-vegg (sydvest) uten nevneverdig med skygge. Se 
egen anvisning.

Solfix for montering av paneler på tak
Egner seg best for større anlegg eller i kystnære og 
snøfattige områder. Det kan også benyttes i fjellområ-
der hvor vind og værforhold holder takflaten fri for snø. 
Takvinkel bør være over 20 grader i snøfattige strøk. 
Ved montering der det er mye snø bør vinkel på taket 
være over 30 grader for at snøen skal kunne rase av. 
Skinnesystemet dimensjoneres etter avstand mellom 
sperrer og krav til snø/vindlast lokalt.
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Bakkestativ for inntil 2, 4 eller 6 paneler 
(inntil 6 stk. 60 celler)
Må fundamenteres til grunn. Det er ofte enklere å finne 
en solfylt plass til bakkestativet. Stativene kan vinkles 
og er enkle å holde fri for snø.

To måter å koble flere solcelle- 
paneler på:
Parallellkobling (ikke vanlig i kraftpakker)
Man kobler panelenes pluss poler sammen og pane-
lenes minuspoler sammen. Man beholder det enkelte 
panel sin spenning, men øker strømmen (A) for hvert 
panel som tilkobles. Sjekk at regulator tåler belastnin-
gen som tilkobles og hold deg under 80% av maksimal 
ampere på regulator.

Seriekobling
Krever MPPT-regulator eller systemspenning lik panels-
penningen. Panelenes pluss og minus kobles sammen i 
en serie. Serien må ikke gi høyere spenning i åpen krets 
enn det regulator er laget for.

Veggbraketter og montering
Monteringsbeskrivelse
Denne anvisningen er en generell monteringsanvisning 
for braketter tilpasset flere forskjellige paneltyper. Av-
hengig av solpanelmodell vil plassering av de forborede 
hullene i panelets ramme ha noe forskjellig plassering. 

På de minste paneltypene vil brakettene måtte monte-
res helt i ytterkant av panelet, på de større modellene 
vil hullene for montering av braketten være laget 10 - 
20 cm inn fra panelets ytterkant i horisontalplanet. 

Se eget avsnitt om brakett (art. nr. 188125, 3 justerbare 
braketter).

1. Skru fast brakettene på solcellepanelet med 4 stk.  
 maskinskruer M6 x 20 og 4 stk. M6 flensmuttere  
 (inkludert) OBS! Flensmutteren skal festes på inn- 
 siden av rammen.
2. Skru fast 2 stk. låsebeslag på veggen med 4 stk.  
 5 x 30 m m senkhodeskruer. Dette trinnet er ikke  
 nødvendig hvis du ikke ønsker å låse brakettene  
 med hengelås (hengelås medfølger ikke).
3. Monter brakettene over låsebeslaget og skru fast  
 med 4 stk. 6 x 40 mm senkhodeskruer. Merk at for  
 montering på underlag av betong må egnede 
 skruer/plugger benyttes.

Brakett 188125 tilpasset 60 cellers paneler 
(250/260/275/280/300/330W)

Du vil her avhengig av panelmodell måtte 
bore hull til den midtre støttebraketten. 
Du vil behøve en drill og et 8 mm bor.

1. Legg panelet med baksiden opp på et  
 plant underlag.

2. Velg brakett som skal sitte i midten og mål opp  
 panelets midtpunkt hvor du skal ta nye hull.

M6 flensmutter

Venstre brakett

Sommerstilling
Helårsstilling
Vinterstilling

1
2

3

1
2
3

6 x 40 mm 
senkhodeskrue

M6 x 20
maskinskrue m/flens

Høyre brakett 

Låsebeslag
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3. Legg braketten på og merk av på panelets ramme  
 gjennom brakettens hull hvor du skal ta nye hull.

4. Legg en trekloss mellom panelets bakside og rammen 
 slik at du unngår å bore ned i panelets bakside.

5. Montere den midtre braketten og de to side braket- 
 tene etter monteringsbeskrivelsen i forrige avsnitt.

Justering av brakettene
Hensikten med å benytte en justerbar brakett kontra 
montering flatt på vegg er bedre utnyttelse av solpane-
let. Riktig vinkel vil gi inntil 30% bedre effekt fra pane-
let. Optimal vinkel er når solinnstrålingen er vinkelrett 
på panelet. Juster derfor panelet ut fra veggen på som-
meren når sola står høyt og inn mot veggen på vinteren 
når sola står lavt. Ønsker man ikke å justere gjennom 
sesongen bør brakettene settes i «helårstilling» for å få 
en gjennomsnittlig optimal produksjon gjennom året.

Illustrasjon av mulighet for låsing av brakett: 

Takfester og montering  
– Sunwind Solfix
Dette behøver du:

Asfaltlim eller Roof 7

Sekskantnøkkel

Batteridrill med
forlenger for piper

Hansker

Vinkelsliper

Skjøt for skinne

Skinne standard lengde 
210 cm

Brakett for papp og
shingeltak

Brakett for takstein

Endeklemme solcelle- 
panel, 38 eller 50 mm

Klemme to paneler,
bredde 23 mm
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MERK! Antall av hver komponent tilpasses hver enkelt 
installasjon, dette er derfor en generell veiledning for 
montering. Vært forsiktig ved håndtering av materiellet 
da bulker i aluminiumen vil kunne føre til problemer un-
der montering. Bruk hansker da endestykker kan være
skarpe. 

Fremgangsmåte:
For 60 cellers paneler som måler B: 99 x L: 164-167 cm 
eller B: 104 x L: 174 cm

MERK! Snø og vindlast:
Ved montering med takvinkel mindre enn 22 grader og
snølast for området større enn 350 kg/m2 skal det 
legges en ekstra skinne under panelene. I områder med 
store vindlaster bør vindaviser (blekk) monteres mellom 
takflate og panelenes aluminiumsramme for å unngå at 
vinden tar tak under Panelene. Blikkenslager/taktekker 
vil kunne tilpasse dette til installasjonen.

OBS! Tabellen til høyre er kun veiledende, sjekk ditt
område om du er i tvil da snølast kan endres med
beliggenhet i fylke og kommune.

Lag en plan for monteringen og sjekk om det skal be-
nyttes 2 eller 3 langsgående skinner under panelene. 
Skinnene skal monteres horisontalt i takets lengderet-
ning. Panelene bør som hovedregel monteres med den 
lengste flaten rettet mot mønet. Dette gir mindre
friksjon og snøen raser lettere av. 

Ved montering av panelene med lengste retning i takets 
lengde behøves kun to skinner under hver panelstreng.
Kontrollmål taket før oppstart. Første panel monteres 
20 mm inn på første skinne. Hvert panel måler 990 mm 
i bredden og det går bort 23 mm mellom hvert panel 
for å gjøre plass til de midtre klemmene.

Største avstand mellom langsgående skinner er 1580 
mm. Minste nødvendige avstand for maks snø/vindlast 
er 390 mm.

Kommune
Grunnverdi for karakteristisk 
snølast på mark (kg/m2) i
NS-EN 1991-1-3*

Oslo 350 kg/m2

Sør-Aurdal 450 kg/m2

Kristiansand 450 kg/m2

Vinje 500 kg/m2

Stavanger 150 kg/m2

Bergen 200 kg/m2

Voss 300 kg/m2

Molde 350 kg/m2

Trondheim 350 kg/m2

Namsskogan 750 kg/m2

Rana 500 kg/m2

Værøy 150 kg/m2

Tromsø 600 kg/m2

Vadsø 400 kg/m2

* Standarden oppgir regler for økning av denne 
snølasten avhengig av byggestedets høyde

Snølast-tabell
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Hurtigguide

Monter brakett på taket: denne skal 
skrus i senter av hver sperre maks. 
CC60. Benytt asfaltlim under gummi-
pakning og takets tekke. 

Når alle braketter er montert trer du 
skinnen inn på festebraketten.

Der skinnene møter hverandre 
setter du inn skinneskjøt for å øke 
skinnens styrke.

Når alle skinnene er i vater stram-
mer du skjøtene. Du kan evt. justere 
høyden på skinnene med sporet i
braketten.

Endeklemme monteres for det første 
panelet som legges over skinnene. 
Vent med å trekke disse til før
midtklemme er montert.

Plasser midtklemme.

Det skal benyttes klemme for hver 
skinne. Skyv neste panel i strengen 
inntil.

Trekk til midtklemme. Monter alle panelene i skinnenes 
lengde.

Ved siste panel monterer du på ny 
en enkel endeklemme. Oversky-
tende skinne kan kappes etter siste 
brakett.
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Skinne L = 3040 mm

Festeklips (mellom)
L = 160 mm

Festeklips (ende)
L = 60 mm

Brakett (L) i aluminium
Bolt (U)
M10x91Wx105H

Brakett (L) I stål
L = 200 mm

Kvadratisk bjelke
Mål: 70 × 70 × 4 mm
L= 2750 mm

Justerbar skinne
Mål: 40 × 40 × 4 mm,
L= 968 mm

Søyle
H: 1000 mm O: 165 mm

Tverrbjelke
Mål: 120 × 120 × 5 mm
L= 1870 mm

Liste over delerMontering av paneler på bakke-
stativ med én søyle
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Steg 1: Montering av søyle:
Forankre søyle med bolt M16×150 innstøpt i betong eller med ekspansjonsbolt direkte i fast fjell. Er du usikker på 
dette, anbefaler vi at du kontakter folk med kompetanse på området.
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Steg 2: Montere tverrbjelke:
Monter bærebjelken med M20×200 bolten.
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Steg 3: Juster vinkelen på bjelken med «flatt skrujern» og monter boltene
M18×90 bolt.
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Steg 4: Montere tverrbjelke:
Monter tverrbjelkene på den kvadratiske bjelken med L-brakettene.

L-brakett
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Steg 5: Fest de vertikale skinnene på tverrstiverne:
Benytt L-brakettene i aluminium. 

L-brakett
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Steg 6: Monter solpanelene:
Fest panelene med klipsene som klemmer fast under rammen.
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Aggregater
Når du bestilte din kraftpakke, skal du ha blitt spurt om 
du ønsker aggregat og hvilken type. Parameter for dette 
er da forhåndsprogrammert inn i vekselretter. Kjøper 
du aggregat på et senere tidspunkt vil det kunne være 
behov for en omprogrammering av systemet. Ta da 
kontakt med din forhandler for videre hjelp.

Minimumskrav til aggregat er at den leverer stabil 
spenning og frekvens på alle turtall (50 Hz), ren sinus-
kurve er å foretrekke. Typiske industriaggregater fra 
byggevare etc. gjør gjerne ikke det da de er tiltenkt en 
helt annen bruk enn husholdningsapparater. Vi anmo-
der derfor å velge et aggregat av god kvalitet fra en 
anerkjent leverandør. 

MERK! Selv om vekselretter håndterer spenning 
inn mellom 180 – 270V og frekvens kan velges 
når vi setter enhetene opp gjør ikke hushold-

ningsapparater og elektronikk dette. Når et aggregat 
kjører, vil alt utstyr man har tilføres strøm direkte fra 
generatoren. Er ikke strømmen fra aggregatet innafor 
+/- 10% av merksestrømmen/frekvens på det elektriske 
produktet, er det fare for at det kan gå i stykker uten at 
dette utløser garanti på produktet. 

Autonom drift av aggregater
Vi tilbyr mulighet for autonom drift i våre systemer. 
Dette betyr at aggregatet stopper og starter av seg 
vel etter forhåndsprogrammerte parameter. Generelt 
anbefales dette kun brukt når man er til stede. Skal et 
aggregat driftes uten tilsyn må man sette sikkerheten 
høyt! Generelt anbefaler vi ikke drift uten tilsyn på mo-
deller med forgasser da det alltid vil være en potensiell 
risiko for bensinlekkasje og brann om forgasser tetter 
seg. Injeksjonsmotorer og dieselmotorer er bedre for 
denne typen drift. Eksempelvis vil modeller der bensin-
kran anbefales stengt når det ikke går være uegnet til 
drift uten tilsyn. Videre må man være helt sikker på at 
eksosutløp føres på en slik måte at det ikke er fare for 
antennelse av brennbart materiale, gnister fra eksos 
kan antenne tørt gress m.m. Følg aggregatfabrikantens 
anbefalinger nøye og dens tilhørende manualer. 

Aggregatmodeller med eget startbatteri bør installeres 
så batteriet lades av en egen enhet for at startautoma-
tikk ikke skal tappe startbatteriet for strøm. For våre 
aggregatmodeller med trådløs start av typen EU 30 IS 
og EU 70 TFS anbefaler vi et man installerer egen DC 
lader fra hovedbatteripakken for vedlikeholdslading av 
startbatteriet. 

Sunwind tilbyr en rekke modeller for autonom start:

• Honda EU30is  (trådløs start)
• Honda EU70is (trådløs start)
• Tec 29 (kablet automatikk)
• Tec 30 (diesel) (kablet automatikk)
• Tec 40 (diesel) (kablet automatikk)
• Tec 60 (kablet automatikk) »
 
Europower dieselgeneratorer fra 11 – 60 kWA med 
startautomatikk og mulighet for eksterne dieseltanker 
(kablet automatikk).
 

Sunwind trådløs styring av Honda  
aggregater
Systemet består av to enheter, én sender og én mot-
taker som kommuniserer trådløst med hverandre. 
Senderen må kobles til en potensialfri releutgang som 
styrer start/stopp signalet til generatoren. Mottakeren 
kobles til generatoren, For at mottakeren skal være 
aktiv må nøkkelbryter på generator stå i posisjon «I». 
Mottakeren forsynes av strøm fra generatorens batteri 
- denne er konstruert for å bruke så lite strøm som mu-
lig. For å spare batteriet går mottakeren i «søvnmodus» 
etter 8 uker uten aktivering. For EU30is-modellen går 
den i dvale etter fem dager. Reset gjøres ved å slå ge-
nerator av på eller så må generator starte innen tiden 
for dvalemodus aktiveres. Rekkevidden mellom sender 
og mottaker avhenger av tykkelse på vegger, bygninger, 
andre signaler, og værforhold. Vi anbefaler derfor å 
ikke plassere sender og mottaker mer enn 30 meter fra 
hverandre i fri sikt. Tester viser at rekkevidden kan være 
opp til 100 meter, men for maksimal driftssikkerhet
anbefales ikke dette. Eksempelvis vil rekkevidden være 
bedre utendørs på dager med klart vær enn dager med 
tett snødrev.
 
Det finnes en rekke forskjellige muligheter for å styre 
aggregatene fra Sunwinds produktsortiment.
 
1. Vekselretter med programmerbar utgang
2. Color Control GX Victron
3. Venus Controller Victron
4. Batterimonitor BMV 7xx
5. En rekke laderegulatorer som har egne releutganger
6. Egen fjernkontroll
7. App styring via mobiltelfonens Bluetooth system
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For installasjoner som ikke er beskrevet i denne manu-
alen vil vi anbefale at man rådfører seg med Sunwind 
sine fagfolk.
 
ADVARSEL!
All bruk og fjernstyring av generator uten tilstedeværel-
se skjer på eget ansvar. Generator må være installert i 
samsvar med til enhver tid gjeldene manualer for
sikker bruk og installasjon av generator. Uforsiktig bruk 
eller feil montering kan i verste fall føre til brann, ulykke 
og dødsfall med store materielle skader.
 

MERK! Vis hensyn med tanke på generatordrift. 
Det henvises til god skikk og bruk og ikke
å kjøre generator unødvendig, om natten og på 
tider hvor stillhet er påkrevd.

 
MERK! Alle enheter som skal fjernstyre systemet 
må være satt opp og programmert for
dette. Nærmere informasjon får du gjennom din 
forhandler og generatorens manual

 

EU70is tilkobling
1. Løsne skrue og ta av deksel i forkant av aggregatet.
2. Koble vekk ledning på minuspol på startbatteriet.
3. Ta ut hvit plugg fra fjernstartkontakten som sitter på  
 aggregatet.

MERK! Ta vare på denne pluggen til senere hvis 
aggregatet skal tilbakestilles og brukes uten fjern-
styring. Uten denne pluggen vil ikke aggregatet 
fungere.

 
4. Koble til mottakermodul ved å sette pluggen inn i 
 fjernstartkontakten på aggregatet. Fest svart ledning  
 med kabelsko på negativ pol på batteriet. Sjekk at det  
 er god kontakt!
5. Fest mottakermodul med medfølgende skruer i plast- 
 dekselet som vist på bildet. (Benytt 2,5 mm bor)  
 Fil eller fres et spor til kabel på undersiden av 
 plastdekselet.
6. Sett på deksel i forkant og trekk til skrue.
 
Victron tilkobling uten Color Control, Cerbo eller 
Venus 12V GND NO
1. Koble blå ledning til svart pol (GND) og brun ledning 
 på rød pol (12V) i Victron.
2. Koble gul ledning til NO kontakten oppe til høyre i 
 Victron (se hvit pil).

3. Koble en ledning fra 12V utgangen på Victron til COM  
 kontakten oppe til høyre i Victron (se rød pil).

Victron tilkobling med Color Control, Cerbo eller 
Venus
Hvis du har en GX enhet kan du koble fjernstarteren 
direkte til den uten å koble den til vekselretter. Koble til 
en 12V ledning fra Victron til den ene inngangen av kon-
takten som heter «Relay». Koble en ledning fra den gule 
og grønne signalkabelen til den andre inngangen av 
kontakten. Koble så brun ledning fra fjernstarter til 12V 
(rød pol) og blå ledning til GND (svart pol) på Victron. 
12V fra Victron Signal ledning (gul) på fjernstarter.
 
Bruk
1. Hovedbryter på aggregatet settes i posisjon «1»
2. Hovedbryter kan bli stående i stilling 1 slik at det er  
 klart for fjernstyring.
3. Det er ikke nødvendig å sette hovedbryter i stilling  
 0 med mindre det er lang tid til du skal bruke aggre- 
 gatet neste gang. Hvis du ikke skal bruke aggregatet 
 på flere uker kan du med fordel sette hovedbry- 
 ter i stilling 0 for å slå av alt som kan trekke strøm fra 
 startbatteri. Mottakermodulen som sitter på aggre- 
 gatet er imidlertid designet for å trekke minimalt  
 med strøm i standby modus. Dette for å unngå at  
 startbatteri blir utladet selv om aggregatet ikke blir  
 benyttet på noen uker med hovedbryter stående  
 i stilling 1.
4. Hvis aggregatet ikke benyttes i løpet av 8 uker, vil 
 mottakermodulen på aggregatet settes i søvnmodus. 
 Mottakermodul vekkes opp ved at nøkkel settes i 
 stilling 0, for så å settes tilbake i stilling 1. 

Manuell start av EU70is aggregatet 
Du kan starte aggregatet manuelt fra både sender- og 
mottakermodul.
1. Trykk og slipp ON-knapp på modulen for å aktivere 
 tenning.
2. Trykk og slipp START knapp for å starte aggregatet.
3. Trykk og slipp OFF-knapp for å stoppe aggregatet.

MERK! Hvis tenning ikke går på, displayet er 
dødt og hovedbryter står i stilling 1, kan det 
være at startbatteriet på aggregatet har for lav 

spenning. Aggregatet må da startes manuelt for hånd 
med snorstart. Se instruksjonsbok for Honda EU70is 
som fulgte med aggregatet.
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EU30is tilkobling
Tilkobling til EU30is er nesten identisk med EU70is, som 
beskrevet over, men hvis aggregat er kjøpt utenom pak-
ken vil sendermodulen måtte pares med mottaker som 
allerede sitter på aggragatet ved leveranse. Det er altså 
ikke nødvendig å koble mottaker i dette tilfellet. Paring 
er beskrevet i avsnittet under.
 
  MERK! EU30is mottaker går i dvale etter fem 
  døgn uten drift!
 
Programmering EU30is til Sunwind-sender
Last over fil via app nRF Connect, select device i app og 
trykk upload.

Pare Sunwind mot Berema: Mottager generator:
Trykk og hold inne Choke + Start inntil 1. oransje lys 
lyser, deretter slipp. Nå skal led blinke sakte.

Sender Sunwind:
Trykk og hold inne On/Off inntil 1. oransje blink, deret-
ter slipp. Nå skal sender og mottager være paret.
 

Kobling av kablet fjernstyring på TEC 
aggregater 
Hvis aggregatet har eget startbatteri må det benyttes 
et tilleggsrelé da jord må ha samme potensial. Hvis 
aggregatoren bruker kraftpakkens batteri som startbat-
teri (kun mulig i 12V løsninger), kan det ekstra reléet 
droppes og tilkobling kan gjøres rett i vekselretteren 
eller relé i GX-enheten. 

For tilkobling av andre modeller som kan fjernstyres, 
be om råd for oppsett.
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Rolls batterimanual – åpne bly/
syre batterier

Mottak av produktet:
Undersøk at produktet ikke er skadet. Åpne hetten på 
toppen av batteriene og påse at cellene i batteriene er 
dekket av elektrolytt. Ved skader kontakt din forhandler 
umiddelbart.

Sikkerhet:
• ALDRI! Kortslutt et batteri.
• ALDRI! Tilsett sjøvann i et batteri.
• ALDRI! Nyt sigaretter eller bruk åpen flamme/gnist  
 i nærheten av et batteri.
• ALDRI! Koble andre typer eller størrelser batterier  
 sammen.
• ALDRI! La et batteri overstige 52 grader.
• ALDRI! Tilsett syre i et batteri når det er blitt tatt  
 i bruk.
• ALLTID! Bruk beskyttelsesbriller og hansker når  
 batteriene håndteres.
• ALLTID! Påse at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt  
 batteriene.
• ALLTID! Fokuser på at batteriene lagrer store  
 mengder energi og kan potensielt gi kraftig elektrisk 
 støt og forårsake brann.
• ALLTID! påse at batterienes overflater er rene og  
 fri for syre.

Service instruksjon:
Service på batteriene er nødvendig for å gi de lengst 
mulig levetid og ytelse. Følg denne manualen for riktig 
behandling av batteriene. Utjevning (equalization) er 
veldig viktig og MÅ utføres riktig når det er nødvendig.

Vedlikehold:
Når batteriet er mottatt bør det settes til ladning og 
syrenivå i batteriet bør kontrolleres. Når batteriet tas av 
ladning, skal hver celle måles med syremåler og resul-
tatene bør noteres ned og tas vare på i hele batteriets 
levetid. Preventivt vedlikehold medfører at man sjekker 
syrenivå månedlig og etterfyller destillert vann ved 
behov. Væskenivået i batteriet skal ligge 8 til 12 mm 
under hetten for påfylling. Der rekombinerings hetter er 
montert holder det med ettersyn hver 6. måned. Batte-
riene SKAL utjevnes hver 6. måned! Se egen instruksjon 
for dette. Syre søl vaskes bort med en lett blanding av 
vann og natron (100 g per liter). Syrevekt bør måles og 
noteres ned om lag hver 6.måned.

Lagring:
Ved lagring eller installasjon av batterier for en 
lengre periode må de vatres opp og fullades. 

Hvis dette ikke gjøres, vil batteriene kunne sulfatere og 
fryse. Batteriene skal lagres på et tørt og kjølig sted for 
å redusere selvutlading. Et Rolls Batteri forventes å utla-
des med 3-7 % av dets kapasitet pr mnd. Maks lagrings-
tid uten tilførsel av ladestrøm er 6 mnd. Må batteriene 
lagres varmt, anbefales ekstra oppladning hver 3 mnd.

Det anbefales IKKE å etterlate batteriene med konstant 
(Float) ladning så lenge det ikke er nødvendig for å gi 
strøm til nødvendige forbrukere.

Garanti for solar & marine batterier:
4000 SERIES – Feil på batterier før det er gått 2 år = 
batteripakkene byttes uten kostnad. Etter 7 år
vil batteriene justeres/repareres uten kostnad.
5000 SERIES  - Feil på batterier før det er gått 3 år = 
batteripakkene byttes uten kostnad. Etter 3 år frem til 
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batteriene er 10 år gamle vil defekte batterier repare-
res. Kvittering med kjøpsdato må kunne fremvises.

Rekombinasjonshetter
«R+ Rekombinasjons»-hetter:
• Rekombinerer kjemisk hydrogen og oksygen til vann  
 i batteriet.
• Eliminerer all knallgass.
• Vedlikehold reduseres til et minimum.

Korrosjonsutjevning - tiden dette tar vil avhenge av 
graden av korrosjon/sulfatering. Hvis «R+ Rekombina-
sjons» hetter er montert må disse fjernes før utjevning!
• Sett spenning til maks på lader eller inverter. Hvis  
 batteripakken er sterkt sulfatert og tilgjengelig  
 ladestrøm begrenset, kan ladekontroll forbikobles  
 eller midlertidig fjernes. Temperatur bør holdes nære  
 52 °C, men aldri over!
• Lad med lav ladestrøm (5 A pr 100 AH batteri  
 kapasitet).
• Etter en time kontrolleres tilstand og temperatur. 
 Hvis temperatur stiger over 46°C og nærmer seg 52°C 
 ta batteriet av ladning. Mål temperatur og syrevekt i  
 midtre celle hvis mulig.

• Er sulfateringen kommet langt vil det ta kunne ta 
 mange timer før syrevekten øker.
• Syrevekten vil øke og batterispenningen synke, som 
 oftest samtidig med at ladestrømmen øker. Lade- 
 strømmen må derfor kanskje senkes noe i takt med 
 dette. Dette gjøres hvis temperaturen stiger over  
 46°C. Har man koblet ut eller forbikoblet ladekon- 
 trollen kan denne nå kobles inn igjen. Fortsett å male 
 syrevekt til 1,265 er oppnådd.
• Lad batteriene i 3 timer og tilfør destillert vann etter 
 behov.
• La batteriene kjøle seg ned og noter syrevekt i hver 
 celle. Syrevekt skal være 1.265 ± 0.005. Sjekk elek- 
 trolytt-nivået i batteriet og etterfyll med destillert  
 vann etter behov.

Produktfordeler:
• 4000-serien: 7 års GARANTI
 1280 syklyser til 50%
• 5000 serien: 10 års GARANTI
 3300 syklyser til 50%
• Doble batterivegger gir ingen krypstrøm.
• Enkelt og montere/demontere celler.
• Uknuselig polyetylen kasse.
• Inntil 20 års levetid.

For å bedre kontroll på batterienes tilstand anbefales 
det at syrevekt avleses regelmessig og noteres ned.  
Klistre gjerne fast avlesningen til hver celle slik at  
målinger enkelt kan sammenliknes. Måling bør gjøres 
når man tror batteribanken er fulladet. Er siste måling 
lavere enn tidligere målinger bør absorbsjonstid korri-
geres og høyere spenning benyttes.

MERK: Dess lenger absorbsjonstid og høyere 
bulk spenning dess mer vann vil konsumeres 
i batteriet. Fordelen er at mindre utjevning av 
batteriet vil være nødvendig.

MERK: Syrevekten i batteriet stiger når batteriet 
forbruker vann. For optimalisering av batteri- 
bank kan man se om man finner spesielle møn-
ster i forandringen i syrevekten. Gjør i tilfelle 
små justeringer for best mulig ladning.

FARE! Hvis «R+ Rekombinasjons»-hetter er  
montert må disse fjernes før utjevning!
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Utjevning (routine maintenance Equalization): Dette 
er nødvendig for å blande syre og tilpasse cellene eller 
flere batterier til hverandre. Utjevning bør kun gjøres 
hvis det er påkrevet og ikke oftere enn hver 6 mnd.
Utjevning er nødvendig når syrevekten avviker +/- 0.015 
(1.245 – 1.260 vekten skal ligge mellom dette når det er 
fulladet). Ladetid vil avhenge av ladesystemet.

FARE! Hvis ”R+ Rekombinasjons” hetter er  
montert må disse fjernes før utjevning!

Equalization (Corrective): Corrective utjevning må 
utføres i de tilfeller der f.eks. aggregat går oftere enn før 
fordi batterikapasiteten er lav. Årsaken er gjerne tungt 
sulfaterte plater i batteriene. Hvis et batteri stadig ikke 
full-lades kan dette problemet oppstå og det kan gå 
mange måneder før det oppdages.

Det er også mulig at sulfateringen gjør batteriene 
“ressistente” mot full ladning. Dette skyldes at lader 
leser av en kunstig høy ladespenning. Dette øker gra-
den av underladning og øker problemet. Denne typen 
problemer som kan oppstå understreker viktigheten av 
å jevnlig måle syrevekt og ikke kun vurdere batterienes 
tilstand etter spenningsnivå.

En amperetimeteller kan ofte også øke denne sam-
mensatte problemstillingen og få brukeren til å tro 
at han eller hun tilfører riktig energimengde tilbake i 
batteriene. Amperetimetellere bør kun sees på som en 
bensinmåler som måler hva som er på tanken, ikke hva 
som kommer inn. Ladestatus blir som oftest kalkulert 
på bakgrunn av en likning eller logaritme (Peukert’s 
Equation). I enkelte tilfeller vil denne type kalkulasjon 
gi fundamentale feil. Man bør alltid, dobbeltsjekke med 
syrevekt at batteriet faktisk er fulladet.

Syklingsfrekvens:
MERK: Et gitt antall syklinger må til for at batte- 
riet skal få full kapasitet.

4000 Series = 10–25 Cycles
5000 Series = 25– 50 Cycles

Status:
Den mest nøyaktige målingen av batteriene gjøres med 
syremåler ved 25ºC.

Status Syrevekt (SG)
100% 1.255 to 1.275
75% 1.215 to 1.235
50% 1.200 to 1.180
25% 1.165 to 1.155
0% 1.130 to 1.110

Off grid systemer som normalt består av et eller flere 
paneler og en batteribank bør ha følgende settinger:
Charge Stage Volts per Cell 12V 24V 48V

Anbefalte verdier

Systemspenning 12 volt 24 volt 48 volt

Absorption 14,7-15 29,4-30 58,8-60

Equalization 16 32 64
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Vindmølle - tilbehør
Sikkerhet og advarsler
Vindmøllen er designet for din personlige sikkerhet, 
men det er en del farer innblandet i den mekaniske og 
elektriske utrustningen. I dette avsnittet finner du all 
den viktige informasjonen du trenger før du går i gang 
med installasjon av ditt vindkraftverk.

Vennligst les denne informasjonen nøye da feil instal-
lasjon kan forårsake skade på person og vindmølle.

• Kontroller masten nøye om den er stødig og området 
 rundt der vindmøllen skal installeres. Hvis masten 
 ikke er det så kan det føre til skade på person og  
 vindmølle.
• Innen montering se til at alle skruer og bevegelige 
 deler sitter fast der de skal.
• Ikke installer vindmøllen i nærheten av strøm- 
 ledninger og telefonlinjer.
• Ikke monter vindmøllen på en mast som ikke står rett.
• Installer vindmøllen tilstrekkelig høyt for å unngå  
 skade.
• Rør aldri noen bevegelige deler på vindmøllen med  
 hendene eller andre deler av kroppen da dette kan 
 føre til skade. Bladene kan forårsake alvorlig skade 
 selv ved lav hastighet.
• Vindmøllen kan aldri være i drift uten at den er til- 
 koblet regulator og batteri.
• Vær veldig forsiktig og unngå elektrisk støt.

Stoppe vindmøllen
Dette kan være nødvendig for å utføre vedlikehold eller 
bytte batterier. Hvis det er mulig så må man stoppe 
vindmøllen i så lav vindhastighet som mulig. Å manøv-
rere vindmøllen med halen mot vinden bremser vind-
møllen tilstrekkelig nok til at man kan feste et rep rundt 
det ene bladet og binde det fast inntil masten. Unngå å 
bremse vindmøllen på denne måten over en lengre pe-
riode. Skal vindmøllen være avstengt en lengre periode 
anbefaler vi å dekke den til og koble den fra. (Se også 
brems i avsnittet om regulator)

Om det er fare for storm, brems vindmøllen med brem-
sefunksjonen på regulatoren. Ved orkan er det nødven-
dig, spesielt på båter at man også binder rotorbladene 
med et rep.

Vindmøllen kommer til å vri seg etter vinden, så vær 
forsiktig når du nærmer deg rotorbladene for vedlike-
hold.

• Ikke gjør endringer på vindmøllen.
• Kontakt alltid en forhandler eller kvalifiserte fag- 
 personer for reservedeler og service.
• Rør aldri uisolerte kabler.

All montering og mekanisk service skal utføres av kva-
lifiserte fagfolk. Er du usikker, kontakt din forhandler.

Vindmøllen er utstyrt med to sikkerhetssystemer. Hvis 
vinden blir for sterk og rotorhastigheten blir for høy så 
slår sikkerhetssystemet automatisk inn for å forhindre 
skader på vindmøllen.

System
For at vindkraftverket skal kunne produsere strøm så 
må det være tilkoblet en regulator og batteri.

Før du begynner å installere så må du kjenne til de 
farene som er ved en elektrisk installasjon.

• Rør aldri noen defekte kabler med noen deler av 
 kroppen eller metallverktøy.
• Ikke koble sammen deler du ikke er sikker på om 
 passer sammen.
• Respekter og gjør deg kjent med gjeldende sikker- 
 hetsforskrifter.
• Ta hensyn til lokale forskrifter og lover, og respekter  
 dem.

System uten strømtilførsel (Off Grid)
I et område uten tilgang til strømnettet kan et off grid 
anlegg gi deg den strømmen du trenger til ditt behov. 
For denne typen kreves det batterier. Gjør deg kjent 
med hvilken type batterier som finnes før du velger 
hva du ønsker til ditt anlegg. Er du usikker, kontakt din 
forhandler.
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Vindmøllesystemer

Vindmølleanlegg
forenklet

Solcelleanlegg med 
vindmølle
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Deler
• Mast
• Regulator 
• Batterier
• Kabler

Valg av deler til vindkraftverket er viktig. Er du usikker, 
ta kontakt med din forhandler.

Mast
Masten er en veldig viktig del av anlegget ditt. Tenk 
nøye igjennom følgende:

• Plassering og høyde av vindmøllen. Velg en åpen  
 og sikker plass med gode vindforhold. Vi anbefaler  
 en høyde på minst 6-8 meter.
• Masten bør ha følgende egenskaper:
 -  3 mm eller tykkere materiale
 -  Min. 6 meter høyde
 -  Vindmøllen bør være minst 3 meter høyere enn  
   eventuelle hindringer i omgivelsene
• Den øvre delen av masten hvor vindmøllen skal  
 festes må oppfylle følgende kriterier: 
 -  Ytre diameter mellom 48 og 50 mm

Du kan installere vindmøllen på tre forskjellige måter.

A. Bardunering
Denne typen består av et rør som barduneres i grunnen 
med tre vaiere.

B. Frittstående mast
Denne typen krever et solid fundament.

C. Bardunert i et hus
Denne typen består av en mast som er festet i et hus 
(som en antenne), men med et betydelig kraftigere 
feste. Her må det festes gummidempere mot festet for 
å minske eventuelle vibrasjoner i huset.

Regulator
Regulatoren er selve hjertet i anlegget. Se eget avsnitt. 
Vindmøllene leveres med tilpasset regulator.

Sikring
En sikring skal installeres mellom regulatoren og batte-
riene. Dette gjøres på pluss-kabelen ca. 0,5 - 1 meter fra 
batteriet.

Anbefalt sikring:
12V 40-50A
24V 20-25A

Stoppbryter
Dette installeres kun på anlegg med likestrøm (DC-
strøm) til regulatoren. Denne vindmøllen leverer  
3-fas vekselstrøm (AC-strøm) til regulatoren. Hvis  
det er pakket med en stoppbryter (3 polet bryter)  
fra fabrikken så skal den ikke brukes.

Batterier
Vi anbefaler minimum 
400W 12V modell: 400AT/12V
400W 24V modell: 200AT/24V

Batteriene bør være praktisk for bruk i hytte eller båt 
for fritidsbruk. Er du usikker, kontakt din forhandler.

Kabler

Anbefalte kabel-spesifikasjoner:

Avstand fra mast til regulator bestemmer tverrsnitt.

Avstand Tverrsnitt

10 meter 2,5 mm2

18 meter 4 mm2

28 meter 6 mm2

42 meter 10 mm2

70 meter 16 mm2

110 meter 25 mm2
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Montering
Vindmøllen er ferdigmontert. Du må montere bladene på navet og navet på vindmøllen. Før installasjon, kontroller 
at du har fått alle delene.

Før installasjon, kontroller at du har fått alle delene.

Delenummer Antall Beskrivelse Delenummer Antall Beskrivelse

1 1 Vindmølle 8 1 M16 x 1,5 sentermutter

2 1 Nesen 9 1 Umbraco nøkkel (8 mm)

3 1 Nav 10 1 Umbraco nøkkel (6 mm)

4 3 Blader 11 1 Mastisolasjon

5 10 M6 mutter 12 1 Regulator

6 6 M6 x 22 skruer 13 1 Monteringsanvisning

7 4 M6 x 35 skruer
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Montering av blad, nav og nese

Steg 1
• Skru fast bladene på navet
• Bruk medfølgende umbraco nøkkel
• Skru fast alle tre bladene
• Sjekk at de sitter skikkelig fast

Steg 2
• Monter navet med bladene til motoren
• Skru lett på sentermutteren

Steg 3
• Skru til med 8mm umbraco nøkkel
• Sjekk at den sitter ordentlig og kan rotere fritt

Steg 4
• Fest nesen på navet
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Mekanisk kontroll
• Sjekk at alle skruer og muttere sitter ordentlig.
• Sørg for at bladene roterer fritt

Før du kobler til vindmøllen, påse at
• All mekanisk kontroll er utført
• Ingen uisolerte kabler eller kabler i klem
• Alle elektriske installasjoner er sikret

Montere vindmøllen på masten

• Plasser mastisolasjonen inni festet på masten sånn at 
 det havner utenpå og omslutter masten på toppen.
• Skru til de fire formonterte skruene med 6 mm  
 umbraco-nøkkel
• Sjekk at de sitter ordentlig fast

Vedlikehold og kontroll
Våre vindmøller er beregnet for et langt og vedlike-
holdsfritt liv. Vi anbefaler allikevel regelmessige kontrol-
ler av tilstanden på anlegget.

Når skal du kontrollere anlegget?
• Dagen etter installasjon. Sjekk at bladene roterer 
 fritt og at det ikke er noen uisolerte kabler eller  
 kabler i klem.
• 3 måneder etter installasjon

• Deretter minst en gang i året
• På båter som går i saltvann anbefaler vi kontroll to  
 ganger i året

For å hindre vindmøllen i å rotere, gjør følgende:
• Vri vindmøllen 180 grader mot vinden. Bruk hullet  
 i halen som hjelp.
• Fest et rep rundt det ene bladet og fest det inntil  
 masten.
• Når dette er gjort kan kontrollen begynne.

Hva skal kontrolleres?
• Se til at ingenting hindrer bladene. Smuss, løv,  
 grener og is.
• Kontroller skruene som fester bladene til navet og  
 at nesen sitter fast.
• Kontroller alle skruer og muttere.
• Se til at motoren kan rotere fritt.
• Ved eventuell rengjøring benytt et mildt rengjørings- 
 middel og skyll med vann.
• Kontroller til slutt fri rotasjon rundt motoren.
• Hvis masten er festet med barduner, kontroller at  
 de står i spenn. Dette anbefaler vi å sjekke flere  
 ganger i året.

Er du usikker, kontakt din forhandler eller kvalifisert 
fagpersonale. Skal du lagre vindmøllen gjennom vinte-
ren, dekk den til og beskytt den fra været

ADVARSEL
Kontroller alltid anlegget når det er lite vind 
(under 7 m/s). Vindmøllen skal enten tas ned på 
bakken (legg ned masten), eller at du klatrer opp. 
Sikres med et rep.
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Feilsøking

Feil Årsak Løsning

Sterkt vibrerende vindmølle

Løse vaiere Stram til og forankre 

Skruer på bladene er løse Etterstram skruene

Is på rotorbladene Fjern isen

Ett eller flere blader er defekte Bytt ut blad/blader

Ineffektiv kraftoverføring Smuss i rotoren/ på sleperingene Rengjør

Ukjent lyd

Løse deler
Stopp rotoren som beskrevet og 

etterstram løse skruer

Defekt lager Bytt defekt lager

Rotoren går borti andre deler Identifiser problemet og utbedre

Uvanlig lav rotasjon
Mulig kortslutning

Identifiser kortslutningen og isoler 
berørte deler

Regulatoren er innstilt på brems  Skift innstilling 

Uvanlig lav spenning fra  
vindmøllen

Lav hastighet på rotoren Se uvanlig lav rotasjon

Dårlig kontakt på sleperingene Rengjør sleperingene

Regulatoren har kortsluttet Bytt regulator

Dårlig dimensjonering av kabler Øk tverrsnittet på kablene

Ingen vekselstrøm fra vindmøllen

Dårlig kontakt, løs kabel Identifiser problemet og utbedre

Defekt stator Bytt statorvikling

Rotoren har defekt magnet Bytt rotor

Ingen likestrøm mot batteri, men 
vekselstrøm leverer normalt

Ødelagt sikring, løs kabel Bytt sikring eller fest løs kabel

Dårlig batterikapasitet

Vindmøllens effekt er for lav
Se uvanlig lav spenning fra  

vindmøllen

Batteripoler har irret Rengjør og etterstram

Batteriet er dødt Bytt batteri
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Regulator

Introduksjon
Denne regulatoren er lagd spesielt for vindkraftverk 
som generer 3-faset vekselstrøm. Vekselstrømmen om-
gjøres til likestrøm for å lade batteriene. Den kan også 
brukes for å lade batterier med solcellepaneler. (Maks 
150W)

Den generelle anbefalingen er allikevel å bruke separate 
regulatorer for vind og sol. Dette sikrer drift av den ene 
installasjonen om det oppstår feil på den andre. En del 
hytter som oppgraderes med vindkraftverk har solcel-
leanlegg fra før. Er dette tilfelle så kobles bare denne 
regulatoren parallelt med den som finnes fra før på 
samme batteribank. Dette er et bra supplement til an-
legget som er der fra før. Spesielt i den mørke årstiden.

Regulatoren lader opp batteriene til en gitt spenning 
og dumper så overskuddsenergi sånn at batteriene ikke 
overlades. Regulatoren har også en innebygget brems 
som stopper eller bremser ned vindmøllen ved høy 
spenning og ved ekstremt kraftig vind.

Ved fare for ekstreme stormbyger anbefaler vi at du 
aktiverer bremsen manuelt for å beskytte vindmøllen. 
Dette gjelder også for båter som ligger til havn og ikke 
vil være forstyrrende for sine naboer. Det er enkelt å bla 
i menyen på LCD-panelet på regulatoren for å se hvor 
mye vindmøllen lader, aktuell spenning på batteriene 
etc. I denne menyen finnes det også programmerings-
muligheter for de to innebygde forbrukskursene. (DC 
output 1 & 2)

Disse kursene kan stilles inn for å gi permanent strøm til 
elektriske artikler, men også stilles inn til å kun gi strøm 
på dagtid, natt eller et visst antall timer etc. I en hytte 
stilles disse vanligvis inn til å gi permanent strøm. Har 
man solcelleanlegg fra før, så fortsetter man gjerne å 
bruke disse forbrukskursene. 

Forbrukskursene har felles pluss og hver sin minus, og 
er begrenset til maks 10A pr. kurs.

I den engelske bruksanvisningen nevnes flere valg som 
f.eks. å koble regulatoren til en datamaskin for å lese 
av statistikk, flere programmeringsmuligheter etc. Men 
disse er ikke aktuelle på modell WWS03-12-N

Installasjon

Illustrasjonen under viser tilkoblingspunktene på regu-
latoren

Battery:  
Her kobler man inn batteriene. Husk rett polaritet +/-.

Wind input:  
Her kobler du de tre ledningene som kommer fra vind-
møllen. Det spiller ingen rolle hvilken ledning du kobler 
i hvilken inngang her.

Solar input:  
Her kobles eventuelle solcellepaneler inn. Husk rett 
polaritet +/-. For denne regulatoren kan du koble til 
maks 150W.

DC output 1 & 2:  
Forbrukskurser. Her kan du koble inn elektriske appara-
ter. Maks 10A pr. kurs. Husk rett polaritet +/-. Pluss er 
felles for begge kursene. Minus 1 & 2 kan programme-
res hver for seg i menyen.

OBS! OBS! OBS!
Regulatoren skal alltid kobles til batteriene først. 
Før den kobles til vindmøllen eller eksisterende 
solcellepaneler. Hvis dette ikke gjøres i riktig  
rekkefølge så kan regulatoren bli ødelagt. Vind- 
møllen må stå i ro eller ligge på bakken når  
denne kobles til. Solcellepaneler må dekkes til 
hvis de skal kobles til i dagslys.
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Bremse vindkraftverket
Ved å trykke inn knappene ENTER og ESC samtidig 
aktiveres bremsen i regulatoren. Symbolet BREAK lyser 
i skjermen på regulatoren. Vindmøllen reduserer da 
hastigheten. Dette kan være nødvendig før service/ved-
likehold, kraftig uvær eller om man ønsker ro når man 
ligger til havn.

For å slippe bremsen trykker du igjen på knappene 
ENTER og ESC samtidig. Symbolet BREAK blir borte fra 
skjermen.

Det er ikke meningen at bremsen skal være aktivert i 
lengre perioder av gangen. Vindkraftverket er lagd for 
å være i bruk. Man skal altså ikke aktivere bremsen når 
batteriene er fulladet eller man har godt med solener-
gi, da regulatoren regulerer dette sånn at batteriene 
ikke blir overladet.

Frakobling ved service
Trenger vindkraftverket service eller vedlikehold og 
regulatoren må kobles ut så skal dette gjøres i motsatt 
rekkefølge. Først bremser du vindmøllen med bremsen 
og fest det ene bladet inntil masten med et rep for å 
unngå rotasjon. Eventuelt legg ned masten. Så kan ka-
belen kobles fra regulatoren og deretter batteriene.

Bla i menyen
Trykk PIL opp eller NED for å bla gjennom de forskjel-
lige innstillingene på regulatoren. Se illustrasjonsbilde 
under.

Programmering av DC output
Trykk på ENTER for å endre innstillinger for DC output 1 
& 2. Generelt anbefaler vi å la de stå innstilt på ON for 
at de skal gi strøm permanent. Dette er fabrikkinnstilt, 
så endring av denne innstillingen er ikke nødvendig. 
Det fins mulighet for å ha denne tidsinnstilt. Det er 
også mulig å stille den inn til å kun gi strøm etter at sola 
har gått ned, men dette krever tilkobling av solcellepa-
neler.

OBS! Det er bare DC utgangene man kan programmere. 
Øvrige innstillinger som spenningsverdier på batterie-
ne, kutte og starte lading er fabrikkinnstilt.
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Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner WWS03-12-N

Batteri 12V

Effekt 300W

Maks effekt 450W

Maks effekt (Solcellepanel) 150W

Dumplast start V 13,5V

Spenning (Fulladet) 14,4V

Bremseaktivering A 25A

Underspenningsvern 10,8V

Forbrukertilkobling 12V

Overspenningsvern 16V

DC output lyskontroll ON 1V (Justerbart – 5V)

DC output lyskontroll OFF 1,5V (Justerbart – 5V)

Maks belastning forbrukskurs 10A

Load 1 output
3 valgmuligheter

(Lyskontroll ON og lyskontroll OFF)

Load 2 output
3 valgmuligheter

(Lyskontroll ON og Tidskontroll 5 timer OFF)

Dumplast innstilling PVM

Display LCD

Egenforbruk <20mA

Temperatur og fuktighetsområde
-20~+55C/35~85%RH (Ingen kondens)
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Når pakken er installert  
og klar til bruk

Artikkelnummer 180034

Sikkerhetsbryter
Denne slås på når anlegges startes opp første gang, 
denne skal normalt sett alltid stå på med mindre man 
skal gjøre nye tilkoblinger eller vedlikehold på anlegget. 
Denne gir to-polig brudd mellom paneler og resten av 
installasjonen. Ved brann i bygning skal denne ALLTID 
settes i OFF. 

Slå strøm av/på 
På selve vekselretteren sitter en «ON»- «OFF» – «char-
ger only» knapp. Ved ankomst settes denne i «ON» og 
motsatt, i «OFF» ved avreise. Avhengig av breddegrad 
og solforhold kan anlegget stå på så lenge strømpro-
duksjon fra solcelle er god nok til å opprettholde drift 
kontinuerlig. I Norden vil dette bety i månedene mellom 
april – september. 

«charger only» benyttes kun i spesielle tilfeller der man 
ønsker å lade med ekstern AC-strømkilde uten å tillate 
forbruk. Denne skal derfor normalt ikke benyttes. 

OBS: «charger only» funksjonen vil tappe batte-
riene for strøm i den mørkeste årstiden

Litiumbatteriet – lading
Batteriet skal lades til 14,6V og vedlikeholdlades på min. 
13,6V og ikke høyere enn 13,8V for å ivareta lengst mu-
lig levetid. Dette stilles inn i laderegulator med «Victron 
Connect» App og trengs bare å gjøres én gang ved 
installasjon.

Når celletemperatur er under -0°C kreves det at aggre-
gat er tilkoblet for at batteriet skal forvarmes tilstrekke-
lig til at det mottar ladestrøm. Normal oppvarmingstid 
fra -15°C til 3°C tar ca en time avhengig av omgivelses-
temperatur. Batteriet behøver ikke vedlikehold.

12V forbruk
Er det tilkoblet forbruk direkte på 12V bør man påse at 
dette også er avslått ved avreise eller ved lengre tids 
fravær. 

Bluetooth
Batteriet er utstyrt med Bluetooth som kan avleses med 
smarttelefon via appen «SUNWINDLIFEPO4». Denne er 
tiltenkt vedlikehold og service og vi henstiller til medføl-
gende batterimonitor for daglig avlesning av batteriets 
kapasitet i % og spenning.

Batterimonitor
Denne benyttes til å lese av forbruk og batteriets tilstand 
i prosent (SOC), batterispenning (V) og forbruk eller 
tilført mengde strøm (A). 

Solpanel
Disse bør rengjøres etter behov og kan vaskes som 
vinduer. En ren flate uten blomsterstøv eller skitt er en 
forutsetning for optimal produksjon. Spesielt på sen-
høsten vil en ren flate bidra til å hindre isdannelse på 
overflaten. 

Viktig informasjon om batteriet i den-
ne pakken SUNWIND SPF12V300-LB 
(12.8V300Ah) Art.nr 152230
1. Oversikt
Batteriet har innebygget BMS for å kontrollere overla-
ding, utlading, kortslutning, strøm og temperatur. Når 
batteritemperatur er under 0°C vil det innebyggede 
varmeelementet varme opp batteriet til det når +5°C. 
Dette krever eksternt aggregat og lader. Les etiketten på 
batteriet nøye! Datablad og sikkerhetsdatablad finnes 
på www.sunwind.no

2. Spesifikasjoner
• Kapasitet: 301Ah Standard utladning (0.2C) to 10V   
 etter  vanlig oppladning 
• Min kapasitet: 300Ah (0.2C) til 14.6V
• Nom spenning: 12.8V
• Kutt spenning utladning: 2.0V/cell (≥8.0V) 10.0V  
 anbefalt nedre grense
• Lading kutt spenning: 3.9V/cell (≤15.6V) 14.6V  
 anbefalt øvre grense
• Sammenstilling av celler IFR26650EC-3.6AH 4S84P  
 (FYI)
• Batterikasse ABS

Ladetid ved standard lading 0,2°C er ca 7 timer.
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Når pakken er installert  
og klar til bruk

Artikkelnummer 180030 180114   
  180035 180117 
  180103  180118   
  180104  180020
  180113  180040 m.fl 

Sikkerhetsbryter
Denne slås på når anlegges startes opp første gang, 
denne skal normalt sett alltid stå på med mindre man 
skal gjøre nye tilkoblinger eller vedlikehold på anlegget. 
Denne gir to-polig brudd mellom paneler og resten av 
installasjonen. Ved brann i bygning skal denne ALLTID 
settes i OFF. 

Slå strøm av/på 
På selve vekselretteren sitter en «ON»- «OFF» – «char-
ger only» knapp. Ved ankomst settes denne i «ON» og 
motsatt, i «OFF» ved avreise. Avhengig av breddegrad 
og solforhold kan anlegget stå på så lenge strømpro-
duksjon fra solcelle er god nok til å opprettholde drift 
kontinuerlig. I Norden vil dette bety i månedene mel-
lom april – september. 

«charger only» benyttes kun i spesielle tilfeller der man 
ønsker å lade med ekstern AC -strømkilde uten å tillate 
forbruk. Denne skal derfor normalt ikke benyttes. 

OBS: «charger only» funksjonen vil tappe batte-
riene for strøm i den mørkeste årstiden.

Pakker levert med styreenhetene 
«Cerbo» «Venus» eller «Color GX» 
bør skrues av/på fra menyen på disse. 
Da lar man bryteren på vekselretter 
alltid stå i «ON». 

Syrebatteriet
Batteriet skal lades til 15V og vedli-
kehold-lades på 13,8V for å ivareta 
lengst mulig levetid. Lader i vekselretter settes ikke høy-
ere enn 14,8V som standard ved leveranse for å unngå 
mange ekstra timer med aggregatdrift. Dette stilles inn 
i laderegulator med «Victron Connect» App og trengs 
bare å gjøres én gang ved installasjon.

Spesielle hensyn ved vinterdrift
Syrevekten i batteriet er proporsjonal med spen-

ningen. Forlat derfor aldri tomme eller delvis tomme 
batterier vinterstid når det er fare for mange kuldegra-
der. Som tommelfingerregel bør ikke batteriene tappes 
lavere enn 11,8V (ved 12V anlegg), - 23,6V (ved 24V 
anlegg) eller 47,2V (ved 48V anlegg) vinterstid. I områ-
der med hyppige temperaturer under -20°C bør man 
i disse periodene holde spenningen enda høyere. Hvis 
batteriet fryser vil det ødelegges!

For øvrig henviser vi til å sette seg godt inn i manualen 
for Rolls Syrebatterier (se side 25) i eget avsnitt i denne 
boken når man har et anlegg med denne batteritypen.

12V forbruk
Er det tilkoblet forbruk direkte på 12V bør man påse at 
dette også er avslått ved avreise eller lengre tids fravær. 

Bluetooth
Regulator er utstyrt med Bluetooth og gir verdifull in-
formasjon om batterispenning og lading fra solpanelene 
og kan avleses med smarttelefon via appen «Victron 
Connect».

Batterimonitor
Denne benyttes til å lese av forbruk og batteriets 
tilstand i prosent (SOC), batterispenning (V) og forbruk 
eller tilført mengde strøm (A). 

Solpanel
Disse bør rengjøres etter behov og kan vaskes som 
vinduer. En ren flate uten blomsterstøv eller skitt er en 
forutsetning for optimal produksjon. Spesielt på sen-
høsten vil en ren flate bidra til å hindre isdannelse på 
overflaten. 
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Når pakken er installert  
og klar til bruk

Artikkelnummer 180115 
 180119  

  
Sikkerhetsbryter
Denne slås på når anlegges startes opp første gang, 
denne skal normalt sett alltid stå på med mindre man 
skal gjøre nye tilkoblinger eller vedlikehold på anlegget. 
Denne gir to-polig brudd mellom paneler og resten av 
installasjonen. Ved brann i bygning skal denne ALLTID 
settes i OFF. 

Slå strøm av/på 
På selve vekselretteren sitter en «ON»- «OFF» – «char-
ger only» knapp. Ved ankomst settes denne i «ON» og 
motsatt, i «OFF» ved avreise. Avhengig av breddegrad 
og solforhold kan anlegget stå på så lenge strømpro-
duksjon fra solcelle er god nok til å opprettholde drift 
kontinuerlig. I Norden vil dette bety i månedene mel-
lom april – september. 

«charger only» benyttes kun i spesielle tilfeller der man 
ønsker å lade med ekstern AC -strømkilde uten å tillate 
forbruk. Denne skal derfor normalt ikke benyttes. 

OBS: «charger only» funksjonen vil tappe batte-
riene for strøm i den mørkeste årstiden

Batteriet har en tydelig merket AV/PÅ bryter. Denne må 
holdes inne i ca 10 sek. for å slå batteriet AV/PÅ. Lam-
pen i bryteren lyser Grønt i vanlig drift og Rødt hvis en 
hendelse har oppstått i batteriet. Konferer da med egen 
App for avlesning av evt feil eller tiltak. 

Hvis anlegget skal forlates i lengre tid bør batteriet slåes 
av, det vil da ikke lades av solcellepanelene. 

Litiumbatteriet – lading
Batteriet skal lades til 56,4V og vedlikeholds lades på 
min 54,4V for å ivareta lengst mulig levetid. Dette stilles 
inn i laderegulator med «Victron Connect» App og 
trengs bare å gjøres én gang ved installasjon.

Når celletemperatur er under -0°C kreves det at aggre-
gat er tilkoblet for at batteriet skal forvarmes tilstrekke-
lig til at det mottar ladestrøm. 

Normal oppvarmingstid fra -15°C  til 3°C  tar ca. 90 min 
avhengig av omgivelsestemperatur. Batteriet behøver 
ikke vedlikehold.

Datablad for batteriet finnes bakerst i denne manualen. 
Se vedlegg 1.

12V forbruk
Er det tilkoblet forbruk direkte på 12V via en DC/DC 
omformer bør man påse at denne også er avslått ved 
avreise eller ved lengre tids fravær. 

Bluetooth
Batteriet er utstyrt med Bluetooth og kan avleses med 
smarttelefon via appen «SUNWINDLIFEPO4». Denne er 
tiltenkt vedlikehold og service og vi henstiller til medføl-
gende batterimonitor for daglig avlesning av batteriets 
kapasitet i % og spenning.

Batterimonitor
Denne benyttes til å lese av forbruk og batteriets 
tilstand i prosent (SOC), batterispenning (V) og forbruk 
eller tilført mengde strøm (A). 

Solpanel
Disse bør rengjøres etter behov og kan vaskes som 
vinduer. En ren flate uten blomsterstøv eller skitt er en 
forutsetning for optimal produksjon. Spesielt på sen-
høsten vil en ren flate bidra til å hindre isdannelse på 
overflaten. 

CERBO GX
Funksjonalitet i denne avhenger av software versjon og 
tilknyttede komponenter. Vi henviser derfor til Victron 
sin egen online manual og blog post for denne enheten.
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Når pakken er installert  
og klar til bruk

Artikkelnummer 180036 

Sikkerhetsbryter
Denne slås på når anlegges startes opp første gang, 
denne skal normalt sett alltid stå på med mindre man 
skal gjøre nye tilkoblinger eller vedlikehold på anlegget. 
Denne gir to-polig brudd mellom paneler og resten av 
installasjonen. Ved brann i bygning skal denne ALLTID 
settes i OFF. 

Slå strøm av/på 
På selve vekselretteren sitter en «ON»- «OFF» – «char-
ger only» knapp. Ved ankomst settes denne i «ON» og 
motsatt, i «OFF» ved avreise. Avhengig av breddegrad 
og solforhold kan anlegget stå på så lenge strømpro-
duksjon fra solcelle er god nok til å opprettholde drift 
kontinuerlig. I Norden vil dette bety i månedene mel-
lom april – september. 

«charger only» benyttes kun i spesielle tilfeller der man 
ønsker å lade med ekstern AC-strømkilde uten å tillate 
forbruk. Denne skal derfor normalt ikke benyttes. 

OBS: «Charger only» funksjonen vil tappe batte-
riene for strøm i den mørkeste årstiden.

Shoto-Bly carbon – lading
Batteriet skal lades til 14,1V ved 12V / 28,2V ved 24V / 
56,4V ved 48V avhengig av systemspenning, og vedlike-
holdlades på 13,38 ved 12V, 26,76 ved 24V, eller 53,52V 
ved 48V for å ivareta lengst mulig levetid. Dette stilles 
inn i laderegulator med «Victron Connect» App og be-
høves bare å gjøre en gang ved installasjon.

Batteriene er 100% vedlikeholdsfrie. For detaljer henvi-
ser vi til datablad på www.sunwind.no

12V forbruk
Er det tilkoblet forbruk direkte på 12/24/48V eller via 
en DC/DC-omformer bør man påse at denne også er 
avslått ved avreise eller ved lengre tids fravær. 

Batterimonitor
Denne benyttes til å lese av forbruk og batteriets 
tilstand i prosent (SOC), batterispenning (V) og forbruk 
eller tilført mengde strøm (A). 

Solpanel
Disse bør rengjøres etter behov og kan vaskes som 
vinduer. En ren flate uten blomsterstøv eller skitt er en 
forutsetning for optimal produksjon. Spesielt på sen-
høsten vil en ren flate bidra til å hindre isdannelse på 
overflaten. 

CERBO GX
Funksjonalitet i denne avhenger av software versjon og 
tilknyttede komponenter. Vi henviser derfor til Victron 
sin egen online manual og blog post for denne enheten.

Skisse av Shoto-Bly karbonbatteriet

Datablad for batteriet finnes bakerst i denne manualen. 
Se vedlegg 2.
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Når pakken er installert  
og klar til bruk

Artikkelnummer 180107 180111

 180108

Sikkerhetsbryter
Denne slås på når anlegges startes opp første gang, 
denne skal normalt sett alltid stå på med mindre man 
skal gjøre nye tilkoblinger eller vedlikehold på anlegget. 
Denne gir to-polig brudd mellom paneler og resten av 
installasjonen. Ved brann i bygning skal denne ALLTID 
settes i OFF. 

Slå strøm av/på ekstern BMS
Hovedbryter finnes på undersiden av BMS’en. Denne 
sitter midt mellom de to grønne kontaktene som er 
synlige sett forfra. Knappen må holdes inne i min. 3 
sekunder for å slå BMS av/på. Denne bør som hoved-
regel alltid slås av i den kaldeste årstiden for å unngå 
nedtapping av batterier når de ikke kan ta imot lading.

Slå strøm av/på vekselretter
På selve vekselretteren sitter en «ON» / «OFF» – «char-
ger only» knapp. Ved ankomst settes denne i «ON» og 
motsatt, i «OFF» ved avreise. Avhengig av breddegrad 
og solforhold kan anlegget stå på så lenge strømpro-
duksjon fra solcelle er god nok til å opprettholde drift 
kontinuerlig. I Norden vil dette bety i månedene mel-
lom april – september. 

«charger only» benyttes kun i spesielle tilfeller der man 
ønsker å lade med ekstern AC -strømkilde uten å tillate 
forbruk. Denne skal derfor normalt ikke benyttes. 

OBS: «Charger only» funksjonen vil tappe bat-
teriene for strøm i den mørkeste årstiden

Batteriet har en tydelig merket av/på bryter. Denne må 
holdes inne i ca 10 sek for å slå batteriet av/på. Lam-
pen i bryteren lyser Grønt i vanlig drift og Rødt hvis en 
hendelse har oppstått i batteriet. Konferer da med egen 

App for avlesning av evt feil eller tiltak. Hvis anlegget 
skal forlates i lengre tid bør batteriet slåes av, det vil da 
ikke lades av solcellepanelene. 

Litiumbatteriet – lading
Batteriet skal lades til maks 29,2 / 58,4V og vedlikehold- 
lades på 28,2 / 56V. Valgt innstilling kan endres om man 
ønsker høyest mulig ytelse eller lengst mulig levetid. 
Dette må konsulteres med Sunwind i hvert enkelt 
tilfelle. Dette stilles inn i laderegulator med «Victron 
Connect» App og trengs bare å gjøres én gang ved 
installasjon.

Når celletemperatur er under -0°C vil ikke batteriene  
ta imot lading. Batteriene må da varmes opp til over 
+5°C for at de skal akseptere ladestrøm igjen. 

Denne typen batterier bør man tilstrebe å montere 
frostfritt så langt det lar seg gjøre hvis vinterbruk skjer 
hyppig. 

12V forbruk
Er det tilkoblet forbruk direkte på 12V via en DC/DC- 
omformer bør man påse at denne også er avslått ved 
avreise eller ved lengre tids fravær. 

Batterimonitor via Cerbo GX
Denne benyttes til å lese av forbruk og batteriets 
tilstand i prosent (SOC), batterispenning (V) og forbruk 
eller tilført mengde strøm (A). 

Solpanel
Disse bør rengjøres etter behov og kan vaskes som 
vinduer. En ren flate uten blomsterstøv eller skitt er en 
forutsetning for optimal produksjon. Spesielt på sen-
høsten vil en ren flate bidra til å hindre isdannelse på 
overflaten. 

CERBO GX
Funksjonalitet i denne avhenger av software versjon og 
tilknyttede komponenter. Vi henviser derfor til Victron 
sin egen online manual og blog post for denne enheten.

Sikring plassert under batteriets pluss (+) pol

Se vedlegg 3 for all teknisk informasjon knyttet til disse 
pakkene.
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Vedlegg 2
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Vedlegg 3 - Teknisk informasjon om batteriene i pakken

Skisse tilkoblinger/data og strømkabler på batteriet
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Vedlegg 3 - Datablad MG batteriet
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Vedlegg 3 - Teknisk informasjon ekstern BMS ut-/innganger
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 3 - Oversikt LED indikasjoner ekstern BMS
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Amperetimer (At eller Ah)
Mål på batteriets kapasitet. 1 amperetime er den 
mengden som passerer i en strømkrets i løpet av 1 
time nårstrømmen er 1 ampere. Dersom strømstyrken 
er 1 ampere, vil et 110 amperetimers batteri teoretisk 
sett kunne levere strøm i 110 timer.

Absorbsjonsspenning
Den spenning batteriet skal lades til før det ikke tar 
mer lading begynner å utvikle knallgass. Ved 20 grader 
C. er denne spenningen 14,4V for et AGM/fritids- 
batteri.

AGM
Dette er en forkortelse for Absorbed glass math og er i 
prinsippet et lukket og ventilregulert syrefylt batteri.

Hvilespenning
Den spenning som kan måles på batteriet etter en be-
lastning, opplading eller utladning. Benyttes som en
indikasjon på batteriets tilstand.

Kabeltverrsnitt
Mål på kabelens tykkelse og dens evne til å transporte-
re strøm. Tverrsnittet angis i mm2.

Ladespenning
Den spenningen som batteriet lades opp med, uttrykt  
i volt.

Ladestrøm
Den strømstyrken som batteriene lades opp med, 
uttrykt i ampere.

MPPT
Forkortelse for maksimum power point tracker. Dette 
er en teknologi som benyttes i laderegulatorer for at 
man skal kunne fremføre en høyere spenning inn i 
laderegulator, for eksempel ved seriekobling av flere 
solcellepaneler.

Parallellkobling
En måte å koble batterier slik at kapasiteten (Strøm) 
øker. Spenningen vil være konstant. Når batterier paral-
lellkobles, kobles pluss mot pluss og minus mot minus.

Seriekobling
En måte å koble batterier slik at kapasiteten (Strøm) er 
konstant. Spenningen vil også være konstant hvis man 
har like komponenter. Har man forskjellige komponen-
ter så vil spenningen øke. Når batterier parallellkobles,
kobles pluss mot minus og minus mot pluss.

Spenningstap
Det tap som oppstår når kabeltverrsnittet er for lite i 
forhold til strøm som går gjennom kabelen og avstan-
den fra batteriene til ”forbrukeren” er for lang.

Syrevekt
Vekten av 1 liter syre. Brukes som en indikasjon på bat-
teriets ladetilstand. Dersom 1 liter syre veier 1.25 -1,28
kg er tradisjonelle batterier fulladet. Syrevekt er pro-
porsjonal med batterispenning.

Vekselretter (inverter)
En omformer som omgjør likestrøm (DC) til veksel-
strøm (AC strøm) 

Virkningsgrad (solpanel)
Beskriver solcellepanelets evne til å fange opp den 
energien som solen gir. For Sunwind paneler ligger 
denne mellom 18 – 24%.

Volt
Enhet for elektrisk spenning.

Watt
Enhet for elektrisk effekt.

Ordliste:
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