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Kontaktandmed 

Autarco Group B.V. 

Schansoord 60 

5469 DT Erp 

Madalmaad 

www.autarco.com 

info@autarco.com 

Muu teave 

Käesolev käsiraamat on seadme lahutamatu osa. Enne paigaldamist, kasutamist või hooldust lugege 

kasutusjuhend hoolikalt läbi . Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks. 

Tooteinfot võidakse ette teatamata muuta. Kõik kaubamärgid on tunnustatud nende vastavate omanike 

omandina. 

© Autarco Group B.V.  

Kõik õigused kaitstud.  
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1. Sissejuhatus 
Selle paigaldusjuhendi peamine eesmärk on anda juhised ja üksikasjalikud protseduurid Autarco lamekatuse 

universaalse maatrikspaigaldussüsteemi paigaldamiseks ja hooldamiseks. 

1.1  Ohutussümbolid 

OHT! Ohusümbol tähistab ohtlikku situatiooni,mis, kui seda ei väldita, põhjustab surma või 

tõsiseid vigastusi. 

HOIATUS! Osutab ohuolukorrale, mis võib põhjustada märgatavat kahju, kui seda ei väldita. 

TÄHELEPANU! Tähelepanu avaldusi kasutatakse selleks, et näidata, kus protsessi või seadme 

osal on erinõue. Tähelepanu avaldusi tuleks alati järgida. 

1.2  Sihtrühm 

Käesolev juhend on mõeldud kvalifitseeritud personalile, kes paigaldab Autarco fotogalvaaniliselt saadud 
päikeseenergia lahenduse koos Matrixi paigaldussüsteemidega. Enne edasisi toiminguid peab inskõrgem 
kõigepealt läbi lugema kõik ohutuseeskirjad ja olema teadlik võimalikust ohust kõrgepingeseadmete, näiteks PV-
moodulite käitamisel. 

TÄHELEPANU! Kvalifitseeritud personal on isik, kellel on kohaliku omavalitsuse kehtiv litsents: 

• Elektriliste elektri-ja PV-elektrisüsteemide (kuni 1000 V) paigaldamine 

• Kõigi kohaldatavate paigalduskoodide kohaldamine ja isikukaitsevahendite kasutamine 

•  Elektritööde tegemisega kaasnevate ohtude analüüsimine ja vähendamine 

2. Paigaldamise ettevalmistamine 
Enne jätkamist veenduge, et komponentide delivery on valmis. Esitatud komponentide ja materjalide loetelu on 

esitatud punktides 2.2 ja 2.3. 

2.1  Ohutusjuhend 

OHT! Ärge paigaldage raskete või nullilähedaste ilmastikutingimuste ajal.  

HOIATUS! Ärge kunagi astuge ega istuge päikesemooduli klaaspinnal.  

Klaas võib puruneda, põhjustades šoki või kehavigastusi. Moodul võib ka voolu tootmise 
lõpetada. 
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HOIATUS! Alati use kaasasolevad osad päikesemoodulite ja -kinnituste kinnitamiseks.  

Muude osade kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada päikesemoodulite või -aluste lõdvenemist või 

kukkumist. 

OHT! Ärge asetage katusele raskeid kaubaaluseid, eriti neid, mis kannavad mooduleid, ballastiriiuleid või 

tuuleplaate. 

HOIATUS! Kandke alati turvarakmeid ja asetage kukkumise vältimiseks katuseservale bannistrid. 

TÄHELEPANU! Montaažikomponentide paigaldamist, hooldust, ringlussevõttu ja kõrvaldamist 

peavad teostama kvalifitseeritud töötajad kooskõlas riiklike ja kohalike standardite ja eeskirjadega. 

Kõik volitamata toimingud, sealhulgas toote mis tahes vormis funktsionaalsuse muutmine, mõjutavad 

garantiiteenuse valideerimist; Autarco võib vastavalt keelduda garantiiteeninduse kohustusest.  

2.2 Lkomponentide ist 
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Pange tähele komponentide numeratsioone, kuna neile viidatakse installimise jaotises. 

2.3 Tööriistad ja materjalid 
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Elektriline kruvikeeraja 

 

 
a. Kokkupandav ruut 

b. Laseri tööriist  

c. Marker ja joonlaud 

Mõõdulint (kui päikesepaneelid pole veel käes) 

2.4 Konfiguratsioon ja ballastiplaan 

Konfiguratsiooni ja ballastiplaane saab arvutada Autarco kaugseire tööriista Helios abil. Kui see on saadaval, 

Ballasti raskused  
nt ballastiplaadid 

Kükitamise tööriist, nt   
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järgige täpselt selle konfiguratsiooni ja ballastiplaanide juhiseid. 

Allpool on näide ballastiplaani ekraanipildist. Päikesepaneelidel olevad numbrid näitavad, kui palju ballastühikuid 
või plaate on selles asendis vaja. Iga ballastiühiku kaalu saab reguleerida ka rippmenüüs . 

Kui konfiguratsiooni- ja ballastiplaanid pole saadaval, järgige kindlasti kõiki rakenduselitsentsitavaid 

ehitusstandardeid ja kohalikke eeskirju moodulite positsioneerimise ja ballastinõuete kohta. 

 

Ballasti arv  
Vajalikud ühikud/paanid 

Kiilas  
iga ballast  
Ühikud/plaadi

d  



  
1. samm -  

2. samm -  
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2.5Suuruse määramise tööriista reguleerimine 

Asetage suuruse määramise tööriist moodulile. 

Libistage plastic liuguri C väljaulatuvad äärikud  kindlalt vastu päikesepaneeli külgi 1 . See mõõdab 

päikesepaneeli pikka külge.  

3. samm - Vahemaa fikseerimiseks keerake plastikust liugurid oma kohale.  

MÄRKUS: Suuruse määramise tööriista C saab paigutada otse põhiühikule 2,  et paigutada iga põhiühiku vaheline 

kaugus.  

Kasutage kauguse märkimiseks mõõdulinti, kui päikesepaneele pole käes. 
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3. Paigaldamine 
Maatrikskinnitussüsteemi paigaldussüsteemi paigutuse plahvatuslik vaade. Komponentide numeratsioonid on 

esitatud lehekülgedel 7 ja 8. 

 

Ülevaade maatrikskinnitussüsteemi paigaldusetappidest: 

3.1 Põhiühikute ettevalmistamine 

3.2 Kandurite kokkupanek põhiseadmetele 

3.3  Põhielementide joondamine ja ballastiriiulite kinnitamine 

3.4 Ballasti laadimine 

3.5 Päikesepaneelide paigaldamine 

3.6 Optimeerijad 

3.7 Tuuleplaadid 

3.8 Paigaldamine on lõpetatud 



  
1. samm -  

2. samm -  
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3.1Põhiühikute ettevalmistamine 

Klõpsake jalga 6 põhiühikute 2 põhjale  , lõpus ilma pistikuta. 

Korraldage põhiühikud 2 esitatud konfiguratsiooni ja ballastiplaanide paigutuses.  Ärge veel 

kruvige ega kinnitage põhiseadmeid. 

3. samm – lisage iga rea lõppu (põhjapoolne ots) täiendav jalg. 

 

1. 

samm 

Täiendav jalg  kohta  
Iga rea lõpp 

Täiendav jalg  kohta  
Iga rea lõpp 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

Connectori 2 

6 
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3.2 Kandurite kokkupanek põhiseadmetele 

Sisestage pistik järgmisse põhiseadmesse 2,  kuni kruviavad joonduvad. 

Sisestage kanduri 3 pikema käe väljaulatuv äärik põhiseadme 2 lõunapoolses otsas olevasse pilusse. 

3. samm - lükake kanduri ots 2 väljapoole, kuni kruviaugud joonduvad. 

4. samm – painutage  kandja lühem käsi 3 sissepoole ja sisestage see põhiüksuse 2 põhjapoolsesse otsa  , 

täpselt nagu tegite pikema käega.  

5. samm – kruvi kandurile 3 mõlemast otsast short kruviga A . See kindlustab põhiseadmed ja kandurid. Enne 

kruvimist kontrollige, kas kruviaugud on kõik joondatud, ja pingutage kruvid mitte rohkem kui 5Nm-

ni. 

 

1. 

samm 
                Sammud 2 ja 3 

4. 

samm 
    5. 

samm 

Lõuna  
lõpp 

põhja  
lõpp 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

3 

3 3 
3 

A 
A 

5 Nm 

3 8 / 



  
1. samm -  

2. samm -  
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3.3 Põhielementide joondamine ja ballastiriiulite kinnitamine 

Kasutage suurustööriista C, et paigutada põhiühikud 2 üksteisest õigele kaugusele.  

Veenduge, et süsteem oleks sirge ja ruudukujuline, kasutades ühte järgmistest 

meetoditest:  a. Kokkupandav ruut 

b. Laseri tööriist  

c. 3-4-5 kolmnurga tähistamine 

3. samm - asetage ballastiriiulid 4 talale ja kinnitage see  mõlemalt poolt kruvi A abil. Vaadake oma 

ballastiplaani. Pingutage kruvid mitte rohkem kui 3Nm ja olge ettevaatlik, et mitte niiti eemaldada.  4. 

samm - korrake samme 1 kuni 3 ülejäänud ballastiriiulite jaoks. 

 

3.4 Ballasti laadimine 

Ballastiraskused või -plaadid asetatakse ballastiriiulitele vastavalt ballastiplaanile. Lisateavet ballastiplaani kohta 

leiate leheküljelt 2.4 lk 9. 
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Liiga suured ballastplaadid saab asetada riiuli peale. Alloleval joonisel on näidatud erineva suurusega 

ballastplaatide paigutus ballast riiulile. 

TÄHELEPANU! Veenduge, et liiteseadiste tegelik kaal vastab ballastiplaani arvutamisel 

kasutatud kaalule. 

 



 1. 

samm -  
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3.5Päikesepaneelide paigaldamine 

Asetage päikesepaneel 1 kandjale 3 . Pange tähele, et päikesepaneeli peaks toetama kandja otsas 

olev huul. 

2. samm - kruvige otsaklambrid 8,  kasutades pikki klambrikruvisid B .  Pingutage kruvid 5Nm-ni. 

3. samm - kruvige keskmised klambrid 7,  kasutades pikki klambrikruvisid B .  Pingutage kruvid 5Nm-ni. 

4. samm - Siduge paneelide vahel kulgevad kaablid kanduritele eelnevalt kokku pandud kaabliklambritega. 

 

7 8 

7 8 

1 

1 

1 

3 1 

B B 

B B 

1. 

samm 

2. 

samm 

3. 

samm 

Nm 5 5 Nm 

8 / 3 3 8 / 
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3.6 Optimeerijad 
Valikulisi võimsuse optimeerijaid saab paigaldada kandjate lühemale jalale, kasutades isepuurivat kruvi (ei ole 

ette nähtud). 

3.7  Tuuleplaadid 
Asetage tuuleplaadid 5 kandurite tagumisele küljele 3 . Kinnitage kahe lühikese kruviga A mõlemal küljel. Pange 

tähele , et wind plaadid võivad kattuda. 

 

3.8Paigaldamine on lõpetatud 

  TÄHELEPANU! Kontrollige, kas kõik kruvid ja klambrid on paigaldamise lõpetamisel kindlalt paigas. 
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4. Kõrvaldamine 
Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) 

järgimiseks ja selle rakendamiseks siseriikliku õigusena tuleb elektriseadmed, mille olelus on 

lõppenud, koguda liigiti ja viia tagasi heakskiidetud ringlussevõtukohta. Selle ELi direktiivi 

eiramisel võib olla tõsine mõju keskkonnale ja teie tervisele. 
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