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Acronime

Definiții

AM1.5 Masa de aer 1.5

BIPV Panouri fotovoltaice integrate în clădiri (ex: module fotovoltaice 
integrate în panouri metalice)

DC Curent continuu

I max Curent la putere maximă

I SC Curent de scurtcircuit 

JB Cutie de joncțiune

m.a.s.l. Metri deasupra nivelului mării

PV Fotovoltaic 

P max Putere maximă

STC Condiții de testare standard  (T= 25°C, radiație solară = 1000 W/m2, 
AM = 1.5)

V max Tensiune la putere maximă 

V OC Tensiunea circuitului deschis

Cumpărător O persoană/parte care achiziționează produsul de la Metigla.

Produs/e Falt Solar by Roofit.solar (module fotovoltaice integrate în panouri 
metalice).

Perioada de garanție Perioada care începe cu data achiziționării produsului/ produselor 
de către Cumpărător.

Strat PV Partea fotovoltaică a produsului Falt Solar by Roofit.Solar

Sistem PV Sistem compus din două sau mai multe produse Falt Solar by 
Roofit.Solar, combinate cu un invertor și alte accesorii electrice.
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Introducere

SIGURANȚĂ

Excepții la garanție și limitarea responsabilității

Considerații generale

Acest manual conține informații esențiale despre instalarea electrică și mecanică a panourilor Falt 
Solar by Roofit.Solar, care trebuie respectate înainte de a manipula, instala și întreține produsul, 
precum și informații de siguranță, pe care trebuie să le cunoașteți.

Distribuitorul produselor noastre este obligat să furnizeze acest manual proprietarilor de sisteme 
fotovoltaice. Produsul este proiectat pentru a îndeplini cerințele standardelor IEC 61215 și IEC 
61730. Înainte de a instala produsele Falt Solar by Roofit.Solar efectuați o analiză structurală a 
acoperișului. Respectați toate legile, reglementările și măsurile de siguranță relevante atunci când 
manipulați modulele solare. Pentru siguranța dumneavoastră, nu încercați să lucrați pe acoperiș, 
până când nu au fost identificate și luate măsurile de siguranță necesare. Este necesar un echipament 
de protecție complet (hamuri, mănuși și unelte electroizolante, etc.) pe tot parcursul procesului 
de instalare.
Produsele Falt Solar by Roofit.Solar pot fi combinate cu alte componente, pentru a forma un sistem 
fotovoltaic. În acest caz, trebuie respectate și instrucțiunile de instalare și funcționare emise pentru 
aceste componente suplimentare.
Atenție! Sistemul fotovoltaic generează electricitate de curent continuu atunci când este expus la 
lumină și, prin urmare, poate provoca un șoc electric sau arsuri, dacă nu este manipulat corespunzător. 
Modulele fotovoltaice funcționează la o tensiune mai mare de 30VDC și la curenți care depășesc 30mA, 
de aceea, fără măsuri de siguranță adecvate, toate contactele cu fire neizolate sunt periculoase. 
Pericolul crește atunci când sunt conectate mai multe panouri pentru a asigura niveluri mai ridicate 
de tensiune sau de curent în sistem. Tensiunile periculoase pot apărea, de asemenea, pe timp de 
noapte sau chiar și atunci când modulele nu sunt conectate la un circuit electric sau la o sarcină.
Produsele pot fi scoase din funcțiune numai prin îndepărtarea lor din lumina soarelui sau 
prin acoperirea completă a părții frontale a acestora cu un material textil, carton sau un alt 
material complet opac, sau prin lucrul cu produsele cu fața în jos pe o suprafață netedă și plană.
Un sistem fotovoltaic poate produce o putere mai mare decât specificațiile nominale. Clasificările 
standard din industrie sunt realizate de către STC.

Toate informațiile conținute în acest manual sunt proprietatea intelectuală a Roofit.Solar și se bazează 
pe tehnologiile și experiența dobândită și acumulată de către companie. Acest manual nu constituie 
o garanție, nici explicită, nici implicită. Roofit.solar nu își asumă responsabilitatea și își declină în 
mod expres răspunderea pentru orice pierdere, daună sau cheltuială care rezultă din sau este legată 
în vreun fel de instalarea, funcționarea, utilizarea sau întreținerea produsului nostru. Roofit.solar nu 
își asumă nicio responsabilitate pentru orice încălcare a brevetelor sau a altor drepturi ale unor terțe 
părți care ar putea rezulta din utilizarea produsului.
Metigla și Roofit.Solar își rezervă dreptul de a face modificări ale produsului, ale specificațiilor sau ale 
manualului de instalare, fără notificare prealabilă. 
Nerespectarea cerințelor enunțate în acest manual va anula garanția oferită de Roofit.Solar.
Instalarea mecanică și electrică a sistemelor fotovoltaice trebuie să fie efectuată cu respectarea tuturor 
prevederilor aplicabile, inclusiv a codurilor electrice, a celor de construcție și a cerințelor de inter-
conectare la utilitățile electrice. Aceste cerințe pot varia de la o țară la alta. Contactați autoritățile locale 
pentru reglementările aplicabile. Produsul trebuie să fie instalat de o persoană certificată. Conexiunea 
electrică trebuie să fie realizată de un electrician autorizat. Planificarea amplasării produsului pe 
acoperiș trebuie efectuată de către un profesionist competent, cu experiență în planificarea sistemelor 
fotovoltaice.
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Reflecția zăpezii sau a apei poate mări intensitatea luminii solare, sporind astfel performanța și puterea 
curentului. În plus, temperaturile mai scăzute pot crește substanțial tensiunea și puterea. Acest lucru 
trebuie luat în considerare în timpul proiectării sistemului, de către o persoana competentă și cu 
experiență în planificarea sistemelor fotovoltaice (pentru mai multe informații, consultați secțiunea 
Instalare electrică).

Precauții principale
Respectați întotdeauna măsurile de siguranță enumerate mai jos: 

• Nu depozitați ambalajul produsului deschis, în aer liber, până când acesta nu este gata de instalare. 
• Transportați produsele în ambalaje adecvate și depozitați-le într-un loc ventilat, uscat și ferit de 
        ploaie.
• Folosiți întotdeauna unelte și mănuși electroizolante atunci când lucrați la conexiunile electrice.
• Aveți grijă la marginile și colțurile ascuțite ale produsului.
• NU deconectați/conectați conexiunile electrice sub sarcină.
• NU instalați produsul în condiții nefavorabile (ploaie, vânt puternic, suprafețe de acoperiș umede 
        sau înghețate etc.).
• NU folosiți oglinzi sau alte dispozitive pentru a concentra lumina soarelui asupra panoului.

• NU îndoiți excesiv și NU aplicați presiune asupra cablurilor. 
Respectați raza de curbură a cablului recomandată, conform 

        fișei tehnice a furnizorului (Fig.1).
• Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt bine fixate și
        protejate împotriva interferențelor nedorite.

• Înainte de instalare, asigurați-vă că toți conectorii PV4 au capacele de protecție. Îndepărtați 
        capacele de protecție numai înainte de a face conexiunile electrice (Fig.2,3).

• NU ridicați produsul apucând de cutiile de joncțiune. 
• NU scăpați produsul și NU îl trageți pe nicio suprafață.
• NU încercați să instalați sau să reparați sistemul fotovoltaic, decât dacă sunteți calificat pentru a 
        face acest lucru.
• NU încercați să deschideți cutia de joncțiune, să reparați, să modificați sau să dezasamblați produsul.
• NU lăsați produsul neasigurat. Dacă acesta cade, stratul de sticlă se poate sparge. Produsul cu
        stratul de sticlă spart nu poate fi reparat și nu trebuie instalat.
• NU aplicați vopsea sau adeziv pe suprafața produsului și NU încercați să îndepărtați marcajele, 
        etichetele sau piesele atașate produsului de către producător.
• NU perforați stratul fotovoltaic (PV) al produsului.
• Montați întotdeauna produsul astfel încât cutia de joncțiune să nu fie obstrucționată de caroiaj și să 

nu suporte greutatea produsului.
• Evitați să călcați sau să puneți greutăți pe module în timpul instalării. Procedând astfel, se pot 
        produce microfisuri/fisuri, care sunt invizibile ochiului.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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Siguranța la incendiu

Informați pompierii cu privire la existența unui sistem fotovoltaic 
în clădire  (Fig.4).

În caz de incendiu, îndepărtați-vă de toate elementele sistemului 
fotovoltaic, până când zona este sigură  (Fig.5).

Consultați autoritățile locale pentru instrucțiunile și cerințele privind siguranța la incendiu. Produsele 
Falt Solar by Roofit.Solar au fost testate în conformitate cu testul la foc IEC 61730 Partea 2 și clasificate 
ca fiind Clasa A. De asemenea, produsele Falt Solar by Roofit.Solar au fost testate în conformitate cu 
CEN/TS 1187 și etichetate ca Broof (t2) în conformitate cu EN 13501-5:2016. În plus, tabla metalică a 
fost testată în conformitate cu EN 14782:2006 pentru acoperișuri cu tablă metalică autoportantă, 
placări exterioare și partiții interioare. Instalarea necorespunzătoare a acoperișului poate afecta 
siguranța la foc a clădirii și cauza incendii. Utilizați componente adecvate, cum sunt siguranțele și
conectorii de împământare, conform cerințelor autorităților locale.

Fig. 4

Fig. 5

Comutator de siguranță la incendiu - tabloul de siguranțe
Pentru a proteja casa și invertorul (invertoarele) de supratensiuni recomandăm uitilizarea unui tablou
de siguranțe pentru clădirile cu sisteme fotovoltaice (Fig.6).

Panoul de siguranțe pentru sisteme fotovoltaice (PV Next) 
este echipat cu un mecanism de deconectare de urgență, care 
oprește sistemul fotovoltaic și îl protejează de supratensiunea 
cauzată de descărcările electrice. În funcție de specificațiile 
acoperișului, panoul de siguranțe este disponibil în cinci 
dimensiuni diferite, pentru până la 3 MPPT-uri pe cutie.
Panoul de siguranțe include un întrerupător de incendiu, care 
deconectează liniile de curent continuu între modulele solare 
și invertor(e). Fiind instalat în afara clădirii, dispozitivul poate fi 
declanșat la nivel local, este ușor accesibil și poate fi activat în 
caz de incendiu.

Distanța maximă dintre panoul de 
siguranțe și modulele fotovoltaice 
care urmează să fie protejate nu 
trebuie să depășească 10 metri de 
cablu. În caz contrar, trebuie instalat 
un  panou de siguranțe suplimentar
(Fig.7).

Fig. 6

Fig. 7
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Informații despre Falt Solar by Roofit.solar 

Ilustrație a produsului

Falt Solar by Roofit.Solar este un panou fotovoltaic (PV) integrat în clădire. Utilizat ca material de 
construcție, acesta poate fi plasat pe acoperișul sau fațada unei clădiri.

Zona de suprapunere
Zona de suprapunere 

este necesară 
pentru a asigura 

impermeabilitatea 
acoperișului.

Profil cu 
dublă îmbinare

Conectori PV4

Îmbinare 
superioară

Stratul fotovoltaic este 
laminat pe panoul 

metalic și conție celule 
solare conectate în serie, 

încapsulate și protejate 
de un strat de sticlă 

securizată.

Panou metalic Cutii de joncțiune

Strat PV

Vedere din spateVedere din față

Vedere din partea de jos

[-] [+]

Îmbinare
inferioară

Strat PV
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Conectori 

Diode de bypass

Specificații ale diodei de bypass

Produsul Falt Solar by Roofit.Solar are trei cutii de joncțiune care conțin terminali PV4 pozitivi și 
negativi. Cutiile de joncțiune au fost proiectate pentru a fi interconectate electric în serie, cu grad de 
protecție IP67.

Fiecare cutie de joncțiune conține o diodă de bypass conectată în paralel cu șirurile de celule 
fotovoltaice. În caz de umbrire parțială, curentul generat de celulele neumbrite este transmis prin 
diodele de bypass, limitând astfel încălzirea produsului și pierderile de performanță. Diodele de bypass 
nu sunt dispozitive de protecție la supratensiune. În cazul unei defecțiuni cunoscute sau suspectate 
a unei diode, instalatorii sau furnizorii de servicii de întreținere trebuie să contacteze furnizorul.

Producător Tip Temperatura 
ambientală (°C)

Grad de 
protecție

Tensiune 
nominală (V, DC)

Curent nominal
(I, A)

Conectivitate 
TE

Conector 
PV4-S/S1 -40 to +85 °C IP67 1000 V UL 20A DC 

TUV 40A DC

Tip Curent nominal 
de bypass

Curent nominal 
invers

Tensiune 
nominală

Temperatura 
de funcționare

TE 2213713-1 15 A 15 A 1000 VDC de la -40 la 115 °C

Pentru a asigura performanța și siguranța produsului atunci când acesta este instalat sau utilizat, este 
necesar să fie luate măsuri adecvate, în zonele cu: zăpadă abundentă, frig extrem, vânt puternic, în 
apropierea zonelor de coastă sau în deșert, unde se pot manifesta fenomene de ceața cu salinitate 
ridicată. Produsul funcționează în intervalul de temperatură cuprins între -40°C și 85°C.

Altitudinea maximă pentru instalarea Falt Solar by Roofit.Solar de 1000 V este de 2000 m (m.a.s.l.). 
Pentru altitudini cuprinse între 2001 și 3000m, tensiunea sistemului trebuie să fie redusă la 600 V.

Asigurați-vă că produsul nu este supus vânturilor sau zăpezilor care depășesc limitele maxime admise. 
Sarcina maximă de încărcare admisibilă pentru partea superioară a fost definită ca fiind 4000 Pa, iar 
pentru partea inferioară 1600 Pa, factorul de siguranță fiind de 1,5 și sarcina de testare fiind de 6000 Pa.

Metigla și Roofit.solar nu sunt responsabili sau răspunzători pentru produsele deteriorate de acțiunea 
fulgerelor. Prin urmare, pentru produsele care urmează să fie instalate în locații cu probabilitate mare 
de a fi lovite de fulgere, se recomandă protecție la supratensiune.

Produsul nu trebuie instalat în locații în care pot exista emisii sau colectări de  orice tip de agenți 
corozivi și/sau gaze inflamabile.

MEDIUL DE INSTALARE

LOCAȚIA
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Asigurați-vă că metoda de instalare și 
sistemul de susținere a materialelor 
pentru acoperiș sunt suficient de puternice 
și durabile pentru a susține panourile 
și îndeplinesc condițiile de instalare ale 
acestora. Sistemul de susținere trebuie să 
fie instalat în conformitate cu standardele 
locale, naționale sau internaționale (Fig.8). 
Orice spațiu de ieșire (coș de fum, țevi 
etc.) trebuie să fie etanșat corespunzător, 
pentru a preveni infiltrațiile. Păstrați 
întotdeauna partea din spate a panourilor 
liberă de obiecte străine, care nu fac parte 
din structura de susținere.

Structura de susținere a acoperișului

Fig. 8

Panta acoperișului

Montajul caroiajului

În scopul impermeabilizării, precum și al mentenanței, 
se recomandă cu insistență ca acoperișul să aibă o panta
mai mare de 10 grade (Fig.9).

Lemnul servește ca suport pentru panou și, prin urmare, trebuie instalat la același nivel și trebuie 
să formeze o suprafață plană pentru a elimina posibilitatea deteriorării stratului de sticlă în timpul
instalării.  
Se recomandă un spațiu de 150-300 mm între riglele orizontale. Spațiul de ventilație între panou și folia 
anticondens trebuie să fie de cel puțin 50 mm. Instalarea produsului trebuie să înceapă cu minimum 25 
mm de la streașină. Acest lucru este necesar pentru a asigura impermeabilitatea acoperișului (Fig. 10).

Fig. 9

Fig. 10

module  FALT SOLAR

min. 25 mm folie anticondens

Distanță între rigle 
150-300 mm

Spațiu de ventilație min. 50 mm
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La instalarea panourilor, o atenție deosebită trebuie 
să se acorde poziționării riglelor. Fiecare panou este 
prevăzut cu cutii de joncțiune care trebuiesc plasate între 
traverse, pentru a garanta o instalare sigură (Fig.11).

Cutii de 
joncțiune

Stratul fotovoltaic al panoului Falt Solar by nu trebuie să fie tăiat sau îndoit.

În funcție de designul acoperișului, panourile Falt Solar pot acoperi întregul acoperiș sau pot fi 
combinate cu panouri prefălțuite standard. Elementele cum sunt: coșuri de fum, ferestre de mansardă,
țevi, etc. de pe acoperiș vor fi încadrate de  panouri prefălțuite standard (Fig.12, 13).

În cazul unei geometrii complexe, este necesară o analiză a zonelor umbrite, pentru a determina
instalarea adecvată a produselor.

Planificarea instalării panourilor Falt Solar by Roofit.Solar

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 12
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INTERCONECTARE ELECTRICĂ

Accesorii electrice

Cablu de legătură / extensie cu conectori PV4 
mamă / tată (Fig.14)

Cablu de împământare  (Fig.16) Cheie (Fig.17)

Cablu jumper (1 m)

Cablul de legătură ce asigură conexiunea 
electrică dintre panouri.

Cablu de extensie (> 1 m)

Lungime personalizată. Cablurile de extensie 
sunt necesare dacă distanța de conectare între 

module este mai mare de 1 m.

Cablu DC cu conectori PV4 mamă / tată 
(Fig.15)

Cablurile DC sunt utilizate pentru a conecta 
panourile cu invertorul.

Cheia este utilizată pentru demontarea 
conectorilor.

Se recomandă ca toate cablurile să fie dublu izolate și rezistente la o temperatură de minimum 110°C. 
Toate cablurile trebuie să utilizeze conductori flexibili din cupru (Cu). Dimensiunile minime ale cablurilor 
sunt determinate de codurile aplicabile. Se recomandă o dimensiune a cablurilor de cel puțin 4 mm².

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16 Fig. 17

Recomandări de conectare
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Tmin, ºC este cea mai scăzută temperatură ambientală preconizată la locul de amplasare a sistemului. 
β, %/°C este coeficientul de temperatură al produsului selectat V oc (a se vedea anexa 1). 
Trebuie utilizat un dispozitiv de protecție la supratensiune corespunzător atunci când curentul invers ar 
putea depăși valoarea nominală maximă a siguranței.

Invertorul (Cablu [-], Cablu [+]), cablurile de împământare și cablurile de extensie care conectează 
panourile Falt Solar by Roofit.Solar trebuie să fie poziționate la fața locului (de ex: între rigle) înainte 
de instalare (Fig.18).
Cablurile trebuie fixate pe structura de lemn cu ajutorul clemelor de prindere.

Izolația trebuie să fie adecvată pentru metoda de instalare utilizată și să fie în concordanță cu cerințele 
SKII (clasa de siguranță II) și IEC 61730. Polaritățile cablurilor și ale terminalilor trebuie să fie corecte 
la realizarea conexiunilor, în caz contrar se pot produce accidente, iar panourile pot fi degradate. 
Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt fixate corespunzător.

Tensiunile sunt aditive atunci când panourile sunt conectate în serie, iar curenții sunt aditivi atunci când 
panourile sunt conectate în paralel.
Circuitele electrice trebuie proiectate în conformitate cu recomandările de bune practici din 
țara respectivă. Numărul maxim de panouri care pot fi conectate în serie trebuie calculat 
în conformitate cu reglementările aplicabile, astfel încât tensiunea maximă specificată a 
sistemului de panouri și a tuturor  componentelor electrice să nu fie depășită în circuit deschis, 
la cea mai scăzută temperatură preconizată la locul de amplasare a sistemului fotovoltaic.
În plus, numărul maxim de cabluri care pot fi conectate în paralel nu poate depăși 2, fără protecție 
adecvată.
Este necesar câte un dispozitiv de protecție la supracurent, pentru fiecare conexiune în serie, dacă sunt
conectate în paralel mai mult de două conexiuni.
Tensiunea maximă de sistem a produsului Falt Solar by Roofit.Solar este de 1000V DC, în conformitate
cu evaluările de siguranță ale IEC61730.
Factorul de corecție pentru tensiunea de circuit deschis poate fi calculat pe baza următoarei formule:

Cablare în serie și paralel

CV oc = 1 − β * (25ºC − Tmin),

Pentru a evita defecțiuni de 
împământare și scurtcircuite, NU 
grupați cablurile pozitive, negative
și de împământare.
Izolați cablurile sertizate și 
marcați-le corespunzător pentru 
perioada dintre instalarea 
sistemului fotovoltaic și instalarea
invertorului.
Fiecare tip de cablu trebuie 
introdus separat în tubul de 
protecție și direcționat către 
spațiul unde va fi conectat la 
invertor.

Cabluri de legătură

Cablu de extensie

Cablu [+]

Împământare

Cablu [–]

Fig. 18
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Atenție! Sistemul fotovoltaic Falt Solar by Roofit.Solar trebuie să fie echipat cu un sistem de 
protecție împotriva fenomenului de arc electric. Acesta asigură o protecție suplimentară împotriva 
incendiilor care pot apărea din cauza fenomenului de arc electric în componentele sau cablajul 
sistemului fotovoltaic. Prin urmare, la instalarea sistemului Falt Solar by Roofit.Solar trebuie utilizate 
invertoare cu întrerupător de circuit de defect de arc (AFCI).

Cablu + Cablu - Împământare

Exemple de 
2 cabluri 
(Fig.19).

ÎMPĂMÂNTARE

Fig. 19

Pentru siguranța, fiecare sistem fotovoltaic trebuie să fie conectat la cablul de împământare. Toate 
produsele Falt Solar by Roofit.Solar care sunt îmbinate sunt conectate galvanic. Se recomandă 
prezența a 2 cabluri de împământare pentru a avea posibilitatea de a măsura calitatea împământării. 

În cazul în care clădirea are mai multe suprafețe active pe acoperiș (de exemplu panouri care acoperă 
diferite părți ale acoperișului), acestea pot fi conectate într-un singur circuit de împământare pentru 
a minimiza numărul de cabluri de împământare, așa cum se arată în imagine (Fig.20). Se recomandă 
dubla împământare a sistemului fotovoltaic chiar și atunci când reglementările nu prevăd măsuri de
siguranță și împământare.

Împământarea trebuie realizată prin înșurubarea unui șurub autofiletant A2 sau A4 din oțel inoxidabil, 
ST4.8 conform DIN 7981C, cu o lungime cuprinsă între 10 mm și 16 mm. Șurubul se conectează la 
cablul de împământare de pe cel mai înalt panou metalic de pe acoperiș, sub coamă. Împământarea 
se finalizează prin conectarea cablurilor de împământare la împământarea echipotențială.

Fig. 20
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INSTALARE MECANICĂ

Accesorii pentru instalare

Șurub cu cap plat

Element de fixare prin 
suprapunere

Utilizat pentru fixarea 
clemelor de prindere

Utilizat la îmbinări 
orizontale 

Asigură impermeabilitatea 
îmbinărilor în zonele de 
suprapunere orizontale

Utilizată la fixarea panourilor 
pe astereală

Folosită la fixarea elementelor 
de prindere suprapuse

Utlizată pentru fixarea 
cablurilor pe rigle 

Bandă de etanșare

Clemă de fixare

Bandă dublu-adezivă

Clemă de fixare cablu

Dispozitiv de fălțuit manual

Dispozitiv de fălțuit manual Foarfecă 
pentru metal

Șurubelniță
electrică

Prima îmbinare prin fălțuire
Poate fi utilizat dacă nu se aplică 

nicio presiune asupra panoului PV

A doua îmbinare prin fălțuire

Dispozitiv de fălțuit electric
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Pregătirea produselor
Decupajul este necesar numai dacă sunt suprapuse mai mult de 2 panouri. Decupajul trebuie să se
realizeze numai în zona de suprapunere.

  

Partea de îmbinare ce 
trebuie tăiată

Partea de îmbinare ce 
trebuie tăiată

4

3

3

2

2

1

1

Decupajul se 
realizează în zona 

de suprapunere  
a panoului 1 și 3

Decupajul se 
realizează în zona 
de suprapunere 
a panoului 2

Strat PV

Strat PV

Strat PV

Strat PV

Cazul  1

Cazul 2
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Decupajul în zona de suprapunere 

Decupajul se va realiza conform
zonei de suprapunere.
 
Distanța dintre panourile 
fotovoltaice poate fi ajustată, 
asigurând o distanță minimă de 
3 mm între panouri și o suprafață de 
suprapunere de minimum 200 mm 
(Fig.21).

zonă suprapunere 
de 300 mm

Îmbinarea inferioară

zonă suprapunere 
de minim 200 mm

zonă de siguranță 
de 3 mm

Îmbinarea 
superioarăStrat PV

PV layer

Îmbinarea 
inferioară

Îmbinarea 
inferioară

Strat PV

Zonă de suprapunere

Îmbinarea 
superioară

Îmbinarea 
superioară

Zonă de suprapunere

Fig. 21
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Fig. 22

Îmbinarea panourilor Falt Solar by Roofit.solar
Conform instrucțiunilor de montaj a panourilor prefălțuite, acestea se vor fixa cu cleme. Șuruburile 
de prindere trebuie să fie complet strânse. Este necesară o atenție deosebită în timpul procesului de
fălțuire a panourilor cu ajutorul dispozitivelor manuale sau electrice.
Asigurați-vă că dispozitivul de fălțuire manual sau rolele dispozitivului electric nu ating stratul
fotovoltaic!

Double Seam Safety and Installation Manual

 

Double Seam Safety and Installation Manual

 

Prima îmbinare

A doua îmbinare

Dispozitiv de fălțuire manual (Fig. 22)

Strat PV

Strat PV

Strat PV

Strat PV

PĂSTRAȚI DISTANȚA!

PĂSTRAȚI DISTANȚA!
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Strat PV

Strat PV

Strat PV

Strat PV

PĂSTRAȚI DISTANȚA!

PĂSTRAȚI DISTANȚA!

Instalarea primei coloane
Instalarea începe din partea dreaptă.

Conform planului acoperișului, instalarea se poate realiza:
 
Cazul 1: Module Falt Solar by Roofit.Solar. Nu necesită plăci metalice adiționale. 
 
Cazul 2: Instalarea începe cu un panou prefălțuit standard și continuă cu module fotovoltaice. 
 
Cazul 3: Instalarea începe cu un modul Falt Solar by Roofi.Solar și se finalizează cu un panou prefălțuit
standard.

Atenție! La realizarea planului acoperișului Cazul 2 este de preferat, comparativ cu cazul 3, datorită
unui proces de instalare mai ușor .

Dispozitiv de fălțuire electric (Fig. 23)

Fig. 23

Prima îmbinare

A doua îmbinare
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Cazul 1: Coloana începe și se termină cu module Falt Solar
Urmați instrucțiunile “Decupajul în zona de suprapunere”. 

Este necesar decupajul în zona de îmbinare 
inferioară a modulului Falt Solar by Roofit.Solar, 
dacă deasupra lui se va instala un alt modul sau
un panou prefălțuit standard (Fig.24) .

Cablurile cu conectori tată / mamă ale modulului 
trebuie să fie în poziții acesibile, înaintea fixării
modulul pe caroiaj (Fig.25). 

Modulele Falt Solar by Roofit.Solar trebuie să 
fie plasate în paralel cu streașina și fixate cu
ajutorul clemelor de prindere (Fig.26).
 
 

Banda de etanșare se amplasează pe marginea 
superioară a zonei de suprapunere. Următorul 
modul este plasat în conformitate cu planul
acoperișului (Fig.27).

Bandă de etanșare

Bandă de etanșare

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27
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Cazul 2: Coloana începe cu un panou prefălțuit standard.
Urmați instrucțiunile  “Decupajul în zona de suprapunere”. 

Bandă de etanșare

Bandă de etanșare

Panoul metalic inferioar se instalează conform 
instrucțiunilor de montaj al panourilor prefălțuite
(Fig.28).

Amplasați  banda de etanșare la marginea 
superioară a panoului prefălțuit. Instalați 
modulul Falt Solar by Roofit.Solar cu o 
suprapunere minimă de 200 mm pe zona
metalică non-PV  (Fig.29).

Fig. 28

Fig. 29
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Cazul 3: Partea superioară a coloanei este completată cu un 
panou prefălțuit standard

Pregătiți panoul prefălțuit superioar (Realizați 
decupajul și fălțuiți marginea inferioară) (Fig.30).

Realizați decupajul în zona de suprapunere.

Aplicați banda dublu-adezivă pe zona de
suprapunere.

Aplicați elementul de fixare pe banda dublu 
adezivă și aplicați șuruburi pe zona de 
suprapunere (Fig.31).

Panoul metalic superioar se va alinia la marginea 
adiacentă a modulului anterior. Partea fălțuită a 
panoului superior se va introduce sub elementul
de fixare (Fig.32).

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32
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ÎNTREȚINERE

Asistență pentru clienți

Curățare

Inspecție vizuală

Scoaterea din funcțiune și eliminarea panourilor fotovoltaice 

Este necesară întreținerea și inspecția regulată a produselor, în special în perioada de garanție. Este 
responsabilitatea proprietarului să raporteze orice daune furnizorului, în termen de 4 săptămâni de la
livrarea produselor.

Suportul tehnic va fi acordat proprietarului sistemului Falt Solar by Roofit.Solar de către vânzător.

Pentru mai multe informații, vizitați www.metigla.ro și www.metigla.be

Acumularea de praf pe suprafața panoului fotovoltaic poate reduce performanța și chiar provoca 
puncte de încălzire. De asemenea, performanța panourilor poate fi afectată de emisiile industriale sau 
excrementele de păsări, gradul de gravitate variind în funcție de transparența depunerilor. De regulă, 
praful depus nu reduce excesiv transparența, intensitatea luminii fiind în continuare omogenă iar
reducerea randamentului energetic insesizabilă.

Anumite elemente din mediul înconjurător, cum ar fi obiectele care umbresc sau au contact direct 
cu acoperișul, pot afecta negativ performanța produsului. Se recomandă ca suprafața fotovoltaică a
sistemului să nu fie obstrucționată în niciun moment. 
Frecvența de curățare depinde de factorii de mediu. În cele mai multe cazuri, panourile sunt 
suficient de bine curățate de acțiunea ploii iar necesitatea de a le curăța suplimentar este redusă.
Pentru întreținerea panourilor, se recomandă ștergerea suprafeței de sticlă cu un burete umed sau
cârpă moale, fără a atinge conexiunile electrice. 
Nu ștergeți suprafața din sticlă cu agenți de curățare acizi sau alcalini.

Inspectați vizual panourile pentru a detecta orice defecte posibile, cum ar fi crăpături sau fisuri.

La fiecare 12 luni se recomandă să se aplice următoarele măsuri de mentenanță preventivă:

1. Verificați dacă conectorii sunt intacți și încapsulați (de exemplu: cablurile nu sunt expuse).
2.  Verificați gelul de etanșare al cutiei de joncțiune, pentru a localiza eventualele fisuri sau crăpături.

Metigla și Roofit.solar sunt implicați activ în protejarea mediului înconjurător. 
Panourile fotovoltaice au o durata de viață de zeci de ani și sunt produse din materiale non-toxice. 
Atunci când panourile ajung la sfârșitul ciclului de viață, acestea trebuie eliminate conform 
reglementărilor locale privind reciclarea.
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ANEXA 1

Condiții de testare standard (iradiere 1000 W/m2, temperatura celulei 25°C, spectru AM1.5)

Condiții normale de funcționare (iradiere 800 W/m2, temperatura celulei 20°C, spectru AM1.5)

Caracteristici mecanice

Caracteristici electrice, mecanice și termice

Acronim Unit 3x8/110W/
RR33/B/DS

3x10/135W/ 
RR33/B/DS

3x12/160W/
RR33/B/DS

Putere nominală Pmax (W) 110 135 160

Toleranță de putere 0…+5 W

Tensiune MPP Vmax (V) 12.8 15.8 19.00

Curent MPP Imax (A) 8.57 8.54 8.44

Tensiune circuit deschis Voc (V) 15.9 19.9 23.9

Curent de scurtcircuit Isc (A) 9.11 9.04 9.00

Putere nominală Pmax (W) 80.8 99.2 116.8

Tensiune MPP Vmpp (V) 11.9 14.7 17.41

Curent MPP Imax (A) 6.78 6.75 6.71

Tensiune circuit deschis Voc (V) 14.7 18.4 21.87

Curent de scurtcircuit Isc (A) 7.24 7.19 7.20

Toleranțe de curent și tensiune ± 3%

Sarcina de încărcare pe partea superioară (Pa) și factorul de siguranță pentru 
sarcina mecanică γm 4000; 1.5

Sarcina de încărcare pe partea inferioară (Pa) și factorul de siguranță pentru 
sarcina mecanică γm 1600; 1.5

Grupa de materiale (MG)1,2 conform to IEC 60664-1 3

Gradul de poluare (PD) conform IEC 60664-1 2

Caracteristici termice

Temperatura normală de funcționare a celulei NOCT 42.1 ± 4.0°C

Coeficient de temperatură al  Pmpp γ -0.363%/K

Coeficient de temperatură al Voc β -0.276%/K

Coeficient de temperatură al Isc α 0.043%/K
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