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Beskrivning
Gratulerar till ditt köp av ditt BeON solcellspaket!
Du är ungefär 15 minuter från att börja producera din egna förnyelsebara energi och på god väg att
reducera koldioxidavtryck samtidigt som du sparar in pengar på din elektricitet.

Den här dokumentation guidar dig genom installation och säkerhetsinformation av ditt BeON
solcellspaket. Vi beskriver hur du installerar och kopplar in ditt solcellspaket till ett vanligt
vägguttag så att du kan börja producera förnyelsebar energi från solen.

Innehåll BeON Solcellspaket
I solcellspaketet ska följande finnas:

● BeON Plug-in mikroväxelriktare 

● All Black Premium 300W Solpanel .

● 3 i 1 Aluminiumram montering struktur 

● 5m anslutningskabel förmonterad stickkontakt 

● Fixeringsset & monteringsinstruktioner
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Installation
 Steg 1: Montera ihop aluminiumram

 

1.  Lägg ut de två trianglarna parallellt
2. Skruva fast staget mellan de två
trianglarna med de medföljande skruvarna
och muttrarna med en insexnyckel.  

3. Nu är aluminiumramen färdig!  

Steg 2: Montera solpanel på aluminiumram

1. Montera på din solpanel på aluminiumramen med de medföljande skruvarna.
Notera: Detta moment är enklare att göra om ni är två personer.

2. Solcellspaketet klart nu kan du beundra din talang som handyman!
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Steg 3: Installera på valfri plats

Nu är du redo att hitta den perfekta platsen för ditt solcellspaket!

Använd nedan QR koder för instruktionsvideo för installation

 

 

 

 

 Balkong installation:
1. Placera solcellspaketet på din

balkong
2 Fixera enligt anvisning.

3. Skruva åt muttrar. Installera stop spärr.

5



Solcellspaket bruksanvisning och säkerhetsinformation  | BeON energy

Mark installation:

För markinstallation rekommenderar vi att ni väljer till exempel betongplatta måttet 40x40 för
fixering av aluminium ramen.

1. Markera hål i betongplatta eller marksten borra hål och sätt i plug.

2. Placera aluminiumramen på marken och skruva i bultarna.

 

 Fasad installation:

1. Använd den medföljande kartongen för att markera borrhålen för att få till raka hål.

Efter injustering med vattenpass slå hål i kartong och vägg för att markera vart du skall borra.

Borra hål och sätt i plug, skruva i bultarna i aluminiumramen igenom pluggen i väggen.
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Steg fyra: Koppla in solcellspaket

1. Koppla solpanel till Plug-in
mikroinverteraren.

2. Koppla Plug-in mikroinverteraren till
anslutningskabeln 5m med stickkontakt

3. Koppla stickkontakt till kontaktuttag.

Notera: För att koppla ur, använd omvänd
ordning : 3-2-1

Varning: Koppla inte ur DC sidans kontakter (solpanelen till inverterare) före urkoppling av AC sidan
(3) först. Underlåtenhet att följa denna rekommendation kan leda till skador på plug-in
mikroväxelriktaren och att garantin upphävs.

Underhåll

Solcellspaketet kräver lite underhåll; det är dock rekommenderat att regelbundet (var sjätte månad)
kontrollera varje komponents integritet samt konstruktionens stabilitet för att undvika skador eller
förlust av effektivitet.

Det rekommenderas att du rengör panelen årligen endast med vatten (avmineraliserat om möjligt)
och en trasa. Använd aldrig en slipande lösning eller någon form av rengöringsvätska.

Undvik att utsätta plug-in mikroväxelriktaren för direkt solljus, vilket kan minska dess prestanda.
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