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Pokyny na používanie a montáž FV panelov obsahujú dôležité informácie ohľadom 

bezpečnosti. Každý zákazník, skôr než použije solárne moduly od spoločnosti PV Solarsys, 

by sa mal nevyhnutne oboznámiť s ich bezpečnostnými predpismi.  

Pri projektovaní a systémovej optimalizácii Vás podporí náš odborný predajca autorizovaný 

PV Solarsys.  

 

Dôležité upozornenie! 

Prosíme, prečítajte si celé pokyny na používanie a montáž, skôr než začnete inštalovať 

alebo prevádzkovať solárne moduly! 

 

Táto dokumentácia sa vzťahuje na aktuálny stav techniky.  

 

1. Používanie podľa príkazov 

Solárne panely sú určené na použitie v sieťovo prepojených solárnych generátoroch. Použitie 

za iným účelom sa neodporúča.  

 

2. Sledovanie produktov 

Aj v budúcnosti Vám chceme ponúknuť bezpečné a vysokohodnotné výrobky, ktoré 

zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky. Pri poruchách na inštalovanom solárnom module 

a pri problémoch počas inštalácie sa prosím skontaktujte s firmou PV Solarsys: 

Tel:  00421553112270-2 

Fax: 00421553112215 
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3. Bezpečnostné pokyny  

Inštalácia solárnych modulov si vyžaduje vysoké odborné znalosti a musí byť vykonaná 

kvalifikovaným odborným personálom prípadne vyškolenými elektrikármi, pretože 

jednosmerné napätie pri sériovom zapojení prevyšuje 50 voltov. 

 

Dotýkanie sa častí, ktoré sú pod napätím, napríklad pripojenia (prípojky), môže viesť 

k smrteľnému úrazu prúdom. Je pritom jedno, či je solárny panel pripojený alebo nie. Solárne 

panely ihneď vyrábajú elektrické napätie pri každom dopade svetla na ich prednú stranu! 

Napätie hoci len jedného solárneho panela môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom!  

 

Pri sériovom zapojení solárnych panelov sa spočítava napätie, pri paralelnom zapojení sa 

spočítava prúd. Kvôli tomu systém s viacerými solárnymi panelmi vyrába vysoké napätia 

a vysoké hodnoty prúdu, ktoré môžu predstavovať veľké nebezpečenstvo pre zdravie a život, 

ak nebudú dodržané pokyny na používanie a montáž.  

 

Dodržiavajte všetky inštalačné a inšpekčné pokyny!  

 

Pozor! 

- Solárny panel vyrobí pri akomkoľvek osvetlení jednosmerný prúd! 

- Vyhýbajte sa nehodám elektrickým prúdom pri inštalácii, pri pripojení, pri prevádzke 

a údržbe solárnych panelov! 

- Aby sa prerušila výroba elektrickej energie pri manipulácii so solárnym panelom a pri 

kabeláži, starostlivo zakryte celú prednú stranu svetlo neprepúšťajúcou látkou 

(materiálom)! 

- Nedotýkajte sa spojov, ak je solárny panel vystavený svetlu. Používajte dostatočne 

izolované elektrikárske náradie! 

- Nikdy nenechajte solárny panel voľne alebo nezabezpečene stáť. Pri páde sa môže 

sklo rozbiť. Solárny panel so zlomeným sklom sa nedá opraviť a nesmie sa inštalovať.  

- Nenechajte solárny panel spadnúť, nevrazte do neho a nenechajte, aby na neho spadli 

nejaké predmety! 

- Nestúpte na solárny panel! 

- Uistite sa, že iné časti zariadenia nepoškodia solárny panel! 

- Skrat alebo postup spínania na fotovoltaickom zariadení môže spôsobiť vznik iskry 

alebo elektrického oblúku. Solárny panel preto neinštalujte v blízkosti ľahko 

vznetlivých látok, plynov alebo pár!  

- Pracujte v suchých pracovných podmienkach. Panelové spoje a náradie musia byť 

suché! 

- Dbajte na to, aby sa nepovolané osoby, deti a zvieratá nedostali k solárnemu 

zariadeniu! 

- Solárne panely sa majú používať len na účely, pre ktoré sú určené. Všetky pokyny 

výrobcu sú záväzné. Nikdy sa nepokúšajte solárny panel zmeniť alebo rozobrať. 

Neodstraňujte žiadne značky alebo diely umiestnené výrobcom. Na solárny panel 

nenanášajte žiadnu farbu alebo lepidlo! 

- Nesústreďujte slnečné svetlo umelo na solárny panel (napr. pomocou šošovky alebo 

zrkadla)! 

- Dodržiavajte pokyny na používanie a montáž: tieto budete potrebovať pri údržbe, 

ošetrovaní a pri eventuálnom predaji zariadenia! 
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- Pred inštaláciou preverte, či solárny panel nemá mechanické poškodenie! 

- Pred inštaláciou sa skontaktujte s príslušnými úradmi a s miestnym distribútorom 

energie, aby ste získali povolenie a ujasnili si montážne a prevádzkové podmienky.  

- Dodržiavajte najnovšie predpisy lokálnych, regionálnych alebo národných úradov! 

- Dodatočná záťaž, ktorá vznikne inštaláciou fotovoltaického zariadenia, sa má 

zohľadniť pri statike celkovej stavby! 

- Pri montážach na strechách a na fasádach je nutný špeciálny pojazdný podstavec, aby 

sa solárne panely mohli správne pripevniť. Dodatočná konštrukcia, ale aj montáž 

solárneho panelu môžu mať vplyv na žiaruvzdornosť budovy. Neodborná montáž 

predstavuje pri požiari a pri hasiacich prácach zvýšené  riziko. Pravdepodobne budú 

potrebné dodatočné diely, ako napr. kontrola uzemnenia, poistky a prerušovače. 

Dodržiavajte predpisy úradov, distribútorov energie a poisťovní.  

- V jednom systéme používajte len identické solárne panely rovnakej výkonnostnej 

triedy. Použitie solárnych panelov rozličných typov a výkonnostných tried môže 

výkon fotovoltaického zariadenia značne zhoršiť! 

- Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia výrobcov ďalších komponentov 

fotovoltaického zariadenia! 

 

3.1. Nebezpečenstvo pri montáži 

Hrany solárnych panelov sú zaoblené. Napriek tomu na sečných plochách pri silnom kontakte 

môže dôjsť k poraneniu. Pri narábaní so solárnymi panelmi noste pracovné rukavice! 

 

! Pri práci na streche je potrebné postarať sa o dostatočné istenie. Platia predpisy 

profesijných združení týkajúce sa bezpečnosti pri práci.  

 

3.2. Nebezpečenstvo pri elektrickej inštalácii. 

Všetky fotovoltaické panely vyrábajú elektrickú energiu ihneď ako svetlo dopadne na ich 

povrch. Solárne panely od PV Solarsys vyrábajú v závislosti od typu napätie naprázdno až do 

45 voltov. Prednú stranu solárneho panelu zakryte svetlo nepriepustným materiálom, skôr než 

spojíte kontakty. Používajte izolované náradie.  

 

Zásuvné kontakty sú bezpečné pre dotyk, aby sa predišlo náhodným dotykom s dielmi 

vedúcimi prúd. Dbajte na to, aby izolácia káblov a zástrčiek bola v bezchybnom stave. Pri 

viditeľnom mechanickom poškodení sa solárny panel nesmie namontovať.  

 

! Pozor! 

Napätie sériovo zapojených solárnych panelov môže spôsobiť smrteľný prietok prúdu! 

 

! Pozor! 

Oddelenie kontaktov, ktoré sú pod prúdom, môže spôsobiť vznik elektrického oblúku! 

 

3.3. Nebezpečenstvo pri údržbe a oprave  

Údržbou a opravou solárnych panelov by mali byť poverení len inštalatéri, ktorí sú 

autorizovaní PV Solarsys, aby sa predišlo obmedzeniam výkonnostnej garancie. Solárne 

panely sa musia pri prevedení údržby a opráv vhodným opatrením zatemniť, aby sa zabránilo  
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ďalšej výrobe elektriny. Pri inštalácii na Slovensku sa solárne panely môžu oddeliť od meniča 

a to pomocou DC-odpojovacieho zariadenia.  

 

! Pozor! 

Ak sú potrebné opravy na jednom zo solárnych panelov, bezpodmienečne sa 

skontaktujte s PV Solarsys. V žiadnom prípade neopravujte solárny modul sami! 

Izolačné chyby vzniknuté pri neodbornej oprave sa môžu objaviť až po viacerých 

rokoch. Pri nedostatočnej izolácii môže dôjsť k ohrozeniu života! 

 

3.4. Nebezpečenstvo pri zlomení skla 

Sklo sa môže rozbiť pri údere alebo náraze, pri tepelne indukovanom napätí, pri pohyboch 

podstavca a pri priamom kontakte sklenenej plochy s nosnou konštrukciou. Pri montáži 

a počas prevádzky sklo nikdy nesmie priamo naraziť na iné sklo, kov alebo iné tvrdé 

predmety.  

 

Noste vhodné ochranné vybavenie, aby ste sa v prípade rozbitia skla vyhli poraneniu 

spôsobenému odskakujúcimi sklenenými črepinami alebo ostrými hranami skla. Pri dotknutí 

sa odkrytých článkov alebo spojov medzi článkami v rozbitých solárnych paneloch vzniká 

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Rozbité alebo roztrieštené solárne panely sa 

musia vymeniť!  

 

! Sklo je citlivý materiál. Preto s ním narábajte opatrne. Poškodiť sa môžu hlavne hrany 

skla. Pri odštiepení alebo zlomení skla vzniká vyššie riziko poranenia. Izolácia tak už nie 

je zaručená.  

 

3.5. Nebezpečenstvo v prípade požiaru 

Platia smernice o požiari v elektrických zariadeniach.  

 

4. Vlastnosti solárnych panelov 

Detailné elektrické a mechanické vlastnosti každého solárneho panelu nájdete na dátovom 

liste. Najdôležitejšie elektrické vlastnosti každého solárneho panelu (pri štandardných 

testovacích podmienkach – STC) sú vyznačené na typovom štítku na zadnej strane. 

V mimoriadnych podmienkach môže solárny panel vyrobiť viac elektriny alebo napätia ako 

za STC. Ak je potrebné stanoviť klasifikáciu komponentov a kapacitu komponentov,  malo by 

sa napätie naprázdno a skratový prúd pri STC vynásobiť s číslom 1,25. Dodatočne použité 

káble musia mať prierez 4 mm². Pri kábloch, ktorých dĺžka je väčšia ako 100 m by sa mal 

kvôli minimalizácii strát výkonu použiť kábel s prierezom 6 mm². 

 

Skutočné vlastnosti solárnych panelov podliehajú tolerancii +/- 10 percent uvedených hodnôt 

pre elektrinu (I) a napätie (U) ako aj +/- 3 percentá pre menovitý výkon (Pmpp) pri 

štandardných testovacích podmienkach (1000 mW/ m², spektrum žiarenia AM 1,5 globálne, 

teplota článku 25 ºC).  
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5. Skladovanie a preprava 

Pri skladovaní a preprave musia solárne panely PV Solarsys stáť v obale zvislo a každý 

solárny panel musí byť dostatočne podopretý. Stohovanie baliacich jednotiek môže spôsobiť 

škody na solárnych paneloch a je nevyhnutné sa mu vyhnúť! 

 

Odporúčame, aby sa solárne panely až po ich montáž skladovali vo vnútorných priestoroch 

a to v originálnom obale. Keďže originálny obal tvorí neimpregnovaná kartonáž, skladovací 

priestor musí byť suchý. Voľné solárne panely by sa mali skladovať len postojačky na 

podstavcoch klinového tvaru a s vhodnou poduškou (penou). Medzi jednotlivými solárnymi 

panelmi sa majú používať deliace rohy. Solárne panely musia byť zabezpečené voči 

prevráteniu.  

 

6. Ochrana izolačnej fólie na zadnej strane 

Poškodenie izolačnej fólie na zadnej strane môže mať vážne následky. Fólia chráni solárny 

panel pred poveternostnými vplyvmi ako sú voda a vlhkosť a slúži ako elektrická izolácia. Ak 

je izolačná fólia na zadnej strane poškodená, môže sa poškodiť aj solárny panel (delaminácia 

atď) a môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia ľudí. Preto je potrebné predísť poškodeniu 

izolačnej fólie na zadnej strane. Poškodenie musí odstrániť PV Solarsys.  

 

! Solárny panel s poškodenou zadnou izolačnou fóliou nesmie byť uvedený do 

prevádzky! 

 

7. Miesto inštalácie a vybavenie 

Pre inštaláciu vyberte miesto s optimálnym slnečným žiarením, pričom treba zohľadniť 

všetky 4 ročné obdobia. Miesto má byť vybrané tak, že solárne panely nebudú tienené ani 

v najkratší deň roka v čase od 9. hodiny do 15. hodiny. Vyhýbajte sa oblastiam, kde sa môžu 

vyskytnúť tiene, aby ste zabránili stratám výkonu a výpadkom PV generátorov. Pri každej 

ploche na fasáde alebo streche, ktorá má odlišný uhol dopadu svetla, sa musí použiť separátny 

menič. V opačnom prípade vznikne nebezpečenstvo, že meniče nebudú pracovať riadne alebo 

sa trvalo poškodia.  

 

Solárne panely sa majú postaviť smerom na juh, pričom majú zvierať s horizontálou 

minimálne 15 stupňový uhol. Optimálny uhol nastavenia (nábehu) závisí od uhla zemepisnej 

šírky miesta inštalácie a na Slovensku sa pohybuje medzi 30 stupňami (na sever Slovenska) 

a 35 stupňami (na juhu Slovenska). Presná hodnota pre jednotlivé miesto inštalácie môže byť 

zistená z príslušných tabuliek alebo Vám ju povie odborný predajca.  

 

! Pozor! 

Všetky solárne panely prislúchajúce k jednému fotovoltaickému generátoru musia byť 

namontované v rovnakom uhle – horizontálne a vertikálne. Pri odchýlke uhla sa musia 

použiť separátne meniče.  
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8. Pokyny týkajúce sa statiky 

Je potrebné spracovať pokyny (opatrenia) súvisiace so zabezpečením miesta inštalácie, ďalej 

opatrenia týkajúce sa zaťaženia a prehnutia. Tieto má previesť zriaďovateľ zariadenia 

(montážna firma) alebo prevádzkovateľ.  

 

9. Montáž 

Solárne panely sa môžu použiť všade na svete. Solárne panely môžu montovať len 

autorizované odborné firmy, aby sa zabránilo obmedzeniu výkonovej garancie. Prosíme, aby 

ste dodržiavali všetky normy, týkajúce sa Vášho fotovoltaického zariadenia a všetky predpisy 

úradov ako aj príslušného prevádzkovateľa siete a pravidlá profesijných združení týkajúce sa 

ochrany pred úrazom.  

 

V žiadnom prípade nenavrtávajte dodatočné montážne diery  do solárneho panelu! Používajte 

len materiál, ktorý je stabilný a odolný voči korózii. S otázkami týkajúcimi sa montážneho 

materiálu a nosného podstavca solárnych panelov sa obracajte na PV Solarsys alebo na Vášho 

odborného predajcu.  

Solárne panely majú byť upevnené tak, že budú odolávať všetkým očakávaným záťažiam 

a poveternostným vplyvom. Nosná konštrukcia musí odolávať hlavne predpokladanej lokálnej 

snehovej záťaži ako aj náporom vetra. Pri veterných a snehových záťažových zónach sa má 

vychádzať z DIN 1055! V regiónoch, kde sú predpokladané vysoké snehové záťaže, sa 

odporúča uskutočniť podporné opatrenia na zadnej strane panelov. Radi Vám ohľadom tohto 

poradíme.  

 

Solárne panely PV Solarsys sa testujú so záťažou 5400 Pa podľa IEC 61215. Zodpovedá to 

zaťaženiu plochy 540 kg/m². Pre montáž solárnych panelov na vhodné nosné konštrukcie platí 

nasledovné: 

- solárny modul treba nasadiť na výšku, s junction boxom smerom nahor alebo priečne. 

- Rám solárneho panelu by mal ležať na nosnej konštrukcii v oblasti otvorov na zadnej 

strane. V dátovom liste nájdete výkres s pozíciou otvorov.  

- Upevnenie solárneho panelu na jeho krátkych stranách nie je dovolené.  

- Solárny panel sa má pripevniť vo všetkých štyroch navŕtaných otvoroch.  

- Pri pripevňovaní sa majú použiť skrutky M8 alebo vhodné upínacie spony, ktoré 

solárny panel pevne upnú na spodnú konštrukciu a rám zaťažia plošne.  

- Pri upnutí matky ako aj všetky okrúhle a hranaté podložky vyvíjajú na hornú stranu 

rámu bodový tlak. Preto môže dôjsť k prasknutiu skla. Preto pri solárnych paneloch 

nepoužívajte takýto spôsob pripevnenia.  

- Pri výbere materiálu dbajte na to, aby ste nepoužili stavebné prvky, ktoré by pri 

kontakte s materiálom rámu panelu viedli k vzniku korózie.  

 

! Pozor !  

Medzi rámom a montážnym povrchom je potrebné zabezpečiť dostatočný odstup, aby 

bol zabezpečený odvod tepla solárneho panelu a aby sa kondenzovaná voda a vlhkosť 

mohli odpariť. Solárny panel preto nikdy nepripevňujte k montážnej ploche s tesniacim 

prostriedkom! 
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10. Kabeláž 

Kabeláž sa musí previesť podľa platných predpisov. Káble sa musia zabezpečiť proti 

poškodeniu. Všetky spoje musia byť po mechanickej a elektrickej stránke v bezchybnom 

stave. Junction box a zástrčkové spojenia (konektory) sa nesmú čistiť s látkami, ktoré 

obsahujú olej, tuk alebo alkohol. Toto by mohlo viesť k skrehnutiu umelej hmoty. Znečistené 

spoje a konektory sa majú čistiť mechanicky s mäkkou látkou alebo stlačeným vzduchom. 

 

Solárne panely majú pevne namontované junction boxy s flexibilnými káblami a s vopred 

namontovanou zástrčkou a zásuvkou. Môžu byť zapojené v rade (sérii), pričom sa spája 

kladný spoj (+) jedného solárneho panelu s negatívnym (-) spojom druhého panelu. Rad 

viacerých solárnych modulov na jednom podstavci s spoločnou kabelážou sa označuje ako 

(string panelov).  

 

Pre ďalšiu kabeláž panelových stringov (napr. s meničom) použite medené káble odolné voči 

UV žiareniu a ozónu, ktorých minimálny prierez je 4 mm². Izolácia kábla musí byť prípustná 

pre maximálne systémové napätie naprázdno (1000 V DC). Dodržiavajte predpisy pre 

ukladanie jednotlivých typov káblov!  

 

! Pozor! 

Neťahajte junction box príliš silno. Výlomky a praskliny na junction boxe alebo 

poškodenie káblového prívodu ničia ochrannú izoláciu a predstavujú takto 

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.  

 

! Dbajte na polaritu spoja na meniči! Kladný kábel (+) panelového stringu sa spája 

s kladným DC-kontaktom meniča, negatívny (-) kábel panelového stringu sa spája 

s negatívnym DC-kontaktom.  

 

11. Uzemnenie 

Aby sa v prípade škôd alebo inštalačných chýb zabránilo úrazom elektrickým prúdom, môžu 

byť všetky rámy solárnych modulov separátne spojené priebežným káblom s uzemnením 

systému. Toto môže byť v súlade s právnymi predpismi Vášho regiónu.  

Dbajte aj na odporúčanie výrobcu meničov a poistiek.  

 

! Pozor ! 

Nosná konštrukcia sa má pripojiť na vyrovnanie napätia! 

 

12. Diódy a poistky 

Zatienenie jednotlivých solárnych článkov alebo solárnych panelov vedie k zohriatiu 

zatienenej oblasti, keďže v takomto prípade cez zatienenú oblasť tečie prúd z ostatných v rade 

zapojených článkov. Použitím bypasovej diódy na premostenie zatienenej oblasti sa zredukuje 

prehriatie ako aj strata výkonu. Všetky solárne panely PV Solarsys disponujú továrensky 

zabudovanými bypasovými diódami, ktoré poskytujú efektívnu ochranu článkov.  
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Ak by bolo potrebné, aby sa k sériovému zapojeniu dodatočne paralelne pripojil panelový 

string, postupujte nasledovne: paralelne zapojte panelové stringy a v prívode každého 

panelového stringu paralelnej skupiny v smere toku prúdu nainštalujte oddeľovaciu diódu 

prispôsobenú výkonu. Alternatívne je možné zabudovať aj fázový istič jednosmerného prúdu 

namiesto dodatočných diód. Tieto sa majú dimenzovať na základe maximálneho spätného 

prúdu (IR), ktorý je uvedený v dátovom liste. Ak sa dá rátať so zatienením jednotlivých 

panelových stringov v paralelnom zapojení, uprednostňujú sa diódy.  

 

! Pozor! 

Pri paralelnom zapojení panelových stringov sú potrebné externé diódy (alternatívne: 

poistky), pretože interné diódy, ktoré sú prispôsobené výkonu panelov, pri zatienení 

jednotlivých panelových stringov v paralelnom zapojení nevedia regulovať tok prúdu. 

Ak sa toto nedodrží, môže dôjsť k poškodeniu solárnych panelov a interných diód.  

 

Pri sériových aj pri paralelných zapojeniach PV Solarsys odporúča zabudovanie fázových 

ističov (DC!), aby boli v prípade poruchy (napr. pri poruche meniča) solárne panely chránené. 

Poistky sa majú dimenzovať podľa maximálneho spätného prúdu (IR), ktorý je uvedený 

v dátovom liste.  

 

13. Údržba a starostlivosť  

K udržaniu optimálneho výkonu solárnych panelov je potrebná len menšia údržba resp. nízke 

nároky na starostlivosť. Odporúčame polročný inšpekčný cyklus, pri ktorom sa solárne panely 

vyčistia a preveria. V závislosti od podmienok okolitého prostredia môže dôjsť k silnejšiemu 

alebo slabšiemu znečisteniu solárnych panelov, čo vedie k zníženiu výkonu. Na čistenie 

sklenených povrchov panelov odporúčame vodu s teplotou prispôsobenou teplote panelu 

a mäkkú handru alebo hubu. Pri hrubom znečistení sa môže použiť mierny čistiaci 

prostriedok. S používaním vode odolných alebo znečisteniu odolných nástrekov zatiaľ 

neexistuje dostatok skúseností. Preto odporúčame, aby ste tieto prostriedky nepoužívali.  

 

Pri inšpekcii skontrolujte aj elektrické a mechanické kontakty, či sú čisté, pevné 

a nepoškodené. Pritom v prípade porúch je potrebné dbať na ochranu pred úrazom 

elektrickým prúdom. Odchýlky (anomálie) musia byť ihneď odstránené. Odporúčame, aby 

tieto práce vykonal inštalatér, ktorý je autorizovaný firmou PV Solarsys, aby sa predišlo 

obmedzeniam záruky výkonu. Odporúča sa, aby prevádzkovateľ robil pravidelnú kontrolu 

výnosov.  

 

14. Odstránenie starého materiálu  

Chybné alebo staré solárne panely je potrebné likvidovať odborne. Obráťte sa na miestnu 

likvidáciu odpadu alebo na PV Solarsys. 


