
Aurinkopaneelin – 140W 
 asennusohje 

 
 
 

Aurinkopaneelien asennus 

Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä – länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. 

Tuoton kannalta 25 … 45 asteen kallistus on hyvä. Aurinkopaneelien energian tuoton kannalta on oleellista, että 

puiden tai rakennusten varjot eivät peitä paneelia missään vaiheessa päivää. 
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  Paneeli suunnataan kohti etelää. 
Ei räystään varjoon. 

Ei puunrungon, lipputangon, 
sähköjohdon tms. varjoon. 

Ei puun oksien tai lehtien 
varjoon. 
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Paneelitelineillä aurinkopaneelit voidaan asentaa seinälle tai katolle, myös sopivan alustelineen päälle maahan. 

Varmista seinälle asennettaessa, että katolta putoava lumi ei putoa paneelin päälle. 

Telineen asennukseen tarvitset 10mm ja 13mm hylsyavaimet. 
 

Kiinnitä yhtä aurinkopaneelia varten kaksi telinettä tukevasti samalle korkeudelle. 
Telineiden väli noin 80 – 90cm. 

Tarkista, että molemmissa telineissä on sama paneelin asennuskulma. 
Kiristä telineiden ruuvit. 

 

 

Avaa ylemmät paneelikiinnikkeet ja nosta aurinkopaneeli lepäämään alempiin 
paneelikiinnikkeisiin. 

Aurinkopaneeli painaa noin 15kg, koska paneeli on kookas, 
nostoon suositellaan kahta henkilöä. 

 

 

Kiristä paneelikiinnikkeet. 

Paneelijohtojen liittimet ovat erilaisia ja kytkeytyvät 
automaattisesti oikein päin. Muista kytkeä 
napaisuus (+ ja -) oikein säätimeen. 

paneelijohdot 

johdot säätimelle 

 

 

 

VAROVAISUUTTA! 
Aurinkopaneeli tuottaa sähköä heti kun on auringossa! 

 
 

AKP002



PIKAKYTKENTÄOHJEET 

• Kytke ensin akku lataussäätimeen, BATT. Tarkista että kytket napaisuuden oikein (+ ja -).

• Kytke aurinkopaneelien kaapelit lataussäätimeen, PV. Tarkista että napaisuus menee 
oikein (+ ja -). Muista että aurinkopaneelit tuottavat sähköä heti kun ovat auringossa. 
Suosittelemme peittämään paneelit asennuksen aikana.

• Kytke sitten sähköä kuluttavat laitteet (valot tai muuta pientä kuormaa) lataussäätimen 
LOAD puolelle. LOAD ulostulon maksimikuormitettavuus on 15A. Muista myös asentaa 
sopiva sulake.

Suuremmat kuormat kannattaa kytkeä suoraan akkuun sulakkeen kautta.

Jos sinulla on Victronin invertteri, kytke invertteri akkuun ei lataussäätimeen.

HUOM! Kytke ensin akku lataussäätimeen ja vasta sen jälkeen aurinkopaneelit!

Muista sulakkeet!
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2 aurinkopaneelia sarjakytkentä

Akun irrottaminen järjestelmästä.

Irrota ensin aurinkopaneelin johto irti lataussäätimestä ennen kuin irrotat akun johdot säätimestä.

VAROVAISUUTTA!
Akussa on jännite

Aurinkopaneelijohdossa on jännitettä



MPPT lataussäädin

Merkkivalot

Keltainen merkkivalo: lataustoiminto
Pois päältä: ei tehoa PV-sarjasta (tai PV-sarja on kytketty vääränapaisesti)
Vilkkuu nopeasti: päälataus (akku osittain ladatussa tilassa)
Vilkkuu hitaasti: absorptiolataus (akku ladattu 80 % tai enemmän)
Päällä: ylläpitolataus

Vihreä merkkivalo: on päällä tai vilkkuu, kun akku on liitettynä
Päällä: toinen kahdesta algoritmista käytössä
Vilkkuu: BatteryLife-algoritmi



Esimerkkejä millaisia lisälaitteita voit käyttää 60 Ah akulla

*akun kestävyyden ja käyttöiän pidentämiseksi suositellaan käytettäväksi max. 50% akun kapasiteetista

360 Wh / 3 = 120 Wh/pv3 pv:

Esim. 120 Wh/pv:

50 W TV päällä 2 h/pv
5 W valaistus 4 h/pv

12 W valaistus 10 h/pv
tai

720 Wh / 2 = 360 Wh50 %*:

60 Ah x 12 V = 720 Wh

Laite Kulutus / pv
Kännykkä 3 Wh
Kevyt LED valaistus 20 Wh
Stereot 100 Wh
12 V LED TV (2 h / päivä) 100 Wh
Vedenkeitin (1 l / päivä) 120 Wh
Imuri (30 min kerran viikossa) 120 Wh
Kannettava tietokone (3 h / päivä) 150 Wh
Jääkaappi 12 V 200...500 Wh
Jääkaappi 230 V 300...700 Wh

Energian kulutus vuorokaudessa keskimäärin (arvio)
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