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Noen regler å forholde seg til?













NEK 400-7-712
Strømforsyning med solcellepaneler

S.406

• 203.337

• Solcellemodul er minste komplette sammenstillig av sammenkoblede 
solceller som er beskyttet mot omgivelsene.



• 203.334

• Solcellematrise er en sammensetning av elektriske sammenkoblede 
solcellemoduler, solcellestrenger eller solcelledelmatriser. 

• (Se merknader i NEK  del 2.)



• 203.341 

• Solcellestreng er krets av en eller flere seriekoblede   
solcellemoduler.



• 203.343

• Solcellestrengkabel er kabel som kobler sammen modulene i en 
solcellestreng, eller som kobler solcellestrengen til en 
solcellematriseboks, solcelleomformer eller andre DC-belastninger.



• 203.339

• Solcelleomformer er utstyr som gjør om elektrisk energi levert av 
solcellematrisen til riktig frekvens og spenning for å forsyne 
belastningen, lagres i et batteri, eller mates inn i distribusjonsnettet



• 712.421.102

• Hindre spredning av brann fra solcelleomformer eller 
koblingsapparater for DC, skal kapslinger være av ikke brennbart 
materiale

• Eller montert på ikke brennbar overflate i en avstand fra omformer 
eller kobl.apparat for DC. Overflaten må være større enn den største 
verdien av høyde og bredde på utstyret



Eller montert på ikke brennbar overflate i en avstand fra 
omformer eller kobl.apparat for DC. Overflaten må være større 
enn den største verdien av høyde og bredde på utstyret

(Frode og Morten sin tolkning)

Bredde 
20cm

høyde 
50cm

Største 
verdi 50 cm

Omformer

150 cm

150 cm



• 712C 
• Spenningsførende deler i en Solcelleinstallasjon skal ikke være tilgjengelig  ≤ 0,3 m fra sidene på 

vinduer/dører som er beregnet til rømming/redning.

• Og ≤ 0,5 m under vinduer/dører for samme



• 712.511.104

• Bærekonstrukjoner , montering av solcelleanlegg skal være i samsvar 
med Bygg tektnisk forskrift (TEK) og produsentens anvisninger.



• Ytre påvirkninger

• 712.512.2.101

• Utstyr utendørs IP44 og mekanisk påkjenning i samsvar med NEK EN 62262

• 712.512.2.102  

• Ledningssystem skal det gjøres tiltak mot solstråling, vind, vann, kondens, snø.



• Sikkerhetsmerking!

• 712.514.1.101 

• Leveringspunkt

• Måler

• Hovetavle

• Forbrukerenheten

• Inngangsparti                       Skilt som kan brukes

• Brannorienteringsplan



• Merking av spenningsførende deler

• 712.514.1.102



• 712.514.5.101  Dokumentasjon skal utarbeides etter EN 62446-1

• 712.514.5.102  Dokumentasjon som viser plassering av utstyr og 
kabler skal gjøres tilgjengelig ved brannorienteringsplan der slik 
finnes.



• 712.521.101 

• Kabler på DC side skal være jord og kortslutningsikker forlagt. 

• Ref. NEK 400-5-52 avsnitt 521.14  (S. 177)

• 712.521.102

• Arealet av ledningssløyfer skal være så lite som mulig.

• DC kabler og utjevningsleder for beskyttelsesformål skal ligge side om 
side.



• 712.523.101 

• PVC kabler kan ikke benyttes under solcellemodulene da temperatur 
antas å være minst 70 gr. Celcius.



• 712.526.102

• plugg/kontakt anvendt på SELV eller PELV,  DC side skal være egnet for 
bruk på DC side.

• Plugg/kontakt som er tilgjengelig for usakkyndige personer skal kun 
frakobles med nøkkel eller verktøy.



• 712.530.4.101

• Hovedregel jordfeilvern type B 

• Eller:

• Produsentens brukerveiledning sier minst enkel adskillelse AC/DC

• Produsenten spesifiserer et annet strømstyrt jordfeilvern.



• 712.542.101

• Funksjonsjording minst 4mm2 og bør merkes rosa.(Ikke gul/grønn)

• 712.544.101

• Utjevningsleder skal være isolert og minst 4mm2



• 712.6 

• Verifikasjon etter NEK 400-6 og NEK EN 62446-1



Tradisjonell String-inverter



Micro inverter



Optimizer basert inverter 
http://jarotech.no/sunerg_solcellepaneler/var_losning/

http://jarotech.no/sunerg_solcellepaneler/var_losning/




Kaldbakkveien. 22
Retning mot øst



Mot vest





DC kabler mellom solcellepaneler



Føringsvei DC kabler 





DC kabler
Inn fra solceller
på tak



Videre ned i 
bygget



DC kabler inn 
til 16 stk. Invertere





Overskyet
Værtype..





Inntak 
Hovedtavle



KW levert ut på nettet
Til Hafslund





System som veier snøen 

på taket.

Manuell igangsetting av

Snøsmelteanlegg.














