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1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Sprawdź czy otrzymałeś wszystkie elementy i czy nie zostały one uszkodzone podczas transportu. 
Wybierz odpowiednie miejsce do zamocowania paneli ważne jest aby były one skierowane na 
południe i nie znajdowały się w obszarze zacienionym przez inne obiekty takie jak budynki, drzewa itd. 
Nawet częściowe zacienienie panelu będzie miało negatywny wpływ na uzysk energii z całej 
instalacjiJeśli panele zostały zamówione w zestawach z mocowaniami i okablowaniem to w zależności 
od zamówionej wersji każde opakowanie powinno zawierać:

2. MONTAŻ PRZY POMOCY STOJAKÓW NA PODŁOŻU PŁASKIM
Przy pomocy stojaków masz możliwość montażu paneli na podłożach płaskich pod kątem 25°  lub 65° 
(w okresie letnim lepszy uzysk solarny zapewnia montaż pod kątem 25° natomiast zimą 65°. 

.

Ze względu na dużą powierzchnie panelu na którą mogą działać znaczne siły wiatru stojaki należy 
przytwierdzić do podłoża lub obciążyć w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem.

dla montażu na stojakach (podłoża płaskie, ściana, elewacja)
  1 panel fotowoltaiczny
  2 stojaki
  8 śrub + podkładek + nakrętek

  4 kable połączeniowe AC dł. 1 m

oraz okablowanie

  2 kable połączeniowe AC dł. 1 m

  6 kable połączeniowe AC dł. 1 m

dla jednego panelu
  1 kabel przyłączeniowy AC dł. 3 m

  1 panel fotowoltaiczny

  1 kabel przyłączeniowy AC dł. 3 m

  8 śrub + podkładek + nakrętek

 dla dwóch paneli 
  4 klemy końcowe + 2 klemy środkowe 
  6 śrub + wpust przesuwny

dla montażu na hakach (balustrada, poręcz, ogrodzenie)

  1 panel fotowoltaiczny

 

  2 haki

  2 profile aluminiowe

dla dwóch paneli

dla trzech paneli

  4 klemy końcowe + śruba + wpust przesuwny

  1 klucz imbusowy

  2 rozdzielacz AC

 dla jednego panelu 

  1 kabel przyłączeniowy AC dł. 3 m

  1 kabel przyłączeniowy AC dł. 3 m
dla czterech paneli

  1 rozdzielacz AC

  3 rozdzielacz AC

dla montażu na profilach aluminiowych (ściana, elewacja)

Stojaki

Haki

Profile aluminiowe
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Montaż stojaków

Mocowanie za pomocą śrub dwugwintowych

Mocowanie za pomocą wkrętów 65°Mocowanie za pomocą balastów 25°Mocowanie za pomocą szpilek

Zawartość opakowania

- przymocuj stojaki do podłoża używając w zależności od 
podłoża szpilek, śrub dwugwintowych lud balastów np. z 
płyt chodnikowych*.

- wypakuj stojaki

- zamocuj stojaki do panelu używając po 4 śruby na stojak

- ustaw panele pod żądanym kątem nachylenia pamiętając o 
ukierunkowaniu na południe

* zestawy nie zawierają szpilek, śrub dwugwintowych i płyt chodnikowych 



Przy pomocy stojaków panele można zamocować na ścianie lub elewacji budynku. Panele mogą 
tworzyć rodzaj zadaszenia i w zależności od ich obrócenia mogą być zamocowane pod kątem 65° lub 
25°. 

2.1. MONTAŻ PRZY POMOCY STOJAKÓW NA ELEWACJI

Przy pomocy stojaków i haków (należy zamówić dodatkowo) panele można zamocować również na 
balustradzie lub ogrodzeniu pod kątem 65° lud 25°. Zamocuj stojaki tak jak opisano w punkcie 2. 
Następnie:

2.2 MONTAŻ PRZY POMOCY STOJAKÓW I HAKÓW NA 

  BALUSTRADZIE 

* zestawy nie zawierają szpilek, śrub dwugwintowych i płyt chodnikowych

 
- zamocuj panel przy pomocy śruby dwugwintowej*  

- wybierz odpowiednią elewację budynku (z 
ukierunkowaniem najmniej odchylonym od południa)

 
- wybierz odpowiednie nachylenie panelu

Mocowanie na elewacji 65°

Mocowanie na elewacji 25°

Mocowanie na balustradzie 65° Mocowanie na balustradzie 25°

3. MONTAŻ PRZY POMOCY HAKÓW

Haki pozwalają na zamocowanie paneli na balustradach lub ogrodzeniach. Panele pozostają w 
przypadku tego typu mocowania pod kontem 90°.

Mocowania haka

Zawieszenie na balustradzie

Mocowanie na balustradzieMocowanie na balustradzie - pionowoMocowanie na balustradzie - poziomo
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- wypakuj haki

- zawieś panel na balustradzie lub ogrodzeniu

- zamocuj haki do panelu używając do tego po dwie śruby na 
hak. 
Haki zamocuj na krótszych lub dłuższych bokach panelu w 
zależności od tego czy panele będą zawieszane w pozycji 
poziomej czy pionowej

- zamocuj haki do stojaków 
używając po 2 śruby na 
każdy hak

- zawieś panel na 
balustradzie lub 
ogrodzeniu



5. PODŁĄCZENIE KABLI

Panele należy połączyć ze sobą używając kabli połączeniowych AC oraz trójnika AC i podłączyć do 
dowolnego gniazdka elektrycznego w domu przy pomocy kabla przyłączeniowego. Kable wyposażone 
są w złączki RST MINI umożliwiające wykonanie prostego i pewnego połączenia spełniającego 
wymagania IP66/68. Prawidłowe podłączenie złączki pokazano u dołu biała strzałka wskazuje sumbol 
zamkniętej kłódki.

Rozdzielacz AC

Łączenie kabli AC

Prawidłowe połączenie

Kabel przyłączeniowy i połączeniowy AC

dla nstalacji z jednym panelem 
- podłącz złączkę RST MINI kabla przyłączeniowego AC do 

gniazda mikroinwertera z opisem AC OUTPUT 

- wtyczkę włóż do najbliższego gniazdka sieci elektrycznej w 
domu

dla instalacji z większą ilością paneli
- podłącz złączki RST MINI kabli połączeniowych AC do 

gniazd mikroinwerterów z opisem AC OUTPUT

- drugi koniec kabli połączeniowych AC podłącz do 
rozdzielaczy AC

- jeśli w instalacji jest kilka rozdzielaczy AC połącz je z sobą 
kablami połączeniowymi AC 

- do ostatniego rozdzielacza podłącz złączkę RST MINI kabla 
przyłączeniowego AC 

- wtyczkę włóż do najbliższego gniazdka sieci elektrycznej w 
domu

4. MONTAŻ PRZY POMOCY PROFILI ALUMINIOWYCH

Przy pomocy profili aluminiowych masz możliwość zamocowania paneli na ścianie lud elewacji 
budynku w pod kątem 90°. 

* zestawy nie zawierają szpilek, śrub dwugwintowych i płyt chodnikowych

- zamocuj profile na elewacji np. przy pomocy śrub 
dwugwintowych* w odległości ok. 110 cm od siebie

- wsuń w szczelinę profilu wpusty przesuwne z klemami i 
zamocuj je na dłuższych bokach paneli

- wsuń w szczelinę profilu wpusty z klemami środkowymi i 
zamocuj je między panelami 

Wsuń wpusty przesuwne z klemami 

Wsuń klemy środkowe

Zamocowane panele

Zamocuj profile na ścianie

Kabel połączeniowy AC

Mikroinwerter

Rozdzielacz AC Kabel przyłaczeniowy AC

110 cm



Należy zawsze stosować się do wytycznych dotyczących włączania urządzeń di elektrycznej sieci domowej. Podczas nasłonecznienia 
paneli instalacja produkuje prąd i znajduje się pod napięciem. Pod żadnym pozorem nie należy podejmować otwierać, demontować i 
manipulować przy urządzeniach, wewnątrz nie ma jakichkolwiek elementów które wymagałyby konserwacji. Nie należy rozłączać kabli 
połączeniowych jeśli instalacja produkuje prąd tzn. jeśli wtyczka kabla podłączeniowego AC znajduje się w gniazdku. Obudowa 
mikroinwertera może się nagrzewać do wysokich temperatur, należy unikać z nią kontaktu. Należy zwracać uwagę aby nie dochodziło 
do zamoczenia ani zabrudzenia złączy.

Filtr EMV do zabezpieczenia inwertera przed zakłóceniami sieciowymi o wysokiej częstotliwości

W celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacja z którą współpracuje OnePV powinna posiadać ona właściwe uziemienie, przekrój 

okablowania i odpowiednie  zabezpieczenie różnicowe oraz zwarciowe. Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej ilości paneli  

włączonych do jednego gniazdka która wynika z sumy mocy mikroinwerterów i obciążenia gniazdka. 

Nigdy nie należy rozłączać modułów jeśli system podłączony jest do sieci elektrycznej. Przed jakimikolwiek pracami naprawczymi czy 

konserwacyjnymi należy się upewnić że dopływ prądu jest odłączony i zabezpieczony przed samoczynnym ponownym włączeniem. 

Zawsze przestrzegaj zawartych w tej instrukcji uwag dot. bezpieczeństwa, prawidłowego montażu i użytkowania.

Na tylnej części panelu i obudowie mikroinwertera naklejone są tabliczki znamionowe. Zawierają one dane techniczne oraz numer 

artykułu i numer seryjny. Nie należ zrywać tych tabliczek, spowodować to może utratę gwarancji. 

7. UWAGI

Urządzenia wchodzące w skład systemu OnePV nie są przeznaczone do użytku przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, psychicznymi 

czy sensorycznymi lub z brakami podstawowego doświadczenia i wiedzy z wyjątkiem sytuacji kiedy osoby te będą dla bezpieczeństwa 

nadzorowane przez inne osoby spełniające wymagania lub zostały przez takie osoby poinstruowane jak urządzenia powinny być 

prawidłowo użytkowane.

7.1. BEZPIECZEŃSTWO

Pod żadnym pozorem nie należy dokonywać jakichkolwiek prac naprawczych lub zamiany podzespołów systemu. Poprzez niefachowe 

zmiany w systemie może dojść do uszkodzenia urządzeń.

Niniejsza instrukcja opisuje instalację i obsługę instalacji solarnej OnePV podłączanej do elektrycznej sieci domowej. Należy 
szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na czas użytkowania instalacji.

Instalacja systemu OnePV wymaga ingerencji w domową sieć elektryczną co związane jest z fachową wiedzą i tym samym może zostać 

przeprowadzone przez osoby wykwalifikowane i autoryzowane.

Prawidłowa instalacji, użytkowanie i obsługa systemu OnePV leżą poza naszą kontrolą. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za 

szkody, straty czy koszty spowodowane niefachową instalacją, niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwym obchodzeniem się z 

produktem. Przed instalacją należy poinformować się u swojego dostawcy prądu na temat wytycznych i konieczności zgłoszenia 

instalacji.

Instalacja OnePV musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. bezpieczeństwa jak również wszystkimi innymi 

państwowymi i miejscowymi przepisami.

Nie należy wprowadzać żadnych elementów przewodzących prąd do wtyczek lub gniazdek. Narzędzie muszą być suche. W niektórych 

przypadkach podłączenie do  może być wykonane tylko przez uprawnionego fachowca.głównej instalacji domowej

Prawidłowe i bezawaryjne działanie instalacji OnePV zapewnia odpowiedni transport, magazynowanie, montaż jak i obsługa. OnePV 

zamienia wytworzony w panelu PV prąd stały na prąd zmienny i wprowadza do domowej sieci elektrycznej. Za szkody wyrządzone z 

przyczyn nieprzestrzegania niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. W trakcie pracy systemu niektóre z jago podzespołów 

pozostają pod napięciem które mogą spowodować niebezpieczne dla zdrowia i życia porażenie prądem. Prosimy zatem przestrzegać 

podanych tutaj zaleceń.

7.2. TABLICZKI ZNAMIONOWE

7.3. OCHRONA ONEPV
Panele posiadają ochronę przeciwprzepięciową / warystory 

Kontrolę temperatury

Warystory po stronie sieci  

 BISI zabezpieczenie sieci w celu ochrony osób i uniknięcia tworzenia efektu wyspowego zgodnie z VDE0126-1-1 / VDE AR-N 4105 / IEC 

62116

6. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne Wartość

Wymiary 1650 x 992 x 35 mm

Waga 18 kg

Typ złączek Mc4

Ogniwa 60 szt. mono

Szyba Szkło hartowane 3,2 mmm

Moc maksymalna 315 Wp

Nominalna wartość napięcia (Vmpp) 31,1 V

Nominalna wartość prądu (Impp) 9,52 A

Napięcie maksymalne (VOC) 39,7 V

Prąd zwarcia (ISC) 10,06 A

Sprawność modułu 19,2 %

Dane techniczne Wartość

Moc maksymalna AC 300 W

Nominalna wartość prądu 1,25 A

Współczynnik mocy > 0,99

Napięcie nominalne 230 V

Zakres napięcia 184 V do 264 V

Sprawność maksymalna 96 %

Sprawność MPP 99,8 %

Temperatura pracy -25°C do 70°C

Obudowa Aluminium

Klasa szczelności obudowy Ip65 & NEMA4

Komunikacja Zig-Bee

Panel fotowoltaiczny

Mikroinwerter
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