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Roofit.solar-panel med klick-
system

Roofit.solar-paneler är byggnadsintegrerade foto-
voltaiska (building integrated photovoltaic, BIPV) 
byggnadselement som ersätter traditionella tak- 
och fasadmaterial.

En Roofit.solar-panel består av två delar: en överlappningszon 
och en ‘aktiv FV-zon’. Elenergi produceras i ett tunt aktivt foto-
voltaiskt skikt som täcker merparten av panelens yta. Överlapp-
ningszonen på panelens överkant är konstruerad för att säkra en 
vattentät anslutning mellan två angränsande paneler på taket. 

Aktiv FV-zon

Överlappningszon

Härdat glas,  
antireflex

Underlagsplåt  
PUR-beläggning

Fotovoltaisk (FV) cell

Kopplingsdosor 
Kopplingar
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Monteringstillbehör för tak 

Roofit.solars paneler finns både som klicksystem 
och i den mer traditionella dubbelfalsade varianten.  
Montering av dessa system är lika enkel som  
montering av vanlig takbeläggning.

nockplåt
skorstensbeslag

vinkelränna

fönsterbleck

vindskivelist

fotplåt
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Skorstensbeslag 
används för att 

täcka skarven  
mellan tak och  
skorsten så att 

vattnet rinner av 
från skorstenens 

nedre del.

Skorstensbeslag

Vindskivelister monte-
ras på takets gavel- 

kanter för att ge  
taket ett snyggt  

utseende och skydda 
det från direkt  

fuktpåslag.

Vindskivelist

Nockplåtar täcker 
taknocken och  

skyddar den  
från inträngande 

vatten.

Nockplåt

Vinkelrännor monteras 
före profilplåten  

och åtföljs  
av montering  

av Roofit.solar  
profiler. 

Vinkelrännor
      Nockplåtsstöd 

möjliggör montering 
av nockplåt och ger 

fullständig  
vattentäthet.

Nockplåtsstöd

Fotplåtar leder 
vattnet från taket 

till hängrännan.

Fotplåt

Överlappningsfäste
Överlappningsfäste för 
fastmontering av över-
lappningszoner. Ett  
överlappningsfäste  
läggs på plats med hjälp 
av tejp och fästs  
sedan med skruv.

Tätningslim
Tätningslimmet är avsett 
för ihoplimning av över-
lappande paneldelar.

Skruv
Självgängande skruv  
med plant huvud för  
montering av Roofit.
solar-profiler och vanliga 
plåtprofiler.

Dubbelsidig tejp
Dubbelsidig tejp behövs 
för bättre fixering av över-
lappande fästdetaljer.
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1. Montering av taksparrar  
och tvärreglar
1.1 Montering av läkt (som är den vanligaste stödkonstruktionen 
vid plåttak) spelar en viktig roll vid installation av Roofit.solar- 
paneler. Träläkt monteras ovanpå ångspärrfolien på underlag- 
staket med hänsyn till aktuell taklutning och snölast.

1.2 Vid tak med lutning under 20 grader ska läkten monteras 
parallellt med den första liggande raden som monteras, med 
inbördes avstånd på ca 150 mm. Om taklutningen är över 20 
grader bör läkten monteras med 250-300 mm avstånd. (fig. 2)

Fig. 1

Fig. 2

300 mm
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1.3 Vid kraftig snölast kan läkten monteras med kortare avstånd 
i takets nedre del. Glöm dock inte att kablarna för Roofit.solar- 
paneler ska löpa mellan läkten så planera läkten med hänsyn till 
detta.

1.4 Kopplingsdosorna under varje panel ska passa in mellan 
två läktreglar utan att komma i kontakt med någon av dem. 
Kopplingsdosorna ligger bakom Roofit.solar panelen, från kanten 
på den ‘aktiva FV-zonen’ och fram till 50 mm nedanför kanten på 
den ‘aktiva FV-zonen’. (fig. 3)

Fig. 3

Zon utan läkt. 
Kopplingsdosor 
placeras bakom 

panelen

50 mm
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2. Skärkanter / lås

Både vanliga metalltakskivor och Roofit.solar-pane-
ler skärs på samma sätt.

2.1 Bredden på överlappning (sammanfogningen mellan två  
Roofit.solar-paneler) kan variera. Överlappningszonen ska vara 
minst 200 mm. På grund av värmeexpansion ska efterföljan-
de Roofit.solar-paneler som sträcker sig till överlappningszonen  
placeras med 3 mm avstånd från den föregående panelen.
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2.2 Skärlinjen på det nedre låset (där skruvar kan skruvas in) ska 
börja från nederkanten på insidan i enlighet med figur 11 a och  
stiger sedan ca 30 grader tills skärlinjen når mittpunkten på lå-
sets insida. (fig. 4 a) 

Sedan (från mittpunkten) ska skärlinjen fortsätta parallellt med 
plåtytan och därefter vertikalt tills den når skivans bortre ände  
(se figur 4 b).

2.3 Skärlinjen på det övre låset ska också börja från skivans 
nederkant och på insidan med en stigning av 30 grader. (fig. 4 c) 
När skärlinjen har nått mittpunkten av insidan, fortsätt tills den 
når den andra sidan. När skärlinjen når andra sidan (se figurer  
4 c och 4 d), vinkla ned skärlinjer 30 grader tills den når en punkt på  
5 mm avstånd från kanten av nästa Roofit.solar-panel. Lämna 5 mm  
under den överlappade skivan för bättre överlappning. (fig. 4 d)

Fig. 4 a

Fig. 4 b

Fig. 4 c

Fig. 4 d

30º

överlappnings- 
zon

nivån av nästa 
Roofit.solar- 

panel

3 mm spalt 
för värme-
expansion

mittpunkten

30º

3 m
m

aktiv FV-zon

30º
5 mm

överlappnings- 
zon

nivån av nästa 
Roofit.solar- 

panel

aktiv FV-zon
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3. Montering av den första  
vertikala raden

Eftersom Roofit.solar-paneler har en aktiv FV-del som 
inte får böjas eller vikas bör den första vertikala raden 
längs vindskivan utföras med vanliga plåtskivor.

3.1 När gavelns regnskydd är monterad bör den första vanliga 
plåtskivan monteras i riktning från höger till vänster, vinkelrätt 
mot gavelns regnskydd och parallellt med gavelplåten.

3.2 Anslutningskanten av den vanliga metallskivan bör skäras  
av från låsen för att överlappningen ska sitta fast bättre. (fig. 5)

3.3 När hängrännan är monterad, skruva fast skivans nedre lås 
vid läkten genom hålen. (fig. 6)

3.4 Förbered sedan skivans övre del (med överlappningszonen) 

Fig. 5

Fig. 6
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för den andra skivan genom att:

 a) sätta fast den dubbelsidiga tejpen (fig. 7); 
 b) sätta fast överlappningsdetaljen (fig. 8); 
 c) skruva fast överlappningsdetaljen vid plåtskivan med 
 hjälp av självgängande skruvar med plant huvud. (fig. 8)

3.5 Den andra skivan och resten av skivorna i den första vertikala 
raden monteras på samma sätt.

3.6 Vanliga plåtskivor kan även beställas i ett stycke så att varje 
skiva täcker taket från takfot till nock.

Fig. 7

Fig. 8
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4. Montering av den första 
Roofit.solar-panelen
4.1 Nederkanten av den första Roofit.solar-panelen som sträcker 
sig till takfoten får inte skäras eller vikas som en vanlig plåtskiva. 
Använd i stället tätningslim för att fixera den vid hängrännan. 
Den ‘aktiva FV-zonen’ av Roofit.solar-paneler säkrar effektivt vat-
teninträngning och förebygger värmeexpansion av plåt.

4.2 Kablarna för kopplingsdosor skall placeras ut innan panelerna 
monteras fast vid läkten. Roofit.solar-panelerna på taket bildar 
antingen en elektriskt sammanhängande sträng eller flera serie-
kopplade strängar vars ändar ansluts till DC/AC-system. (fig. 9)

4.3 Kablarnas dammskydd som skyddar dem från fukt och väder- 
påverkan tas bort omedelbart innan MC4-kontaktdonen snäpps 
ihop. (fig. 10)

Fig. 9

Fig.10

Till  
växelriktaren
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4.4 När nederkanten är tätad ska Roofit.solar-panelen placeras i 
linje med anslutningskanten av den vanliga plåtskivan som redan 
är monterad på taket och fixerad på plats med hjälp av en gumm-
ihammare. (fig. 11)

4.5 Roofit.solar-panelen monteras på plats med hjälp av själv-
gängande skruv med plant huvud genom det nedre låset och in i 
läkten liksom vid vanliga plåtskivor. (fig. 12)

4.6 Överlappningszonen bör skäras i enlighet med avsnittet  
‘2. Skärkanter/lås’. Infästningen hamnar i överlappningszonen 
utanför någon ‘aktiv FV-zon’. Tack vare detta kan Roofit.solar- 
paneler monteras lika enkelt som vanliga plåtskivor.

Fig. 11

Fig. 12
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5.1 Om överlappningszonen av en Roofit.solar-panel överlappar 
med en annan Roofit.solar-panel, använd tre skikt tätningslim i 
överlappningszonen (fig. 13).

5.2 Om överlappningszonen av en Roofit.solar-panel täcks över 
med en vanlig plåtskiva (fig.14), utförs överlappning enligt instruk-
tionerna i avsnittet ‘3. Montering av den första vertikala raden’  

5. Montering av efterföljande 
Roofit.solar-paneler 

Fig. 13

Fig. 14
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Eftersom den aktiva delen av en Roofit.solar-panel 
inte får skäras eller böjas rekommenderas det att 
lämna ett visst avstånd mellan panelerna och tak-
beslag såsom fotplåtar, vinkelrännor, nockplåtar, 
fönsterbleck och skorstensbeslag.

6.1 Det rekommenderade avståndet från fotplåtar, skorstensbe-
slag, nockplåtar och vinkelrännor är 150 mm; från fönsterbleck 
bör avståndet vara ca 300 mm till aktiv del. (fig. 15, fig. 16)

6.2 En Roofit.solar-panel kan inte monteras i områden runt dessa 
takbeslag om avståndet är mindre, därför får dessa områden en-
dast kläs med standard plåtskivor.

6. Montering av Roofit.so-
lar-paneler runt takbeslag

Fig. 15

Fig. 16

Ej FV-panel

Ej FV-panel

METALL

FV- 
ELEMENT

Ej FV-panel



15Installationsanvisning för klicksystem

6.3 I områden där den överlappande metalldelen skärs diagonalt 
enligt figur 18 måste skärlinjen börja på minst 100 mm avstånd 
från den aktiva zonen. Metalldelen får aldrig skäras eller böjas när-
mare än 100 mm från den aktiva zonen. (fig. 17)

6.4 Takbeslag såsom skorstensbeslag, fönsterbleck, nockplåtar 
och fotplåtar går att montera lika enkelt som vid vanligt plåttak.

6.5 Innan nockplåten monteras ska den översta Roofit.solar-pane-
len som ligger ungefär vid mittpunkten av takets längd förses med 
jordning för det monterade systemet. (fig. 18)

Fig. 17

Fig. 18
Den översta monterade Roofit.solar-panelen 

vid mittpunkten av takets längd

METALL

FV- 
ELEMENT

Ej FV-panel
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6.6  Jordningen utförs så här: börja med att skruva fast en 6-mm2 

jordledare vid den översta Roofit.solar-panelen från dess över-
lappningszon till läkten (fig. 19) och anslut sedan jordledaren 
till byggnadens jordningssystem. Jordningsskruven ska ligga  
under nockplåten.

Fig. 19Fig. 19 b

överlappningszon

aktiv FV-zon


