
Installatiehandleiding 
Solaire eilandinstallatie met laadregelaar  
Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de product.  
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de 
inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product 
aan derden overhandigt.
Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding
Zeer geachte klant, wij danken u voor de aankoop van de product.
Met deze product heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van 
de techniek gebouwd werd. 

Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese 
en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de 
dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de 
fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet 
u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen! 

2. Veiligheidsaanwijzingen
  - Bij schaden, die veroorzaakt worden door 

      het niet naleven van deze bedieningshandleiding,
   vervalt de aanspraak op garantie! 

 - Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid 
   voor volgschaden!
 - Bij materiële of persoonlijke schaden, die 

      veroorzaakt worden door een onvakkundige
bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om 
de product eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een vak-
kundige inbedrijfstelling van de product.

3. Doekmatig gebruik, opbouw en 
    aansluiting
- De solaire module is ontworpen voor opbouw buiten, het hele jaar door, en 

is bestemd om elektrische stroom door zonne-energie te winnen. Het is zeer 
belangrijk dat de solaire module schaduwvrij naar het zuiden georiënteerd is.

- De laadregelaar moet binnen gemonteerd worden. 

- Bij de opbouw van de installatie moet absoluut op de correcte polariteit gelet 
worden!

-   De kenmerkingen van plus  (+) en min (-) volgen!

- Indien u met de opbouw van de solaire installatie overbelast bent, vraag dan 
advies aan een bevoegde vakman! 

- Bij de laadregelaar wordt een omvangrijke bedieningshandleiding geleverd. Lees 
de aanwijzingen aandacht voordat u met de installatie begint. 

4. Ingebruikname
1.  Alle delen voorzichtig uit de verpakking nemen.

2.  Eerst de laadregelaar op een niet brandbare ondergrond binnen en binnen 
reikwijdte van de aansluitingskabels van de accu en de solaire module monteren. 

 Opmerking: Voor begin van de montage, de aanwijzingen van de laadregelaar 
aandachtig lezen. Ze bevatten belangrijke informatie over de montage en het 
bedrijf van de solaire installatie! Volg daarbij ook de aanwijzingen van de 
fabrikant van de accu .

3.  Nu stelt u de accu (niet meegeleverd) op. 

4. Monteer nu de solidaire module met een massieve houder (niet meegeleverd) 
schaduwvrij, wanneer mogelijk naar het zuiden gericht, op. 

5.  Voer nu de kabel van de solaire module naar de laadregelaar.  Verzeker daarbij 
dat deze kabel niet gekneld wordt. 

 Opmerking: Volstaan deze 5 m niet, dan kan de kabel door een stekkerklare 
verlenging uitgebreid worden. Deze verlenging wordt eenvoudig tussen solaire 
modulekabel en meegeleverde modulekabel gevoegd. 

6.  Sluit nu de batterijkabel met de open uiteinden met de juiste polen op de 
laadregelaar aan. 

 Opmerking: Let hier op de correcte polen! Controleer na het vasttrekken van 
de schroeven of de kabelaansluiting stevig bevestigd is!

7.  Sluit nu de batterijkabel op de accu aan.. 

 Opmerking: Let hier op de correcte polen! Controleer na het vasttrekken van 
de schroeven of de kabelaansluiting stevig bevestigd is!

8. Sluit nu de solaire modulekabel met de correcte polen op de laadregelaar aan. 

 Opmerking: Let hier op de correcte polen! Controleer na het vasttrekken van 
de schroeven of de kabelaansluiting stevig bevestigd is!! 

9. Neem nu de solaire modulekabel en verbindt de twee steekverbindingen van kabel 
en module stevig met elkaar. Deze MC4 steekverbinding moet daarbij insluiten. Ze 
is weersbestendig en is geschikt voor buiten.

10. Nu kunt u aan de uitgang van de laadregelaar uw 12 V apparaten aansluiten. 
Let altijd op de correcte polen en beveilig deze apparaten een voor een met 
zekeringen. 

5. Belangrijke aanwijzingen voor de installatie!
1. De laadregelaar is ingesteld om onderhoudsvrije AGM-batterijen te laden! Om 

zuurbatterijen te laden moet deze van plaats veranderd worden. Dit vindt u in de 
handleiding van de laadregelaar. 

2. Altijd op vaste zit van de klemmen en verbindingen letten. Een losse 
verbinding betekent brandgevaar!

3. De accukabel heeft een  10 A steekverbinding voor motorvoertuigen. Deze 
zekering brandt door bij kortsluiting of overbelasting. Een vervanging van deze 
zekering door een zekering met grotere waarde dan 10 A is niet toegelaten!

4.  Een wisselrichter (spanningsomvormer) op de uitgang van de laadregelaar 
aangesloten worden. Apparaten van deze aard moeten direct met een passende 
leidingdoorsnede op de accu aangesloten worden!  

6. Kort overzicht van de volgorde bij de installatie:
1. Montage van de laadregelaar (4.2)

2. Opstellen van de accu (4.3)

3. Montage van de solaire module  (4.4)

4. Leggen van de solaire moduleleiding (4.5)

5. Aansluiting van de batterijkabel op de laadregelaar  (4.6)

6. Aansluiting van de batterijkabel op de accu (4.7)

7. Aansluiting van de solaire moduleleiding op de laadregelaar  (4.8)

8. Aansluiting van de solaire moduleleiding op de solaire module (4.9)

9. Aansluiting van uw 12 V apparaten (4.10)

Verwijdering:
Geachte klant
Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit 
eens van een van deze artikels wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van 
zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd 
kunnen worden.
Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar 
de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.
Wij danken u voor uw hulp! 
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