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SOLCELLETAKSTEIN
FLAT TAKSTEIN MED INTEGRERTE SOLCELLER 



SKARPNES FLAT SOLCELLETAKSTEIN 

SKARPNES FLAT SOLCELLETAKSTEIN > Skarpnes har utviklet en flat betong takstein med 
integrert solcelle. Produksjon av betongstein, og montasje av solcellepanel foregår på vår 
fabrikk i Grimstad, noe som sikrer at du får en takstein med de samme velkjente kvalitetene 
som våre øvrige takstein.

Solcelletaksteinen egner seg best ved nybygg eller renovering av tak. Da blir det minst 
kostnad og man unngår ekstraarbeid sammenliknet med å legge vanlige takstein. Det kan 
byttes ut eksisterende takstein også, men vær obs på at det ofte må lektes om og i mange 
tilfeller også byttes ut sløyfer og undertak.

ESTETISK FLAT TAKSTEIN MED SOLCELLE
Solcelletaksteinen følger formen på taksteinen uten solcelle, noe som gjør at taket ditt får et  
mye mer harmonisk utseende enn det som er tilfelle med innfelte eller utenpåliggende paneler.

PARALLELKOBLET SOLCELLETAKSTEIN
Siden det bare er 2 og 2 stein som er seriekoblet vil ikke hele eller store deler av  
taket falle ut hvis det skulle komme skygge på en stein.

HØY UTNYTTELSES GRAD
Siden hver enkelt stein er mindre en tradisjonelle paneler, er det mulig å tilpasse  
det slik at du kan benytte solcelle stein på en mye større del av taket.

SKARPNES FLAT SOLCELLETAKSTEIN
FREMTIDEN ER SOLENERGI
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SOLCELLETAKSTEINEN HAR DE 
SAMME EGENSKAPENE SOM EN  
ORDINÆR TAKSTEIN NÅR  
DET GJELDER VANNTETTHET  
OG ESTETIKK, SAMTIDIG SOM  
DE LAGER STRØM.
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SKARPNES FLAT SOLCELLETAKSTEIN 

•  STEINENS DEKKBREDDE ER 30,3 CM

•  13 WP PR. STEIN

• STEINEN ER LAVVOLT > 120V

• FRA 9–9,5 STEIN PR M2*

• LEKTEAVSTAND 35–37 CM VED BRUK AV SOLCELLETAKSTEIN

• STROPPET  4 STK. PR. PAKNING
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HVORDAN VIRKER SYSTEMET > Leggingen skjer på samme måte som Skarpnes Flat 
og gir et sømløst visuelt pent uttrykk. Systemet er bestående av to og to seriekoblede 
solcelletakstein som er parallellkoblet på taket. Dette gir et lavvoltsystem på taket slik  
at det kan legges av snekker i samarbeid med elektriker.

For å oppnå best mulig effektivitet fra solcellene bruker vi et system med kabler  
og PV-booster.  

1.  For å installere et solcelleanlegg på taket må du kontakte nettselskapet ditt. 
 Det må foreligge en godkjenning fra nettselskapet før montering av solceller kan   
 påbegynnes. Behandlingstid av en slik godkjenning kan variere, så vær ute i god tid. 
2.  Taket bygges av en lokal snekker opp til og med lekter. Snekkeren bestiller også alt  
 av vanlige stein og tilbehør på vanlig måte gjennom forhandler. Snekkeren bør ta  
 kontakt for gjennomgang før arbeidet starter opp. (NB! Sløyfe og lekte størrelse  
 36x48 mm, lekte avstand 350-370 mm).
3. Elektrikeren legger kabler på taket.
4. Elektrikeren gir snekkeren en lovpålagt opplæring i tilkobling av solcelletakstein.
5.  Solcelletaksteinen samt Skarpnes Flat leveres samtidig på tak hos kunden.
6.  Utførende snekker tar imot og legger stein.
7. Elektrikeren ferdigstiller øvrig elektroinstallasjon med PV-Booster, inverter og  
 tilkobling helt inn i sikringsskap – hvis det er klart.
8. Når systemet er satt i drift registreres FDV-dokumentasjon i Boligmappa. 
 Kunden kan søke ENOVA om støtte.

NORSKPRODUSERT
SMART-TEKNOLOGI
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SKARPNES FLAT SOLCELLETAKSTEIN 

STRØMBRUK/
FORVALTNING

SYSTEMILLUSTRASJON >
Eksempler på m2 og antall kW:

• 3 kWp   – tilsvarer ca. 25m2 solcelletakstein
• 6 kWp   – tilsvarer ca. 50m2 solcelletakstein
• 9 kWp   – tilsvarer ca. 75m2 solcelletakstein
• 12 kWp – tilsvarer ca. 100m2 solcelletakstein

Større anlegg på forespørsel.

Installasjonen skal følge vedlagt 
prosjekteringsplan og vil inneholde blandt 
annet riktige dimensjoner og plassering av 
kabler.
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PV BOOSTER

SOLCELLE-
TAKSTEIN

INVERTER

BATTERI

STRØMSKAP
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Ekspempel på prosjektering fra elektroselskap. Stein markert i gult er solcelletakstein, grå er normalstein Skarpnes Flat. 
Her ser man takflaten som vist på bildet på side 11.

•  Det skal alltid følges utlevert prosjektering utført av elektroselskap.
•  Utstyr som stigetrinn og snøfangere skal ikke monteres hverken på, over eller under solcelletakstein.
•  Øverste rad mot møne skal ikke være med solcelletakstein.

FØR DU BEGYNNER >
•  Søknad om montering av solcelleanlegget må sendes til nettselskapet, 
 behandlingstid varierer.
•  Leggeanvisningen må følges for at solcelletaksteinen skal ha optimal effekt.
•  NB! Lekteavstand må være mellom 35-37 cm topp-topp lekte. 
•  Lekter og sløyfer skal være 36x48 mm.  Solcelletaksteinen utvikler varme  
 og trenger derfor god utlufting under steinen. 
•  Mønesystem (mønebrakett, mønebånd,  møneskrue og mønebøyler) skal brukes.
•  Ventilasjonslist ved takfot skal brukes på nederste lekte.

SKARPNES FLAT SOLCELLETAKSTEIN 

HUSK Å LEGGE ETTER SOLCELLETAKSTEIN  
LEGGEANVISNING

V I KT I G I N F O R M A S J O N O M I N S TA L LA S J O N E N

PLASSERING AV SOLCELLETAKSTEIN
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SNEKKEREN/
TAKTEKKEREN 

HUSEIEREN EL-INSTALLATØREN

HVEM GJØR HVA

02.

01.

03.

04.

05.

06.
07.

08.

09.
10.

Søke godkjenning fra nett-selskapet 
for montering av solcelleanlegget. 
Vær ute i god til da behandlingstiden 
kan variere. 
Dette punktet gjøres som oftest av 
elektriker.

Hvis mulig legges det trekkerør fra tak til teknisk rom (der PV-Booster og 
inverter skal stå). Eventuelt legger El-installatøren dette utvendig.
Eksempel på antall trekkerør. Prosjekteres i hvert enkelt tilfelle: 
•  4 stk 32 mm til 3-6 kW anlegg
•  6 stk 32 mm til 6-8 kW anlegg
•  8 stk 32 mm til 8-10 kW anlegg 
•  Trekkerør fra inverter til strømskap 1 stk 32 mm

•  Taket skal være ferdig lektet. 
    NB 35-37 cm lekteavstand. 
•  Lekter og sløyfer må være          
   dimensjonert til 36x48 mm.

El-installatøren kontrollerer at punkt 
1-2 er i henhold til leggeanvisning før 
oppstart av eget arbeid. Se side 12-13.

Fester delmatrise-kablene til lekter, 
og tilkobler matrisekabler i henhold 
til prosjektering fra Sun-Net.

Fører kabler til PV-Booster/Inverter.

Enkel veiledning til snekkeren/
taktekkeren hvordan solcelletakstein 
skal kobles til kabler på taket (ca. 15 min).

Takstein/solcelletakstein legges 
i henhold til prosjektering og 
montasjeanvisning.

Solcelletaksteinen kobles til kabler 
etter anvisning fra El-installatøren.

Kontrollerer og setter i gang anlegget.
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ELEKTRISK DATA (STC)
Nominell effekt 13W

Nominell volt 42V

Nominell strøm 0,31A

Åpen krets spenning 48V

Kortslutnings strøm 0,32A

Temperatur koeffisient for Voc -0,40%/K

Elektrisk data er gjennomsnittlige verdier (+/-5%), målt på Standard Test Conditions (STC):  
1000W/m2, 25°C, AM 1,5. (Referanse måling er bekreftet av Fraunhofer ISE Freiburg, Germany.)

SYSTEM DATA
Nominell spenning per takareal 117-130w/m²

Maksimal system spenning < 120 V (lavvolt)

Solcelletakstein tåler opp til 400V, men for sikkerhetsmessige grunner vil system spenningen  
alltid være under 120V, som er en internasjonal standard for sikker lav spenning (SELV). 

MEKANISK DATA
Dimensjoner 420 mm x 330 mm x 25 mm installasjon av 9,5 stk/m2

Vekt 5,3 kg

Mekanisk last 5400 Pa, sikker mot hagl og snølast

Omgivelsestemperatur -400 til +85°C

Taksteins materialet Betong

Solcelle celler Monocrystalin silikon solcelle

Glass 3.2mm strukturert temperert solcelle glass 

Kabel 2x0.75mm2 dobbel isolert solcelle kabel 

ref. EN 50618 / Type H1Z2Z2-K 2x4mm2 solarkabel i henhold til PV1F-standarden

Omgivelsestemperatur kabel 0 til +85 oC

Konnektorer Dual pole-plug for rask og sikker tilkobling.   
Autarq-busskabel må brukes til sammenkobling av solcelle-
taksteinen

GARANTI OG SERTIFISERING
Solcellegaranti 10 år

Taksteingaranti 30 år (frostbestandig, styrke og tetthet)

PV-Booster 5 år

Effektgaranti Etter 25 år minimum 80% av oppgitt effekt

Standard IEC 61215, IEC 61730, CE

Haglbeskyttelse Klasse 5 (ekstra kraftig hagl)

Brannsikkerhet Følger VDE 0100-712 på grunn av lav spenning < 120V

Resistanse mot flamme Klasse B i følge EN 13501-1

Refererer for øvrig til www.skarpnes.com/generelle-salgsbetingelser/
Se www.skarpnes.com for oppdatert datablad.

DATABLAD
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FORMDELER

PRODUKT LAGERVARE

Solcelletakstein Edelsort UV+/IR+ NOBB  56276133

Skarpnes Flat Edelsort UV+/IR+ NOBB  54538472

SOLCELLETAKSTEIN

Byggelengde .......................35 - 37 cm
Byggebredde ..............................30,5 cm
Vekt pr. stk ......................................... 5,2 kg 
Vekt pr. pkn ............................ca 20,8 kg
Antall pr. pkn.......................................4 stk
Antall pr m2 ........................................... 8,92 
Antall pr. pall ...............................168 stk
Vekt pr. pall .............................ca 874 kg

KONTAKT 

DIN LOKALE 

BYGGVARE FOR 

PRISTILBUD! FOR MEST MULIG RIKTIG PRIS, 
INFORMER OM 
1. ADRESSE
2. GRAD PÅ TAKET
3. EVT. BYGGTEGNING
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LEGGEANVISNING

• KONTROLLER AT RETT STEIN ER MOTTATT FØR STEINEN LEGGES PÅ TAKET

• UJEVNHETER I TAKFLATEN MÅ RETTES OPP

• VED LANGE TAKFLATER (OVER 7M) OG VINDUTSATTE OMRÅDER, MÅ TAKTRO MED    
 UNDERTAKSBELEGG (F.EKS. SKARPNES 700 SK²) BRUKES

• FRA 15-22 GRADER TAKVINKEL SKAL BÆRENDE UNDERTAK MED UNDERTAKSBELEGG  
 UV1 800SK2 BRUKES

• VED MONTERING AV KONSOLLER OG STIGETRINN SKAL STEIN SLISSES, EVENTUELT  
 BENYTTE KONSOLLSTEIN

• NEDERSTE LEKTE MONTERS SLIK AT LODDLINJEN (RØD STIPLET LINJE) GÅR PARALLELT  
 MED BAKKANT TAKRENNE

• VED BRUK AV GAVLBESLAG MÅ DET MONTERES PÅ SLØYFE FØR MAN LEKTER TAKET

• SKARPNES FLAT TAKSTEIN SKAL LEGGES I FORBAND. DVS MED EN HALV STEIN  
 FORSKYVNING FRA RAD TIL RAD

• KUTTESTØV FJERNES UMIDDELBART

• VENTILASJONSLIST MED TAKFOT SKAL BENYTTES OG VED MØNE SKAL MØNESYSTEM BENYTTES

• FØR LEGGING AV SOLCELLETAKSTEIN, SKAL DET VÆRE GJENNOMFØRT  
 OPPLÆRING MED ANSVARLIG ELEKTRIKER.

• HVER STEIN LEGGES SÅ TETT SOM MULIG

1. Vannbordbeslag
2. Lekter
3. Ventilasjonslist
4. Sløyfer
5. Undertak
6. Pannebord
7. Takrennekrok 
   med fremforing
8. Loddlinje

Noe mindre
med takvinkel
over 40o

40 mm

375 – 385 mm

Lekteavstand

(maks 370mm/ 

 min 350mm)

Lengde å fordele

 
 

1
2

6

4 5

3

Møne

Randsone

0,1I 0,1I

0,
1b

0,
1b

0,
1b

0,
1b

7

8
INNFESTING
Randsone bredde regnes slik: Ved gavler = 0,1 x lengde på tak  
Ved møner og takfot = 0,1 x bredde på tak. Det samme gjelder for kvist og 
valm. Det er spesielt i takets randsone og gjennomføringer at forankring er 
viktig. Se innfestningsblad NBI 544.101 eller på www.skarpnes.com
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VIKTIG I FORBINDELSE MED 
LUFTING OG MØNELØSNING

• Mønet er et punkt på taket hvor utlufting og beskyttelse 
 av undertak mot inndriv av nedbør er viktig. 
• Bruk Skarpnes Mønesystem, dette inneholder mønebøyle,
 brakett, møneskruer og mønebånd. Dette for å oppnå best 
 mulig utlufting og enkel justering av høyde på mønekam. 
• Høyden på mønekammen justeres under monteringen av 
 braketten, denne varierer i henhold til sløyfe og lektetykkelse. 
• Bruk ventilasjonslist.

Normale forhold

Takvinkel   
Største  

Lekteavstand
Omlegg

Antall stein  
pr. m2

28°                370 mm 50 mm              9,00
27°                365 mm 55 mm              9,15
25°                   360 mm 60 mm              9,30
23°                  355 mm 65 mm              9,40
22°                  350 mm 70 mm              9,55

Det er viktig å ta spesielle forhåndsregler for å få et tettest 
mulig tak. Under 22° og i vindutsatte områder skal det være  
bærende undertak. 

Utlegging av Skarpnes Flat 4 pak.

Raft/takfot

Møne

Gavlbeslag med gavlbeslag topp

Vindskistein med gavlbeslag
Skarpnes vindskistein flat skal mekanisk innfestes på siden og 
det kan legges to limstriper med Resybond som vist i figuren 
nedenfor.

Vannbord med gavlbeslag

100 m
m

50 mm

60 mm

20 mm

STEIN

STEIN

SLØYFELUFT

UNDERTAK

LEKT

36 mm

36 mm

20 m
m

20 mm

15
 m

m
15

 m
m

70 mm

STEIN

STEIN

SLØYFELUFT

LEKT

Lim

UNDERTAK

100 m
m

50 mm

20 mm

STEIN

STEIN

SLØYFELUFT

UNDERTAK

LEKT

36 mm

36 mm

20 m
m

Ved vegg/gavl
Det skal brukes en skottrenne/gavlrenne langs vindski for  
å fange opp inndriv av vann i gavl.

Ved bruk av Skarpnes sitt gavlbeslag kan det monteres på tre 
måter, med gavlbeslag topp, vannbord eller vindskistein. 
Ved bruk av Skarpnes gavlbeslag settes vindskibord 85 mm  
over topp sløyfe.

Legging møne 
Mønestein legges butt i butt. Bruk mønebøyle i hver skjøt. 
Bruk møneskrubrakett. Mønebordets dimensjon tilpasset 
møneskrubrakett er 36x48 mm, dette sikrer også lufting i møne.

Mønebøyle
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VIKTIGE PUNKTER FOR INSTALLASJON

•  Følg leggeanvisning. Avstand, lekter og sløyfestørrelse, mønesystem og ventilasjonslist, 
 for å nevne noen punkter, se side 12 og 13.

•  Er det i utgangspunktet for lite fall på taket til solcelletakstein (overlappen blir mindre enn  
 beskrevet), bør bærende undertak med Skarpnes UV 1800 benyttes, den kan også ligge 
 åpent inntil 12 mnd, trykkimpregnerte sløyfer og lekter 36x48. Lufting av tak må ivaretas 
 om isoleringen er helt til undertaket (byggmester har kontroll på dette).

• Planlegg hvor PV-Boosteren skal stå. Det bør ikke være for lang kabelstrekk fra tak til  
 Boosteren pga. spenningstap. Finn også ut hvor inverter og evt. batteri skal monteres.

•  PV-Boosteren må ikke monteres på brennbart materiale og ha minimum 20 cm klaring til  
 tilstøtende vegger, tak og gulv for lufting. Dette kan være rupanel og gips, evt spikerslag for  
 opphengskinne (vekt 36 kg). Det må være utlufting da PV-Boosteren avgir høy varme når  
 den produserer. Til PV-Boosteren må det legges trekkerør til internett. 

•  Trekkerør til/mellom de ulike elektriske komponentene prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

•  Det er store kabler som skal trekkes, unngå derfor krappe svinger på trekkerør. 

• Kabler kan legges utvendig i kabelgater som kan overmales. 

• Husk at det skal installeres en bryter utvendig, mellom PV-Boosteren og inverter.

•  Husk å sende søknad til energiselskap tidlig i prosessen.
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4 GRUNNER TIL Å VELGE 
SOLCELLETAKSTEIN  
FRA SKARPNES
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ESTETISK FLAT TAKSTEIN MED SOLCELLE 
•  Solcelletaksteinen følger formen på   
 taksteinen uten solcelle, noe som gjør at
  taket ditt får et mye mer harmonisk utseende 
 enn det som er tilfelle med innfelte eller   
 utenpåliggende paneler.

HØY UTNYTTELSES GRAD 
•  Siden hver enkelt stein er mindre enn 
 tradisjonelle paneler, er det mulig å tilpasse 
 det slik at du kan benytte solcelle stein på 
 en mye større del av taket.

PARALLELKOBLET SOLCELLETAKSTEIN 
•  Siden det bare er 2 og 2 stein som er koblet 
 sammen vil ikke hele eller store deler av 
 taket falle ut hvis det skulle komme skygge 
 på en stein.

LAVVOLT  
•  Snekker kan legge steinen.
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