
Elektriker - hvad skal jeg gøre, hvis der er solceller, inverter og batteri på byggesagen? 
 
Følgende vejledning er til solcelleanlæg med inverter og batteri i to separate enheder 
 
Ved batterisager fremsender MyEnergy en undertavle med tre rækker, som elektrikeren monterer – gerne 
samtidig med husets gruppetavle. Vi vil gerne tilstræbe, at denne undertavle er af samme fabrikat som 
husets gruppetavle. Vi har derfor brug for info omkring fabrikat af gruppetavle på montage@myenergy.dk 
 
Vejledning til forberedelse af 3-faset inverter: 
1. Montering af undertavle (leveret af MyEnergy) der sidder i forbindelse med husets eksisterende tavle  
2. Et relevant kabel fra inverterens sikkerhedsafbryder til el-tavle 
3. Trækrør fra inverter-placering til gangbro. Er der mellem solcelle-paneler og inverter-placering loft til 
kip/skråloft, skal der etableres trækrør/føringsvej over skråloft med adgang til loft på begge sider 

a) Ved huse med paptag føres dette trækrør op gennem taget til svanehalsens placering 
4. Forsyningskabler til inverter - der bliver trukket i hulmuren – trækkes ud 120 cm over kablet til batteriet 
og mindst 50 cm. under loft 
5. Inverteren er BxHxD – ca. 50x50x18 cm 
 
Vejledning til batteridel: 
1. Et skærmet LAN-kabel mellem undertavle og batteri 
2. Et LAN-kabel fra router til batteri 
3. Begge LAN-kabler skal afsluttes i et stik 
4. Relevant kabel fra undertavle til sikkerhedsafbryder ved batteri 
5. Forsyningskabler til batteri - der bliver trukket i hulmuren – trækkes ud 120 cm under kablet til 
inverteren 
6. Dataudtag placeres ved sikkerhedsafbryder 
7. Batteriets mål er HxBxD 80x70x26 cm – alle kabler monteres i bunden længst til højre af batteriet 
 
Ønskes et større billede – se under SUPPORT – MANUALER på https://www.myenergy.dk/mysolar/support/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation: MyEnergy leverer stamdata, Bilag 1 og Bilag 331 (ved batterisager) inden for få dage fra 
modtagelse af ordren. I registrerer anlægget i stamdata-registeret. Når I modtager et W-, WD- og/eller 
GSRN-nummer, skal det fremsendes til gsrn@myenergy.dk 
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