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CE-märkning Lindab SolarRoof
CE-märkning utifrån lågspänningsdirektivet med hänvsining till följande standarder:
-

SS‐EN 50583‐1 Byggnadsintegrerade solceller – Del 1: Moduler
SS‐EN 50583‐2 Byggnadsintegrerade solceller – Del 2: System
SS‐EN 50380 Solcellsmoduler – Märkning och dokumentation

Första delen av dokumentet behandlar lågspänningsdirektivets innehåll där varje
kommentar hänvisar till den berörda delen i direktivet. Dessa kommentarer visar hur
Lindab Profil AB ska följa direktivet. De andra delarna innehåller relevanta standarder
och längst bak ligger bilagor såsom EU-försäkran och annan information som är
relevant.
Dokumentet är tänkt att användas för att hänvisa till den information som krävs för att
styrka att Lindab Profil AB säljer en produkt som är säker och följer de regler och
krav som finns.
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Lågspänningsdirektivet (LVD)
(7):
Flisom AG står för produktion av solceller som levereras färdiga till Lindab Profil AB,
panelerna följer lämpliga direktiv och Flisom AG är ansvariga för att leverera en
säker produkt. Lindab Profil AB står för integreringen mot takplåt som ger den färdiga
produkten, Lindab Profil AB ansvarar för att man följer anvisningar från Flisom AG vid
limning och montering av solpanelerna. Lindab ansvarar för att produkten håller
samma kvalitet vid utleverans från Lindab som vid inleverans.
(8):
Samtlig relevant information om underleverantörer bifogas på begäran. Berörda
internetadresser: www.Flisom.com och www.Lindab.com
(9):
I samråd med Flisom har Lindab kartlagt relevanta bedömningar om
överenskommelser mot såväl lågspänningsdirektivet som mot de hänvisade
standarderna.
(13):
Lindab Profil AB importerar och förädlar produkten genom integration med takplåt.
Därför ses Lindab Profil AB som en tillverkare.
(14):
Samtliga dokument upprättas innan säljstart och finns tillgänliga i digital form.
(15):
Lindab Profil AB har spårbarhet där man kopplar ordernummer till serienummer på
panelerna. Detta gör att vi kan spåra hela kedjan från leverantör till kund. Detta
uppdateras inte utan upprättas vid produktionstillfället.
(16):
Det finns ingen tillämpad, harmoniserad standard för byggnadsintegrerade solceller.
Lindab Profil AB hänvisar därför till internationell standard.
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(19):
Lindab Profil AB tillämpar internationella standarder som är relevanta mot
byggnadsintegrerade solceller. Lindab Profil AB hänvisar till vilka delar i standarden
som man uppfyller och en kommentar till detta.
(20):
Lindab Profil AB tillämpar Modul A – Intern tillverkningskontroll där det görs följande
åtgärder för att säkerställa att produkterna som tillverkas är säkra och ej defekta:
Funktionell kontroll på första och sista biten i varje kartong med solpaneler och första
och sista panelen på varje order. Minst 2 av 25 solpaneler.
Visuell kontroll på varje solpanel som monteras på plåt. 25 av 25 solpaneler.
(21):
En declaration of conformity ska enligt SS-EN 50583-1 & 2 upprättas för produkten
och kommer att göras av Lindab Profil AB innan säljstart.
(22):
Lindab Profil AB hänvisar till berörda unionsakter i EU-försäkran såsom:
-

Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU).

Samt eventuellt andra unionsakter som berör produkten.
(23):
CE-märkningen är resultat av den process som detta dokument bland annat
beskriver där Lindab Profil AB har gjort en undersökning över relevanta direktiv, krav,
riktlinjer och tagit hänsyn till dessa i sin bedömning.
(25):
Lindab Profil AB hänvisar till hanteringsinstruktioner för att säkerställa korrekt
hantering av solpanelerna, man bedömmer att risken för skador är minimalt vid
normalt förutsebart mänskligt beteende.
Artikel 1:
I enlighet med Elsäkerhetsverket anses våra produkter falla under
lågspänningsdirektivet då man aldrig planerar att sälja produkterna styckvis utan att
varje produkt ingår i ett system som projekteras och dimensioneras av Lindab Profil
AB eller Lindab Sverige AB.
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Artikel 3:
Lindab Profil AB bedömmer sig följa god praxis och tillverkning sker för att inte utgöra
någon fara för människors eller husdjurs hälsa och säkerhet eller för egendom, då
den är korrekt installerad och underhållen och används för de ändamål den är
avsedd för.
Artikel 6.1:
Samma som Artikel 3, mer information under bilaga 1.
Artikel 6.2:
Lindab Profil AB anser sig ha upprättat en teknisk dokumentation som följer kraven i
bilaga III. Lindab Profil AB har även vid säljstart upprättat en EU-försäkran och
upprättat en CE-märkning på produkten i form av medföljande dokument.
Artikel 6.3:
Lindab Profil AB kommer att lagra teknisk dokumentation och EU-försäkran digitalt i
minst tio år.
Artikel 6.4:
Lindab Profil AB kommer att bevaka ändringar i konstruktionen från
underleverantörer samt ändringar i berörda standarder och unionsakter. Lindab Profil
AB kommer även att genomföra en uppdatering med hänvisning till att det upprättas
en harmoniserad standard för den berörda produkten.
Artikel 6.5:
Serienummer från solcellerna dokumenteras och kopplas mot order till kund. Detta
serienummer upprättas av Flisom AG och kan avläsas efter panelen är monterad.
Vidare hänvisningar till serienummer finns i manualen.
Artikel 6.6:
Lindab Profil AB kommer att ange samtliga uppgifter i den medföljande
dokumentationen för enkel förståelse och kontakt.
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Artikel 6.7:
I första hand erhåller Lindab Profil AB dokument på det berörda landets språk, om
detta inte är möjligt så erhålls dokumentation på Engelska. Dokumentationen bygger
enkelhet och tydlighet.
Artikel 6.8:
Lindab Profil AB har möjlighet att återkalla och stoppa försäljning av produkter
genom spårbarhet och tillverkningskontroller.
Artikel 6.9:
Målsättningen med detta dokument är att sammanställa all relevant information
tillsammans med bilagor för att visa att produkten överensstämmer med de krav och
riktlinjer som finns.
Artikel 11:
a) Flisom AG

All information lagras digitalt i minst tio år.
Artikel 13.1:
Lindabs solpaneler följer ingen harmoniserad standard då detta inte finns upprättat.
Man följer däremot en internationell standard och hänvisar till berörda delar i den. De
delar som inte följs anses vara mindre eller irrelevanta för produkten och
kommentarer till dessa ges i EU-försäkran.
Artikel 15:
Lindab Profil AB upprättar EU-försäkran i enlighet med de bilagor och artiklar som
finns tillgänliga i lågspänningsdirektivet.
Artikel 16:
Lindab Profil AB ska följa de allmäna principerna om CE-märkning, exempelvis hur
utformningen ska se ut. Se (EG) nr 765/2008
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Artikel 17.1:
Lindab Profil AB har ingen utrustning för att anbringa en CE-märkning på den färdiga
produkten förutom i form av en etikett som kommer att förstöras av väta. Därför
hänvisar Lindab Profil AB till dokumentationen där CE-märkningen är korrekt
anbringad.
Bilaga 1:
1a):
För att säkerställa en säker användning av produkten så kommer Lindab Profil AB
upprätta en manual där den inledande delen är specifikt riktad mot säkerhet och
hantering.
1b):
Lindab Profil AB säkerställer en korrekt limning och att kablarna med snabbkontakter
är hela när de lämnar fabrik. Snabbkontakter och manualen säkerställer även att
produkten ansluts på ett säkert och korrekt sätt.
1c):
Genom certifering och kontroll hos Flisom tillsammans med rätt hantering och intern
tillverkningskontroll samt arbetsrutiner hos Lindab Profil AB så ska utrustningen
tillverkas på ett sätt som ger en säker produkt utifrån punkterna 2 och 3 i bilaga 1.
2a):
Panelerna avger alltid ström då de är belysta av solljus, däremot kan man endast få
en mindre ström genom att stoppa in något i kontakterna. Detta anser Lindab Profil
AB inte vara någon fara då kontakterna tejpas fast på plåtarna och hänvisningar till
manual med varningsetikett. Alternativ är att kontakterna tejpas med en tejp som är
uppmärkt med varningssymboler och hänvisning till manual.
2b):
Panelerna klarar av att fungera felfritt upp till 85 grader celsius och Lindab Profil AB
bedömmer att temperaturen inte ska överstiga detta. Ljusbågar är inget som ska
uppstå om produkten hanteras enligt anvisningar. När systemet är komplett så finns
skyddsutrustning integrerat i växelriktaren som bryter strömmen vid eventuell
ljusbåge. Eftersom panelerna är godkända enligt IEC 61730-1 & 2 samt IEC
61646:2008 så finns det ingen risk för strålning som är skadlig mot människor, djur
eller egendom.
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2c):
Panelerna monteras enligt en beprövad och testad metod som säkerställer att ingen
fara för lösa föremål eller andra risker finns. Solcellerna limmas med ett beprövat lim
som säkerställer att panelen inte kan lossna delvis eller helt från plåten.
2d):
Isoleringen är av IP 65 & IP 68 för kopplingsdosan samt kontakterna. Detta är väl
godkänt för de förhållande som produkten ska vara monterad i.
3a):
Takplåten följer standarden för EN 14782 för självbärande plåtprodukter, detta
tillsammans med limmet och testerna av panelen säkerställer att den mekaniska
påfrestningen inte utsätter människor, husdjur eller egendom för fara.
3b):
Panelerna har en förväntad livslängd på 30 år och tester för att säkerställa en korrekt
livscykel är gjorda, exempelvis tester mot UV-ljus. Plåten har en väldigt lång livslängd
och limmet som används är välbeprövat i över 20 år.
3c):
Panelerna går inte att överbelasta mer än till den grad att de kortsluts genom att ett
vasst föremål punkterar den skyddande ytan och cellerna slutar fungera, i detta fall
hinner ingen starkström att byggas upp i solpanelen och den är då till synes ofarlig.
Bilaga 2:
Inga punkter berör Lindabs produkt och den ligger därför inte utanför
tillämpningsområdet för detta direktiv.
Bilaga 3:
1):
Första och sista solpanelen i varje kartong och första och sista biten på varje order
genomgår ett funktionstest där det säkerställs att solpanelen fungerar.
Alla solpaneler som monteras på plåt går igenom en visuell kontroll där det
säkerställs att panelen inte är skadad på något sätt.
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2):
Den tekniska dokumentationen kommer innehålla samtliga relevanta punkter från
SS-EN 50380 Sollcellsmoduler – Märkning och dokumentation. Detta tillsammans
med konstruktionsritningar och allmän information samt information om vilka
standarder som helt eller delvis har följts.
2f):
Se provningsrapporter från Flisom AG.
3):
Genom en intern tillverkningskontroll så säkerställer Lindab Profil AB att produkterna
ej levereras defekta och att samtlig dokumentation och varningsetiketter finns
tillgänligt tillsammans med produkten.
4.1):
Lindab Profil AB har ingen möjlighet att anbringa en CE-märkning som står emot väta
och samtidigt inte skadar produkten. Därför hänvisar Lindab Profil AB till det
medföljande dokumentet och den etikett/tejp som klistras på plåtarna där CEmärkningen är tryckt.
4.2):
En EU-försäkran upprättas och bifogas, detta dokument finns tillgänligt via
Lindab.com samt sparas digitalt i tio år.
Bilaga 4.
Följande information ska vara med i DOC utöver andra tillägg.
1):
Lindab SolarRoofTM (90,110,120)
2):
Lindab Profil AB (Org nr: 556071-4320)
Vistorpsvägen 56
269 82 Båstad
Sverige
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3):
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

4):

5):
Föremålet för försäkran ovan överenstämmer med den relevanta harmoniserade
unionslagstiftningen.
6):
Hänvisningar till de relevanta standarder där överensstämmelsen försäkras:
•
•
•
•
•
•
•
•

SS-EN 50583-1 – Med undantag för Sustainable resources.
SS-EN 50583-2 – Med undantag för Sustainable resources.
SS-EN 50380
EN 14782
EN 14783
EN IEC 61730-1
EN IEC 61730-2
EN 61215-1-4
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7):
Ytterliggare information: Undertecknat för: Lindab Profil AB
Förslöv den 2018-XX-XX
Namn, befattning följt av namnteckning.
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Sammanställning från SS-EN-50583-1
3.1
Om man tar bort vår produkt (takplåten med integrerade solceller) så kommer man
att behöva ersätta med en vanlig takplåt då underlagspappen inte är ett godkänt
ytskikt över en längre tid. Försöker man dra väck solcellerna så kommer limmet göra
att takplåten går sönder.
Vår produkt utgör även ett primärt sykdd mot regn, snö, vind och hagel. Det ger även
ett brandskydd.
4.1
Detta behandlas i början av detta dokument under rubriken lågspänningsdirektiv.
Gällande byggdirektivet så följer våra produkter följande standarder:
SRP- EN 14782 - Self-supporting products of steel & EN 14783 - Fully supporting
products of steel
LSP - EN 14783 - Fully supporting products of steel
4.2
Flisom eFlex är följer standarderna 61646 och 61730
4.3.3.2
Våra takplåtar följer standarderna enligt rubrik 4.1
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Tabellen ovan är riktlinjer och Lindab kan deklarera en korrekt brandklass för
takplåtarna och hänvisar till brandklass F till dess att BIPV-modulerna har blivit
testade. Punkt 3 och 4. Följs sedan tidigare genom de berörda standarderna. Punkt
7. Följs inte för nuvarande, Lindab inväntar tydligare krav på miljöarbete innan man
påbörjar detta.
5
Lindab följer SS-EN 50380 när det gäller dokumentation av solpanelerna.
6.1
Produktdatabladet följer SS-EN 50380 och följer en korrekt produktstandard (CPR)
(e.g. EN 14449 or prEN 1279-5) gällande CE-märkning.
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6.2
DOC ska hänvisa till denna standard.
6.3
Further documentation The documentation shall be prepared by following the
guidelines given in EN 61082-1 (diagrams) and EN 82079-1 (instructions for use).
Instructions for storage, handling, erection, fixation, operation, maintenance,
dismounting and recycling of the BIPV modules are to be stated. The information
required for system documentation as specified by EN 62446 shall be provided.
The manufacturer shall provide a specification concerning permissible variations in
visual appearance of the transparent module areas following the criteria stated in EN
ISO 12543-6. In addition, specifications concerning Permissible misalignment and
colour variation of solar cells are to be provided by the manufacturer.
Läs vår monteringsanvisning ”Teknisk information med manual och monteringsanvisning av Lidnab
SRP/LSP med solceller”.
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Sammanställning från SS-EN-50583-2
4.3.2 BIPV systems including BIPV modules based on metal sheet
This sub-clause addresses BIPV systems including prefabricated BIPV modules for
use in roofing, which typically include a metal sheet as the back cover. One or more
of the following building product standards are applicable for BIPV products that
contain metal sheet as the back cover:
EN 14782 for self-supporting metal sheets
EN 14783 for fully supported metal sheets and strips

5 Labelling Specifications by European and national regulations shall be observed.
NOTE IEC TS 62548 “Photovoltaic (PV) arrays - Design requirements” contains
relevant specifications.
Läs vår monteringsanvisning ”Teknisk information med manual och monteringsanvisning av Lidnab
SRP/LSP med solceller”.
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6 System documentation, commissioning tests and inspection The documentation
should follow the guidelines given in EN 82079-1. Instructions for storage, handling,
erection, fixation, operation, maintenance, dismounting and recycling of the BIPV
system are to be stated. The information required for system documentation,
commissioning tests and inspection as specified by EN 62446 shall be provided.
Specifications by European and national regulations for documentation of building
works shall be observed.
Läs vår monteringsanvisning ”Teknisk information med manual och monteringsanvisning av Lindab
SRP/LSP med solceller”.
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Sammanställning från SS‐EN 50380 (Produktdatablad)

Technical specifications Lindab SolarRoof

1
2

Maximum system voltage

1000V

Maximum overcurrent protection (OCP)

10A

Electrical protection according to EN 617301
Voc (3,1m)

Safety class II
47.8V (110w)

48.6V (120w)

VPmax (3,1m)

35.1V (110w)

36.2V (120w)

IPmax (3,1m)

3.13A (110w)

3.31A (120w)

Pmax (3,1m)

110W -5/+10 (110w)

120W -5/+10 (120w)

Isc (3,1m)

3.92A (110w)

3.99A (120w)

Voc (2,3m)

49V (85w)

50V (90w)

VPmax (2,3m)

37V (85w)

38V (90w)

IPmax (2,3m)

2.29A (85w)

2.37A (90w)

Pmax (2,3m)

85w -5/+10

90w -5/+10

Isc (2,3m)

2.53A (85w)

2.62A (90w)

Relative temperature coefficients in [%/K] for
Isc, Pmax and Voc at STC.12

Voc [%/°C] -0.3
Isc [%/°C] 0.01
Pmpp [%/°C] -0.35

Minimum cable diameters

Min Ø 0.9mm

Use cables rated for external use

From 2.5 to 4mm2 with at least 90° C resistance
recommended

Type of terminals for field wiring

IP65 and IP67 safety system in the junction box
and MC4 type connectors

Type of connectors

PV4-S (MC4) type connectors, manufacturer TE
Connectivity

Bonding methods used

HelioBond PVA 600BT

Protective devices

1 bypass diode in the junction box, cannot be
replaced

Maximum load

245 kg/m2

Weight

3.3 kg per module
(solar cells only)

Certificates/Standards

SS-EN 50380

1.9 kg per module
(solar cells only)

Linear temperature coefficients
A safety factor for Voc and Isc of 1,25 is recommended since irradiance is often higher than 1 000 W/m2 and
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SS-EN 50583-1 & 23
EN 14782
EN 14783
EN IEC 61730-1
EN IEC 61730-2
EN 61215-1-4 (Previous: IEC 61646:2008)
NMOT

Operating temperature -40 to 85 °C, standard
conditions at 25°C.

Maximum modules in series / parallel

1000V in serie with 1.25 safety factor so
1000V/1.25/Voc = 16 modules
10A in parallel with 1.25 safey factor so
10A/1.25/Isc = 2 modules

Pmax / m2

Solar module: 95w/ m2
LSRS (500mm): 77,5w/ m2
LSRL (540mm): 72w/ m2
LSRL (600mm): 64,5w/m2

Dimensions solar cells

LSR 120:
Length: 3105mm
Width: 411mm

Dimension LSPS (Solar panel)

Solar panel (LSPS) - Length: 3250-12000mm,
Width: 540 & 600mm4

Dimension SRPS (Solar panel)

Solar panel (SRPS) - Length: 3250-8500mm,
Width: 500mm5

Thickness

Module: 2,2mm, junction box: 21 +/- 1mm

Frame material

Fluoropolymer front sheet and polymer back
sheet.

Type of technology

CIGS module

Safety class

Junction box in accordance to EN 62790
Module cable in accordance to EN 50618 (future
IEC 62930 ED1)
Connector in accordance to EN 62852 and its IP
protection in accordance to EN 60529
Our components meet EU RoHS Directive
2011/65/EU EU ELV Directive 2000/53/EC

Cells in internal wiring

80 cells in series

Fire Class

Class A2 – s1,d0 (sheet metal)6
Class F – s2,d2 (BIPV)7

3

LSR 90:
Length: 2361mm
Width: 411mm

No LCA is made, reference to scientific report is used instead. Contact Lindab for more information.
Several rows of solar cells can be used to cover as much area as possible.
6
Fire Class is not affected by the solar module, for further information contact Lindab.
7
Test pending, for more information contact Lindab.
45
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Återstående som inte är med i tabellen ovan är Rubrik 5.
Solcellsmodulerna från Flisom har samtlig information förutom brandklass. Eventuellt
kan det vara intressant med 5.2.3 k) och meningen under.
Tillägg med en bild plus en ritning där man visar mått och polaritet (+ & -) ska finnas.
Ritningen ska även visa hur många celler och bypass dioden (typ och klassning). Se
den som Flisom använder idag.
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Certifikat eFlex Series
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Declaration of conformity
Company:
Lindab Profil AB
Vistorpsvägen 56
26982 Båstad
Sweden
Telephone +46 431 85000
www.Lindab.com
Product type/code:
Lindab SolarRoofTM – LSPS / SRPS
Intended use:
The product intended as a building integrated photovoltaic where it replaces
normal roofing products.
Developed, designed and manufactured with the essential requirements by
safe and security of the European Directive(s) and Regulation(s):
•

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

The following standards are applied in applicable parts: 8
•
•
•
•
•
•
•
•

SS-EN 50583-1
SS-EN 50583-2
SS-EN 50380
EN 14782
EN 14783
EN IEC 61730-1
EN IEC 61730-2
EN 61215-1-4

Signed for and on behalf of the manufacturers by:

Christian Svensson
Product & Sales Manager
Förslöv, Sweden, July 2019

8

With the exception of Sustainable use of natural resources (EN 15804) regarding 50583‐1 & 2

