
DioptoSUN
STÖLDSKYDDSSYSTEM FÖR SOLPANELER

Manual

Denna manual måste läsas före installation. 
Ofta beror problemen som uppstår under installationen 
på installationsfel som kan undvikas genom att läsa denna 
manual noggrant.
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Allmänna försiktighetsåtgärder

Plastfibern är mycket tålig och bryts inte av lätt. Undvik att skapa skarpa 

vinklar och att dra kabeln över vassa kanter. Detta kan minska systemets 

funktion och prestanda.
!

Trampa inte på LiteWire kabeln 

 

Dra inte hårt i LiteWire kabeln 

 

 

 

Minsta böjradie 2,5 cm 

Skapa inte skarpa vinklar på LiteWire 

kabeln. Se även upp med vassa kanter då 

det är stor risk att kabeln skadas inuti.

Dra inte fibern över skarpa kanter 

eftersom det riskerar att skada den.

Dra inte hårt i kabeln. Fibern måste 

passera utan friktion. 

Reparera kabeln mekaniskt, med hjälp av 

en skarvkoppling. OBSERVERA! ANVÄND 
INTE KRYMPSLANG då fibern inte tål den 
värmen.

Varje skarv minskar slingans 

maxlängd med cirka 20 m.!

!

!
Vid låga temperaturer är det väldigt lätt att skada fibern om någon av 

ovan nämnda situationer skulle uppstå.

Sätt inte in fibern direkt i hålen på panelramarna: Använd de 

rekommenderade specialbultarna / borrstiften.Borra inte i solpanelerna 

(det kan upphäva garantin på solpanelen)
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DioptoSUN - Hur det fungerar

Genom att länka samman solpanelerna och plastfibern och därefter ansluta plastfiber 

till analysatorn DioptoSUN kommer man att upptäcka om plastfibern har kapats. När 

ett försök till stöld sker bryts den optiska signalen och analysatorn upptäcker det 

optiska avbrottet i ljussignalen och utlöser ett larm.

Inga falsklarm:
Plastfibern måste kapas för att analysatorn ska utlösa ett larm. På så sätt kommer inga 

falskalarm att utlösas av exempelvis vind, regn, snö, löv eller fåglar. Plastfibern är dess- 

utom en elektrisk isolator och den påverkas inte av elektromagnetiskt brus.

Detta stöldskyddssystem består av tre element:
 ◼ ”DioptoSUN” -analysator, som skickar en ljussignal och kontrollerar att den tas 

emot.

 ◼ Plastfiberkabeln ”LiteWIRE” (med UV-filter för installation i direkt solljus) som överför 

ljussignalen.

 ◼ Element som säkrar plastfibern till solpanelerna (borrade bultar eller borrade stift) 

Det är viktigt att LiteWIRE fibern är korrekt installerad.

Instruktionerna i denna handbok gör det möjligt för dig att installera plastfibern korrekt.

Om din anläggning kräver fler än en analysator, installera varje analysator med dess 
länk av plastfiber och testa signal innan nästa monteras.

Förhållandena som nämns i denna manual är lämpliga för de flesta solceller. Det kan 
dock finnas variabler som inte beaktas i denna handbok.

Om upptäckten av avbrott i provinstallationen inte är tillfredsställande, vänligen 
kontakta supporten för ytterligare tips och förslag.
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(A) Jumper 

(B) Anti-tampering 
sensor 

(C) Optical output RX (D) Optical output RX 

(F) Alarm output (n.c.) 
(E) Alarm LED indicator 

(H) Power at 12VDC 
(G) Power LED indicator 
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(A) Jumper

(B) Anti-tampering sensor

(C) Optical output RX (D) Optical output RX

(F) Alarm output (n.c.)
(E) Alarm LED indicator

(H) Power at 12 VCD
(G) Power LED indicator
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DioptoSUN– Tekniska specifikationer

Kappsling IP55

Driftsområde 0-300m* (max 30dB)

Optisk effekt 30dB

Alarmreläutgång 0,2 A/230VAC 1A/24 VDC

Power (DC) 9-12 VDC

Driftstemperatur** -20°C ~ 60°C

Luftfuktighet 5 to 90%

Förbrukning vid 12VDC 110mA max

Max. Power 1.3W

Vikt och mått i IP55-hölje 500g, 190x130x80 mm

Optisk kontakt F-SMA

Immunitet mot EMI/RFI EMC 2004/108/CE

FCC Class B: Verifieringsnivå del 15

Sabotagekontakt: Oberoende mekanisk kontakt

LiteWIRE Simplex – optisk plastfiber 

Plastfiber SI-POF (980/1000) 

Numerisk öppning (NA) 0,46+-0,025

Max. Dämpning @525nm/@650nm 100dB/db/km / 150dB/km

Bandbredd 30MHz at 100m

Diameter av bar / mantlad plastfiber 1mm/2,2mm ± 0,1mm

Min. Böjradie 20mm at 25°C

Hölje PE-HD - Anti UV – LSZH (Low Smoke 

Zero Halogen)** med meter makering

Vikt 6kg/km

Max dragkraft 65N at 25°C

Driftstemperatur*** -40°C +85°C

Immunitet mot EMI/RFI Total

* Detta avstånd kan uppnås om installationen utförs korrekt (om dämpning av plastfiber är lägre än 0,1 dBm vid 525 nm). 
Böjningar eller överdragna buntband samt mekaniskt tryck på fibern kan öka dämpning- en av den optiska signalen, 
vilket avsevärt reducerar maximalt driftsområde samt till och med förhindrar att systemet fungerar korrekt.

** Plastfibern tenderar att bli styvare och mindre elastisk vid låga temperatur vilket betyder att den kräver mer omsorg och försiktighet vid 
installation.
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Dämpning av plastfiberkabeln LiteWIRE

Plastfiber är ett polymert material som överför en ljussignal. Medan denna signal utbre- 

der sig längs fibern förlorar den gradvis effekt: Detta kallas dämpning.

Varje meter plastfiber skapar en dämpning (= förlust av optisk effekt): Ju mer fiber som 

installeras desto mer dämpning skapas och desto lägre blir den optiska effekten i slutet 

av fibern.

Vissa faktorer relaterade till installationen av fibern (t.ex. överdragna kabelbindningar, 

spännbultar etc.) ökar dess dämpning.

Ljussignalens effekt mäts i dBm. exempel:

FIBER-start
vid 0 meter 

effekt = 0dBm

FIBER-slut
på 100 m

effekt = -10dBm

Dämpning = förlust av optisk effekt = 10dB

DioptoSUN-analysator fungerar korrekt om optisk effekt är mellan 0 och -30dBm. I en 

standardinstallation beaktas följande element:

25dB = dämpning av 250 m fiber

4 eller 5dB = dämpning på grund av eventuella framtida skarvningar på kabeln efter 

stöldförsök (varje skarv dämpar runt 2 dB, så 2 x 2 = 4 dB)

Detta avstånd kan uppnås om installationen utförs korrekt (om dämpning av 

plastfiber är lägre än 0,1 dBm vid 525 nm). Böjningar eller överdragna buntband 

samt mekanisk tryck på fibern kan öka dämpningen av den optiska signalen, 

vilket avsevärt reducerar maximalt driftsområde samt till och med förhindrar att 

systemet fungerar korrekt.
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Anslutningsschema

DioptoSUN kräver inga speciella inställningar och kan ha olika funktioner:

 ◼ Sändare + Mottagare: Om fibern läggs som en slinga, dvs. om fibern går ut och 

återgår till samma enhet.

 ◼ Sändare (TX) eller Mottagare (RX): Om fibern lämnar en enhet och kommer in i en 

annan enhet som gör enkla fiberlänkar (inga slingor).

 ◼ Förstärkare: Om fibern kommer in och lämnar samma enhet, vilket förstärker 

signalen för ytterligare 300 m (ungefär). I detta fall tas bygeln (J) bort.

Alla DioptoSUN-analysatorer har en normalt stängd (NC) larmutgång.

DioptoSUN-analysatorer kan anslutas i linje och hålla sina larmzoner antingen separata 

eller grupperade.

Normalt är bygeln (J) ON: På detta sätt är varje larmzon separat och larmet sprids inte. 

Om bygeln är OFF, sprids larmet till nästa enhet, vilket skapar en enda larmzon.

I detta fall måste den första enheten ha bygeln ON, följande enheter måste ha bygeln 

OFF.

Efter ändring av Jumper måste analysatorn startas om.

Exempel: Punkt-till-punkt-anslutning med flera larmzoner eller en larmzon

Jumper ON

Jumper ON Jumper OFF

Jumper OFF

max 300m

max 300m

max 300m

max 300m

max 300m

max 300m max 300m

m
ax

 3
00

m

m
ax

 3
00

m

m
ax 300m

m
ax 300m

max 300m

Alarm ut

Alarm ut

Alarm ut

Alarm ut

Alarm ut

Alarm ut Alarm ut

Alarm ut
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Hur man installerar DioptoSUN

1. Fäst bulten eller det borrade stiftet på panelen

2. Rulla av pastfibern från spolen
Använd en kabelavrullare för att 

förhindra att kabeln vrider sig

Borrstift för takmonterade paneler 

(M7x8, huvud ø12mm, hål ø5mm)

Borrad bult för markmonterade system 

(M6x6, huvud ø 15mm, spår 15x35mm)

D
ioptoSUN Hur man installerar DioptoSUN

1 Fäst bulten eller det borrade stiftet på panelen

2 Rulla av pastfibern från spolen

3 För fibern genom bultarna eller stiften

VIKTIG
Det är mycket viktigt att skruven skruvas så tätt som möjligt (håll dock hålen i en linje) och 
att fibern är säkrad så att man förhindrar försök till att den skruvas loss.

Borrstift för takmonterade paneler
(M7x8, huvud ø12mm, hål ø5mm)

Använd en kabelavrullare för att  
förhindra att kabeln vrider sig

Borrade stift för takmonterade paneler

	

	

	

8 9

Borrad  bult för markmonterade system
(M6x6, huvud ø 15mm, spår 15x35mm)

Borrade bultar för markmonterade paneler
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Borrad  bult för markmonterade system
(M6x6, huvud ø 15mm, spår 15x35mm)

Borrade bultar för markmonterade paneler
Borrade bultar för markmonterade panelerBorrade stift för takmonterade paneler

VIKTIGT: Det är mycket viktigt att skruven skruvas så tätt som möjligt (håll dock hålen i 

en linje) och att fibern är säkrad så att man förhindrar försök till att den skruvas loss.

3. För fibern genom bultarna eller stiften
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VIKTIGT: Om Jumpern (J) är OFF kan DioptoSUN inte fungera som en enda slinga 

/ mottagare. LED-indikatorn blir bara grön om en inkommande signal finns.

4. Skydda fibern i utsatta miljöer
Särskilt på tak, där fibern kan skadas av grenar, rekommenderar vi att du skyddar den 

med exempelvis flexslang.

5. Trä LiteWIRE-kabln genom kabelförskruvningarna i den 
vattentäta lådan och kläm in kontakterna på fibern.

Se ”Avslutning av LiteWIRE-kabel”

6. Anslut LiteWIRE till analysatorn DioptoSUN och spänningssätt den.
För FÖRST LiteWIRE-kablarna genom kabelförskruvningarna i den vattentäta lådan, 

tryck sedan på kontakterna (se Avslutande av LiteWIRE) och anslut dem till enheten. 

Anslut strömförsörjningen (H) (t.ex. till batteriet på larmpanelen). Från och med nu 

sänder transmissionsutgången (D) en krypterad signal (ljuspulser) som löper genom 

den optiska plastfibern och når den mottagande ingången (C). Enheten kontrollerar 

kontinu- erligt att signalen tas emot. När analysatorn tar emot signalen lyser LED-

indikatorn (E). LED-indikatorn lyser konstant om bygeln (J) är ON. LED-indikatorn 

blinkar om bygeln är OFF och det inte finns någon inkommande signal.

7. Se till att enheten har tillräcklig driftsmarginal. För att undvika falska 
larm, se till att enheten har tillräcklig driftsmarginal på detta sätt:

 ◼ Skruva loss FSMA-kontakten och dra ut den en bit (mindre än 1 mm)

ELLER

 ◼ Böj båda fibrerna med en diameter på cirka 20 mm, t.ex. runt två fingrar.

I båda fallen, om systemet utlöser ett larm, föreslår vi att du kontrollerar hur kabeln 

har installerats (t.ex. om det finns skarpa vinklar, ta bort dem, om kabeln har fästs med 

överdragna buntband el liknande lossa dem lite). Kontrollera sedan driftsmarginalen 

igen, och om kabeln har placerats korrekt, lägg ytterligare en DioptoSUN halvvägs, som 

fungerar som en signalförstärkare.

8. Anslut larmzonen (F)
Kretsen är normalt stängd, larmreläet är då slutet.

Vid frånkoppling, fiberbrott, ingen signal eller ingen ström öppnas larmreläet 

och larmet utlöses. Anslut larmutgången till extern larmpanel och lägg till ett 

sabotagemotstånd.

D
ioptoSUN4 Skydda fibern i utsatta miljöer

Särskilt på tak, där fibern kan skadas av grenar, rekommenderar vi att du skyddar den 
med exempelvis flexslang.

5 Trä LiteWIRE-kabln genom kabelförskruvningarna i den vattentäta lådan och 
kläm in kontakterna på fibern.
Se ”Avslutning av LiteWIRE-kabel”

6 Anslut LiteWIRE till analysatorn DioptoSUN och spänningssätt den.
För FÖRST LiteWIRE-kablarna genom kabelförskruvningarna i den vattentäta lådan, 
tryck sedan på kontakterna (se Avslutande av LiteWIRE) och anslut dem till enheten.
Anslut strömförsörjningen (H) (t.ex. till batteriet på larmpanelen). Från och med nu 
sänder transmissionsutgången (D) en krypterad signal (ljuspulser) som löper genom den 
optiska plastfibern och når den mottagande ingången (C). Enheten kontrollerar kontinu-
erligt att signalen tas emot. När analysatorn tar emot signalen lyser LED-indikatorn (E). 
LED-indikatorn lyser konstant om bygeln (J) är ON. LED-indikatorn blinkar om bygeln är 
OFF och det inte finns någon inkommande signal.

7 Se till att enheten har tillräcklig driftsmarginal. För att undvika falska larm, se till 
att enheten har tillräcklig driftsmarginal på detta sätt:
- Skruva loss FSMA-kontakten och dra ut den en bit (mindre än 1 mm)
ELLER
- Böj båda fibrerna med en diameter på cirka 20 mm, t.ex. runt två fingrar.
I båda fallen, om systemet utlöser ett larm, föreslår vi att du kontrollerar hur kabeln 
har installerats (t.ex. om det finns skarpa vinklar, ta bort dem, om kabeln har fästs med 
överdragna buntband el liknande lossa dem lite). Kontrollera sedan driftsmarginalen 
igen, och om kabeln har placerats korrekt, lägg ytterligare en DioptoSUN halvvägs, som 
fungerar som en signalförstärkare.

8 Anslut larmzonen (F)
Kretsen är normalt stängd, larmreläet är då slutet.
Vid frånkoppling, fiberbrott, ingen signal eller ingen ström öppnas larmreläet och larmet 
utlöses. Anslut larmutgången till extern larmpanel och lägg till ett sabotagemotstånd.

VIKTIGT: Om Jumpern (J) är OFF kan DioptoSUN inte fungera som en enda slinga / mottagare. 
LED-indikatorn blir bara grön om en inkommande signal finns.
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Avslut av LiteWIRE

Sätt först LiteWIRE-kablarna genom kabelförskruvningarna i den vattentäta lådan och 

tryck sedan in kontakterna. Alla verktyg finns i ”LiteWIRE termineringskit”.

D
ioptoSUN Avslut av LiteWIRE

Sätt först LiteWIRE-kablarna genom kabelförskruvningarna i den vattentäta lådan och 
tryck sedan in kontakterna. Alla verktyg finns i ”LiteWIRE termineringskit”.

1. Kapa fibern
Med avsedd fiberkapare.

4. Kapa av överskottsfiber
Det är nödvändigt att lämna 1 till 2 mm 
överskottsfiber ur anslutningen, detta för att 
förhindra mikrofrakturer på fibern, vilket skulle 
öka fiberdämpningen

5. Polering av fiber
Jämna fibern genom att polera kontakten på 
sandpapper med poleringsskivan i metall.
 
OBS!
Du bör skapa några ”8” former med kontakten på  
sandpapperet. Torka av kontakten med ett finger.

2. Skala: Ta bort höljet
Ta bort ca 1 cm hölje. Höljet på den optiska 
kabeln har en diameter på 2,2 mm. Fibern har 
en diameter på 1 mm.

OBS!
Använd en standardkabelskalare med ett hål på 1,0 mm 
eller mer så att du inte skadar fibern.

3. Crimpanslutningen
Trä på skyddskåpan.
Sätt in FSMA-kontakten på kabeln tills höljet 
stannar mot kontakten. Fibern ska komma 
ca 2 mm ur kontakten. Kläm fast FSMA-
kontakten. 

OBS!
Anslutningen måste klämmas fast på kabelmanteln och får inte
klämmas direkt på fibern. Crimpverktyget för FSMA
anslutningar måste ha en sexkantig krympdiameter på 3 mm.
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1. Kapa fibern
Med avsedd fiberkapare.

2. Skala: Ta bort höljet
Ta bort ca 1 cm hölje. Höljet på den 

optiska kabeln har en diameter på 2,2 

mm. Fibern har en diameter på 1 mm.

OBS! Använd en standardkabelskalare med ett hål på 1,0 mm eller 
mer så att du inte skadar fibern.

3. Crimpanslutningen
Trä på skyddskåpan. 

Sätt in FSMA-kontakten på kabeln tills 

höljet stannar mot kontakten. Fibern ska 

komma ca 2 mm ur kontakten. Kläm fast 

FSMA- kontakten.

OBS! Anslutningen måste klämmas fast på kabelmanteln och får 
inte klämmas direkt på fibern. Crimpverktyget för FSMA anslutningar 
måste ha en sexkantig krympdiameter på 3 mm.

4. Kapa av överskottsfiber
Det är nödvändigt att lämna 1 till 2 mm 

överskottsfiber ur anslutningen, detta 

för att förhindra mikrofrakturer på fibern, 

vilket skulle öka fiberdämpningen

5. Polering av fiber
Jämna fibern genom att polera kontakten 

på sandpapper med poleringsskivan i 

metall.

OBS! Du bör skapa några ”8” former med kontakten på 
sandpapperet. Torka av kontakten med ett finger. 6. Visuell kontroll
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6. Visuell kontroll
Sätt fiberns andra ände mot en ljuskälla 

(t.ex. sändarens LED), se ljuset som 

kommer ut ur kontakten och se till att det 

inte finns några sprickor på fiberns yta. 

Om det finns sprickor, ta bort kontakten 

och sätt på en ny.

Använd inte krympslang
Varje reparation/skarv minskar 

maximalt driftsavstånd med 

cirka 20 m (2dB)

D
ioptoSUN6. Visuell kontroll

Sätt fiberns andra ände mot en ljuskälla (t.ex. 
sändarens LED), se ljuset som kommer ut ur 
kontakten och se till att det inte finns några 
sprickor på fiberns yta. Om det finns sprickor, 
ta bort kontakten och sätt på en ny.

Använd inte krympslang  
Varje reparation/skarv minskar
maximalt driftsavstånd med cirka 20 m (2dB)

	

10 11

!



Wagfors AB 
Andesitgatan 14C 

254 68 Helsingborg  
Tele +46 (0)42 940 50  

info@wagfors.se. www.wagfors.se

DioptoSUN

Wagfors AB 
Andesitgatan 14C 

254 68 Helsingborg  
Tele +46 (0)42 940 50  

info@wagfors.se. www.wagfors.se

DioptoSUN

SellPower AB 
Energigatan 11 434 37 

Kungsbacka 

Tel: 031-761 85 80 

info@sellpower.se 

www.sellpower.se

DioptoSUN


