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1. Introduksjon

1.1. Generelle sikkerhetsinstruksjoner
Les denne installasjonshåndboken grundig og detaljert for å kunne utnytte funksjonaliteten til produktet fullt ut.
DualSun fraskriver seg alt ansvar for mangler og skader som kan følge av manglende overholdelse av installa-
sjonsinstruksjonene (feil bruk, feil installasjon, håndteringsfeil, etc.).

VIKTIG

• Det er viktig å følge disse instruksjonene for personlig sikkerhet. Feil montering kan forårsa-
ke alvorlig personskade. Sluttbrukeren må oppbevare disse sikkerhetsinstruksjonene.

• Installasjon, kontroll, igangkjøring, vedlikehold og reparasjon av installasjonen må kun utfø-
res av kvalifisert personell.

• Korrekt fungerende anlegg kan kun garanteres dersom installeringen og sammenstillingen
er blitt utført i samsvar med reglene i faget.

OBS

• Hele solenergianlegget må installeres og betjenes i samsvar med anerkjente fagmessige
regler.

• Alt elektrisk arbeid må utføres i henhold til lokale retningslinjer.
• Anlegget må ikke brukes hvis det er synlige tegn på skade.

FARE

• For installasjoner på tak er det nødvendig å overholde personlige sikkerhetsstandarder for
takarbeid og vanntetting og relatert til stillasarbeid med sikkerhetsnett ved å montere de res-
pektive enhetene før du starter arbeidet. Se anbefalingen publisert av den nasjonale risiko-
forebyggende organisasjonen.

• Hansker er obligatorisk når du håndterer panelene for å unngå fare for personskader eller
brannskader.

• Alle tilkoblede ledninger må kobles fra strømforsyningen før du jobber med anlegget.

1.2. Generelle standarder som skal følges
For å sikre trygg, økologisk og økonomisk, drift må alle gjeldende regionale og nasjonale standarder, regler og
direktiver overholdes, spesielt de internasjonale standardene som er nevnt nedenfor:
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1.2.1. Solcellestandarder

• CEI / EN 61215 1 og 2 utgave 1: Designkvalifisering og godkjenning av krystallinsk silisium fotovoltaiske (PV)
moduler for bakkenettbruk

• CEI / EN 61730 1 og 2 utgave 2: Kvalifikasjon av pålitelighet for solcellemoduler (PV) - del 1: Krav til kon-
struksjon og del 2: krav til tester.

Installasjons- og sikkerhetsinstruksjonene må følges.

Følg forskriftene for forebygging av industriulykker foreskrevet av yrkesorganisasjoner , særlig de som gjelder
arbeid utført på taket.
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2. Generell beskrivelse

2.1. Tekniske egenskaper
De tekniske egenskapene til DualSun-panelene finner du i de tekniske arkene som er publisert i vårt - nettbi-
bliotek

2.2. Generelle anbefalinger

2.2.1. håndtering

DualSun-moduler skal håndteres som ethvert glassprodukt. For å unngå ulykker, personskader eller skade på
modulen under arbeid, må følgende forholdsregler alltid følges:

• Ikke gå på modulene.
• Ikke slipp noe på modulene.
• Beskytt modulene mot mulige riper på forsiden og baksiden
• Ikke utøv mekanisk spenning på kontaktene.
• Løft og transporter alltid modulene med begge hender, bruk aldri koblingsboksen som bærehåndtak.

For fullstendig avinstallering og håndtering av DualSun-moduler, se DualSun-ark nr. XX-04.

2.2.2. Transportere

Følgende instruksjoner må følges for ikke å risikere å skade modulene under transport:

• Transporter de stablede modulene vertikalt, med en separator støttet av rammen til hver modul.
• Ikke fjern originalemballasjen før installasjonen starter.
• Ikke utøv mekanisk press på modulene (for eksempel ikke fest modulene med en stropp eller plasser gjen-

stander på overflaten av modulene).

2.2.3. Oppbevaring

Følgende instruksjoner må følges under lagring for å unngå ulykker eller skade på modulene:

• Lagre modulene vertikalt.
• Ikke lagre moduler på kantene, på et hjørne eller på en ujevn overflate.
• Ikke plasser gjenstander på overflaten av modulene.
• Når du velger et passende lagringssted, må du sørge for at:

• Plasseringen er tørr og kjølig,
• Ingen gjenstander må falle på modulen og dermed skade den.

ADVARSEL
Hvis en DualSun-modul er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut. Installer aldri en skadet mo-
dul.
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2.3. Tekniske hensyn
Systemet er i løpet av året utsatt for ytre vær og naturlige forhold (sol, vind, regn, hagl, snø, tordenvær, døde
blader, støv, fugleskitt, etc.) som påvirker modulenes ytelse og levetid. For å forlenge levetiden til modulene og
sikre riktig drift av installasjonen, må viktige faktorer og justeringsparametere tas i betraktning:

2.3.1. Statiske taktekkingskrav

Installatøren må forsikre seg om at takkonstruksjonen kan bære tilleggsvekten til hybridsystemet.

2.3.2. Helningsvinkel

Den optimale monteringsposisjonen til DualSun-solpaneler tilsvarer en innfallsvinkel for solstrålene på 90 ° i
forhold til overflaten på panelene (dvs. vinkelrett på panelene). For å optimalisere ytelsen fra anlegget, må pa-
nelene installeres med optimal orientering og helningsvinkel. Disse posisjonsvinklene avhenger av den geogra-
fiske plasseringen av installasjonen og kan beregnes av et kvalifisert installatør. Der det er mulig, må panelene
i en gruppe ha samme retning og samme helning for å unngå at systemet underpresterer på grunn av inkonsi-
stente produksjoner.

DualSun anbefaler en minimum tiltvinkel på 5 ° fra den horisontale for å redusere tilstoppingseffekten.

Rengjøringsfrekvensen må økes for moduler som er installert med en veldig liten hellingsvinkel mot horisontal-
planet.

2.3.3. Vind og snøbelastning

Modulen er testet opp til et trykk på 5400 Pa negativt trykk (snø) og 2400 Pa i positivt eller negativt trykk (vind)
uten skader. Det oppfyller dermed kravene i standard IEC / EN 61215 for vindhastigheter opp til 130 km / t.

2.3.4. Systemplassering

Det totale utbyttet av solcelleanlegg i serie er alltid begrenset av modulen som leverer den laveste effekten.
Ulike faktorer kan påvirke ytelsen til en modul (feil, skygge, ulike retninger) og dette påvirker hele systemet.

Derfor er det nødvendig å studere oppsettet for å unngå skygge på modulene i serie.

I tillegg må alle paneler monteres i samme retning. Det anbefales å justere alle modulene når solen står høyest
på himmelen for å oppnå optimal ytelse.

DualSun anbefaler å installere modulene i områder der temperaturene er mellom -20 °C og + 50 °C, noe som
tilsvarer minimum og maksimum månedlig gjennomsnittstemperatur, i samsvar med IEC 60364-5-51. Ytter-
punktene på driftstemperaturer til modulene ligger mellom -40 °C og + 85 °C.

På steder med mye snø og er utsatt for sterk vind må modulene monteres på en slik måte at de sikrer tilstrek-
kelig nominell motstand og i samsvar med lokale forskrifter.

Visse driftsmiljøer anbefales ikke for DualSun-moduler, og er ekskludert fra DualSun begrensede garanti:

• Ingen panel skal monteres på et sted der det kan bli utsatt for direkte kontakt med:
• saltvann
• sur nedbør
• aktive kjemiske damper eller andre aggressive miljøer

• DualSun-moduler må ikke installeres i nærheten av brennbare væsker, gasser, farlige materialer eller på
noen type kjøretøy.

• Maksimal høyde (moh.) for installasjon av solcellemodulen ≤ 2000m
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2.3.5. Monteringstyper

Festingen av modulene må sikres med minst 4 punkter og spres i henhold til områdene som er spesifisert i
diagrammet Installasjonsområder på skinnene til monteringssystemet [10]

Montering i taket

Denne enheten garanterer at takets opprinnelige funksjonalitet blir beholdt. Spesiell oppmerksomhet bør rettes
mot isolasjonen i likhet med beskyttelse mot regn og fuktighet. For å oppnå dette tetningsnivået, må modulen
monteres på en spesiell ramme som kan drenere regnvann og motstå vind- og snøbelastninger som kan opp-
stå i det geografiske området for installasjonen.

Montering på taket

Modulene kan monteres på en ramme designet for å støtte fotovoltaiske paneler. Denne rammen må kunne
tåle vind- og snøbelastninger som kan oppstå i installasjonens geografiske område. Når du fester og kobler sy-
stemet til bygningen, er det nødvendig å unngå skade eller ødeleggelse av takbelegget for å opprettholde opti-
mal motstand mot regn og fuktighet.

ADVARSEL
Instruksjonene gitt i installasjonsveiledningen for monteringssystemet må følges for riktig in-
stallasjon.

2.3.6. Beskyttelse mot brann / eksplosjon

Ikke installer DualSun-modulene i nærheten av svært brennbare gasser, damper eller støv (f.eks. Ved siden av
en bensinstasjon eller containere). De nasjonale og lokale brannforebyggende standarder og forskrifter må
overholdes under installasjonen. For installasjoner som er plassert på et tak, må modulene monteres på et
brannsikkert takbelegg tilpasset applikasjonen.

DualSun-modulene har brannmotstand klasse C i henhold til standard IEC / EN 61730-2.
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3. Mekanisk installasjon

Installere DualSun-moduler [8]

Monteringsspesifikajoner [10]

OBS
Operering og installasjon av DualSun-paneler samt utstyr for komplett installasjonen må utfø-
res av trent og kvalifisert personell. Systemet må monteres og betjenes i samsvar med instruk-
sjonene som leveres, i samsvar med lokale og nasjonale helse- og sikkerhetsforskrifter og risi-
koforebyggende forskrifter.

Under montering og drift av systemet, kan det ikke være noen uautorisert person på ta-
ket eller rundt installasjonen.

3.1. Installere DualSun-moduler
DualSun-paneler kan installeres både stående (portrett) og liggende (landskap)..

DualSun leverer ikke monteringssystemet for feste av modulene på taket: se installasjonsinstruksjonene til det
valgte monteringssystemet, for å installere modulene enten for integrert eller for ovenpåliggende installasjon
(landkap eller portrett).

NOTAT
Listen over monteringssystemer som er kompatible med DualSun-moduler er tilgjengelig i do-
kumentet "Compatible mounting systems" i vårt nettbibliotek

OBS
Selv når solstrålingen er lav, produserer solcelleanlegget likestrøm (DC). Denne likestrømmen
flyter fra modulen til omformeren. Ikke operer modulen eller tilkoblinger uten beskyttelse.

Modulene er kvalifiserte for bruk i klasse II og oppfyller standardene IEC / EN 61215-2 og
IEC / EN 61730-1. Disse standardene gjelder PV-moduler for bruk på bygninger eller på bak-
kekonstruksjoner.

Kunstig konsentrert solstråling må ikke rettes mot modulen.

Rammetykkelsen og dimensjonene til SPRING-panelet er identiske med solcellepaneler. Den tilpasser seg lett
til fotovoltaiske monteringssystemer; Imidlertid er det nødvendig å sikre plassering av slangene i forhold til
monteringssystemets ramme og takoverflaten.
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Monteringssystemet må ha en flat overflate for montering av panelet og må ikke forårsake vridning eller belast-
ning på panelet, selv ikke ved termisk ekspansjon.

Vi minner også om at tettingen ikke sikres av panelene, men av takbeleggingssystemet og at drenering av vann
må hensyntas.

Det er nødvendig å skape rom mellom rammen på panelene og konstruksjonen eller gulvet for å unngå skader
på kablene og hydrauliske beslag.

Monteringssystemene må kun installeres på bygninger som er formelt validert for strukturell integritet, og som
har blitt ansett som i stand til å støtte tilleggsvekten til panelene og monteringssystemene, av en sertifisert byg-
ningsspesialist eller ingeniør.

Leverandøren av monteringssystemet må ta hensyn til den galvaniske korrosjonen som kan oppstå mellom alu-
miniumsrammen på panelene og monteringssystemet eller jordingsdelene hvis de er laget av ulike metaller.

Modulen er kun sertifisert når den opprinnelige rammen er helt intakt. Ikke fjern eller modifiser modulrammen
på noen måte. Boring av ekstra monteringshull vil sannsynligvis skade modulen og redusere styrken på ram-
men, og er dermed ikke tillatt.

Bruk av flenser og festeanordninger med ekstra jordingsbolter eller jordingskontakter skal være i samsvar med
denne bruksanvisningen for sikkerhet og installasjon og i henhold til betingelsene i Jordings- og lynvern [14].

Modulene kan installeres i henhold til følgende metoder:

1. Rammehull:Fest modulen til strukturen ved hjelp av de fabrikkproduserte monteringshullene. Det anbefa-
les å bruke fire M8x16 mm rustfrie stålskruer med bolter, skiver og låseskiver for hver modul. Det maksima-
le tiltrekkingsmomentet til boltene er 24 Nm

2. Klave eller klemmer : beslagene kan monteres på den langsgående (lengste siden) eller laterale (korteste
siden) siden av modulen. Områdene som er tilordnet disse klemmene er spesifisert i Installasjonsområder
på skinnene til monteringssystemet [10].

Installatører må sørge for at klemmenes motstand er tilstrekkelig gitt det maksimale trykket modulen kan
utsettes for. Klemmene er ikke levert av DualSun.

VIKTIG
Det er viktig å sørge for at klemmebrakettene ikke forvrenger toppen av aluminiumsrammen
på DualSun-panelet, dette kan svekke eller til og med knuse glasset.

OBS
Momentet for strammingen av klemmene må ikke overstige 24 Nm

ADVARSEL
Monteringssystemets kompatibilitet med modulene må vurderes før installasjon, spesielt når
systemet ikke bruker braketter eller klemmer.
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3.2. Monteringsspesifikajoner
Installasjonsområder på skinnene til monteringssystemet [10]

3.2.1. Installasjonsområder på skinnene til monteringssystemet

Monteringssystemområder

Opptil 2400 Pa

Opptil 5400 Pa

Dimensjoner på festesoner (mm)
Modulreferanse A

-2400 / +5400 Pa

B

-2400 / +2400 Pa

C

-2400 / +2400 Pa
xxxM-60-0BBP 430 230 250

xxxM-60-00 400 200 250
xxxM-72-00 500 250 250

xxxM-120-00 430 230 250
DSxxxM2-60BB-02 400 200 250

DSxxxM6-120SW-01 475 250 260
DSxxxG1-360SBB5 430 230 285
DSxxxM6-144BB-01 500 275 260

DSxxx-120M6-02 450 250 260
DSxxx-132M10-01 525 200 280
DSxxx-108M10-02 440 240 280
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4. Elektrisk installasjon

Elektrisk forbindelse [11]

Elektriske koblinger, kabler og dioder [12]

Jordings- og lynvern [14]

Indirekte lynnedslag [14]

4.1. Elektrisk forbindelse
De nominelle elektriske parametrene Icc, Vco og Pmax for modulene bestemmes under standard testbetingel-
ser STB (standard testbetingelse): belysning på 1000 W / m² med et spektrum på 1,5 AM og en celletemperatur
på 25 ° C. Disse verdiene kan variere fra +/- 3%.

NOTAT
Under normale forhold vil en solcellemodul sannsynligvis bli utsatt for forhold som produserer
mer strøm og / eller spenning enn det som måles under standard testforhold. Derfor, er maksi-
mumsverdiene for ICC og VCO notert på modulen og skal multipliseres med 1,25 når du
bestemmer komponentens nominelle spenning, lederens nominelle strøm, størrelsen på si-
kringene og størrelsen på kontrollverktøyene koblet til PV-utgangen

Kabling i serie

Kabling parallelt

Seriell / parallell kabling

 Diode  Overspenningsvern  Kontakt

1. Kabling i serie
For å koble moduler i serie, må det maksimale antallet tilkoblingsbare moduler bestemmes. For dette er det
nødvendig å bestemme kretsens maksimale spenning. Dette beregnes ved å legge til åpen kretsspenning
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(VCO) for hver modul når omgivelsestemperaturen er på minimumsverdien. Bruk temperaturkoeffisienten for
å vite VCOverdien ved temperaturen vurdert.

Maksimale åpne kretsspenning må aldri overstige maksimal systemspenning. Se moduldatablad.

Bestemmelse om maksimalt antall moduler som kan kobles i serie:

N = Maksimal_Spenningssystem / 1.15.Vco

Hvor:
• N = Maksimalt antall moduler i serie
• Vco = åpen kretsspenning for hver modul, når omgivelsestemperaturen er på minimumsverdien (se pro-

duktets tekniske ark)

ADVARSEL
Hvis ytterligere PV-moduler må installeres i kombinasjon med DualSun-moduler, må
strømmen og spenningen være lik DualSun-panelene innenfor grensene for produsentens
toleranser.

2. Kabling parallelt
For DualSun-moduler som er koblet parallelt, må en tilsvarende overspenningsvern brukes. For dette for-
mål må en DC spenningssikring brukes for å unngå omvendt strøm. Se maksimumsverdien for omvendt
strøm i produktdatabladet for å bestemme verneverdien. I tillegg må driftsforutsetningene og konstruksjons-
reglene til inverterprodusenten overholdes.

OBS
Se instruksjonene til vekselrettere som brukes

ADVARSEL
For moduler koblet parallelt vil kun moduler med samme nominelle spenning bli brukt

Den elektriske installasjonen må utføres av kvalifisert personell og i samsvar med gjeldende sikkerhets-
standarder og IEC / EN 61730.

Se kravene til nettoperatøren når du installerer systemet.

Installasjonen må være utstyrt med en strømbryter for å isolere alle kablene som ikke er jordet med en mi-
nimumsavstand på 3 mm på kontaktnivået.

4.2. Elektriske koblinger, kabler og dioder
DualSun solmoduler leveres med kabler, kontakter og en ferdig utstyrt koblingsboks. Før installasjon, sjekk at
pluggene og tilkoblingene ikke er skadet.

Koble modulens positive plugg til den negative pluggen til neste modul; se identifikasjon av polariteten til MC4-
kontaktene nedenfor:
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For å koble modulene må spesialkabler med en diameter på minst 4 mm,2 samt passende kontakter, benyttes.
Disse kablene må være UV- og slitasjebestandige. Unngå at kablene eksponeres for elementene eller plasser
dem i en beskytteleskappe.

Respekter en minimum bøyeradius på 40 mm.

Når du kobler til kontaktene er det viktig å sikre at de er koblet til på vanntett måte (minimum IP67).

Når du håndterer disse kablene må du forsikre deg om at verktøyene som brukes er tørre.

Alle moduler leveres med forhåndsinstallerte bypass-dioder for å minimere hot spots og modulstrømstap i tilfel-
le (delvis) skyggelegging.

OBS
Du må aldri koble til eller koble fra en aktiv strømkrets

OBS
Åpne aldri koblingsboksen

Koblingsboksen til DualSun-modulen inneholder bypassdioder som er i parallell forbindelse med celletrådene.
Hvis et hot spot opptrer lokalt på en eller flere celler, vil dioden tas i bruk for å forhindre at hovedstrømmen går
gjennom de varme cellene for å begrense overoppheting og tap av ytelse til modulen. Bypass-dioden er imid-
lertid ikke overspenningsvernenheten.

Hvis LED-en ser ut til å være i ustand, bør installatøren eller anleggets service agent kontakte DualSun.

Type diode er 20SQ045 (for SUNTER, den nominelle strømmen er 15A, den omvendte toppspenningen er
45V);

Utskifting av en diode skal kun utføres av kvalifisert personell.

Maksimal størrelse av en sikring koblet i serie med en cellekjede er vanligvis 15A, men den spesifikke størrel-
sen til modulen finner du på produktetiketten og i produktdatabladet.

Diodene som brukes som blokkeringsdioder må ha:

• Maksimal gjennomsnittsverdi som tolereres ved koblingen [IF (AV)] over den maksimale systemstrømmen
ved modulens høyeste driftstemperatur.
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• Maksimal repeterende toppverdi som er tolererbar ved koblingen [VRRM] over den maksimale systemspen-
ningen ved den laveste modulens driftstemperatur.

4.3. Jordings- og lynvern

OBS
Evalueringen og utformingen av jordings- og lynvernsystemet til PV-installasjoner må utføres
av trent og kvalifisert personell. Det er viktig å henvise til gjeldende lokale forskrifter for å opp-
fylle spesifikke krav

DualSun-moduler må være jordet med plugger, kabelsko eller andre egnede midler.

Jording kan gjøres gjennom hullene som er laget for dette formålet som en del av hver modul.
Disse hullene gjør at jordkabelen kan festes og kobles til den ekvipotensielle koblingen.

Rammen på panelene leveres med to jordingshull i hvert hjørne av rammen.

NOTAT
Forsikre deg om at jording er utført med tilfredsstillende koblinger (rustfritt stål), for å unngå
anodisering eller oksidasjon av modulrammen ved hullet som er gitt for jording. Jordingsenhe-
ten må være i god kontakt med aluminiumsrammen til modulen.

Unngå direkte kontakt mellom aluminium og kobber ved å bruke et mellommetall som rustfritt stål eller tinn.

4.4. Indirekte lynnedslag
Installasjonen må også beskyttes mot indirekte lynnedslag. Faktisk kan driverne av systemet bli induktive hvis
et lynnedslag oppstår i nærheten av anlegget. For å forhindre dette fenomenet, må elektriske kabelsløyfene
unngås, og overflaten mellom kablene må være så liten som mulig, som det kan sees i grafen nedenfor:
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5. Rengjør overflaten på modulene

Jo større grad av forurensning av overflaten til PV-systemet er, jo mindre er cellene i stand til å absorbere ener-
gien som ligger i det innfallende sollyset.

Ved å vinkle panelene litt i forhold til det horisontale, kan regn og snø rengjøre overflaten, og dermed beskytte
dem midlertidig mot ytterligere forurensning. Etter en stund vil imidlertid støv, blader eller fugleskitt skitne til
glasset på frontpanelet og dermed redusere utgangseffekten.

Ved vedvarende tilsmussing, skal panelene vaskes med kaldt vann og en myk svamp.

OBS
Bruk aldri løsemidler eller høytrykksspyler, og skrap aldri paneloverflaten. Rengjøringsopera-
sjoner må utføres av kvalifiserte fagfolk.

FARE
Arbeid i høyden: Se anbefaling publisert av det nasjonale risikoforebyggende organet.
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6. Avvikling av installasjonen

Før noen inngrep på enheten / anlegget, må du kutte strømforsyningen og injeksjonen (f.eks. via passende si-
kring eller en generell bryter) og forhindre gjenoppstart.

For eventuelle inngrep som involverer demontering av kontrollerne, må du sørge for at de interne komponente-
ne ikke vil forårsake utladning av statisk elektrisitet.

Fjerne en modul [16]

Avvikling av installasjonen [16]

6.1. Fjerne en modul
Hvis det er nødvendig å demontere en modul, må følgende prosedyre følges:

• Kutt den elektriske kretsen oppstrøms og nedstrøms til omformeren.
• Risiko for elektrisk støt. Henvis til produsentens håndbok for inverter / mikroinverter. For dette kan det være

nødvendig å bruke et bestemt frakoblingsverktøy. Skill modulen fra støtten.
• Koble fra de elektriske kontaktene.
• Koble fra jordingsmodulen.

6.2. Avfallsbehandling
Ved håndtering av avfall fra et brukt DualSun-system, må gjeldende regionale og nasjonale forskrifter overhol-
des.

DualSun er et PV-syklusmedlem.
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7. Ansvarsforhold

DualSun Installatør Bruker
DualSun-produk-
ter produseres i
henhold til krave-
ne i de ulike gjel-
dende europei-
ske direktiver.

Installasjonen og den første idriftset-
telsen må utføres i henhold til:

• Informasjonen i installasjonsinstruk-
sjonene,

• Lovgivning og gjeldende forsikrifter.

Installatøren må informere brukeren
om behovet for regelmessig vedlike-
hold.

Brukeren må ringe kvalifiserte fagperso-
ner:

• For å utføre installasjonen og den før-
ste igangsettingen,

• For å utføre regelmessig vedlikehold
på installasjonen.

Brukeren må oppbevare installasjonsdo-
kumentene i nærheten av systemkompo-
nentene.

7.1. Garantibetingelser
Se dokumentet "DualSun - DualSun Contractual Guarantee" for DualSun-produkter.

For de andre komponentene i installasjonen, se garantibetingelsene til de ulike produsentene.

7.2. Forbehold
DualSun kan ikke holdes ansvarlig i følgende tilfeller:

• Unnlatelse av å overholde instruksjonene i merknaden angående bruk, drift og vedlikehold av installasjonen.
• Manglende overholdelse av sikkerhetsregler som er definert i anbefalingen utgitt av det nasjonale risikofore-

byggende organisasjon
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