Din egna fossilfria
tankstation!

Solcellscarport.
Vi är oerhört stolta över vår carport som är byggd
i galvat stål med ett optimerat solcellssystem på
taket och sedum som ett av många tillval.
Tillsammans med en laddbox är detta en
kombination som kommer att generera el både
till din bil och ditt hus, så länge du lever!
Med det nya ROT-avdraget för Grön teknik får
man 50% avdrag för laddbox och 15% för
solcellerna, direkt på fakturan.
Finns i två standardmått, enkel respektive dubbel,
med möjlighet till viss måttanpassning och med
en tillvalslista full av möjligheter.
- Carporten på bilden har tillvalen sedum samt laddbox.

Kontakta oss för mer information på:

info@solarfarm.se

Carport

Takmått

Antal paneler

Total effekt

Takyta

Estimerad produktion

Räckvidd elbil *

Enkel

4.3 x 7 m

12 st

4,7 kW

30 m²

~4.000 kWh

2.000 mil

Dubbel

7.6 x 7 m

24 st

9,5 kW

53 m²

~9.000 kWh

4.500 mil

* Beräknad förbrukning på 2 kWh/mil
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Solaredge - Hög effektivitet med optimerare.
Till skillnad från ett traditionellt solcellssystem så installeras en
effektoptimerare på varje solpanel, vilket ger en rad fördelar. Om skuggor
förekommer så påverkas endast den skuggade delen och inte hela
systemet, vilket betyder att mer el produceras.
Alla paneler monitoreras individuellt, vilket gör att du (och vi) kan hålla koll
på att dom presterar enligt förväntat. Perfekt för den statistik beroende!
I kombination med branschens längsta garantier gör det oss övertygade
om att detta är ett system för framtiden.
- Producerar helt enkelt mer el.
- Skuggor påverkar minimalt, dvs snö, moln, grannens träd om 15 år.
- Fyll tak i alla väderstreck och lutning och få en jämnare produktion.
- Hög framtidssäkring. Fyll på med nya olika paneler.
- Överlägsen monitorering ner på panel nivå. Vi håller koll!
- Säkerhet, när växelriktaren är avstängd ger panelerna ingen ström.
- Långa garantier, 12 år på växelriktare och 25 år på optimerare.

Trina Solar Vertex S 395W, Full Black.
Vår nya SUPER SVARTA halvcellspanel från Trina Solar har
extremt hög verkningsgrad, långa garantier och ett alldeles
fantastiskt utseende! Effektivitet tillhandahålls med den nya
halvcellsteknologin som betyder att man delar på cellerna och
kan då sänka strömstyrkan men ändå bibehålla samma
spänning. Detta gör i sin tur att man får lägre energiförluster,
panelen blir mindre känslig mot skuggor och man kan höja
effekten ett par procent.

Produktgaranti

15 år

Effektgaranti

15 år 90%, 25 år 85%

Modul effektivitet

20,5 %

Storlek

1754×1096×30mm
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