


Vettig energiproduktion?Vettig energiproduktion?



Montera solceller?Montera solceller?
Tredje tillfället, montagej , g
1. Vad skall man tänka på?
2. Utrustning?

Framtiden som redan är härFramtiden som redan är här
1. Solceller och smarta styrningar av el-

förbrukare
2. Uppföljning av elproduktion

Framtiden senare detta år
1 Lagra sol el i batterier och använd på natten1. Lagra sol-el i batterier och använd på natten

Framtiden lite senare
1. Kapa kabeln
2. Andra sätt att göra energi på

Stefan Andersson



Köpa solceller direkt eller?Köpa solceller direkt, eller?
Ta reda på lite fakta innan du gör något annat
- Gör en enkel energikartläggning? 

Kom ihåg man har sina egna förutsättningar- Kom ihåg, man har sina egna förutsättningar
- Ta reda på årsförbrukning av el, värme, vatten och drivmedel
- Leta reda på och åtgärda/minimera energiläckage
- Skaffa en mätare som visar din elförbrukning



Nu skall vi montera solcellerNu skall vi montera solceller
Vad skall man tänka på?Vad skall man tänka på?

- Var skall jag placera solcellerna, tegeltak, papptak, plåttak (eternittak är 
i t k d t) å k d lfölj ?inte rekommenderat), på marken, med solföljare?

- Integrerade lösningar
- Transparanta solceller
- Solceller på Flera olika tak, vinkel, azimut (s50, 51)
- Vind, skuggor och snö
- Placering av växelriktaren?- Placering av växelriktaren?
- Elektrisk inkoppling, var skall sladden in?
- Elmätaren byts ut av elnätägaren
- Skillnad i utbyte över året och dygnet
- Olika tekniska lösningar……..bara för nördar och inget man måste kunna



Framtiden som redan är härFramtiden som redan är här
• Uppföljning
• Smart styrning av elförbrukare
• Automatiserad förbrukarprofil och styrning beroende på 

väderprognos



Framtiden senare detta årFramtiden senare detta år
• Batterisystem för bättre utnyttjande av el från solceller 

och vindkraft



Framtiden längre framFramtiden längre fram
• Kapa kabeln 
• En vacker dag kommer möjligheten att inte vara ansluten 

till l ät t t tt ö k ll å k f t h k itill elnätet utan att göra avkall på komfort och ekonomi
• Det kommer andra sätt att göra energi på……….men det 

tar vi senaretar vi senare



Kom gärna på besökKom gärna på besök
Se våra solenergianläggningar samt mycket annatSe våra solenergianläggningar samt mycket annat
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