Solel Black Modul Solcellepakke 5 :
5,640 kWp solcelleanlæg
SOLEL Black Modul SOLAR paneler:
Solcelleanlægget består af 24
”ALL BLACK” monokrystallinske
solcellemoduler. Hvert modul har en ydelse på 235 Wp med en
tolerance på 0%+3%. Den lave min. tolerance er et udtryk for
kvalitet og sikrer at den installerede kapacitet svarer til den
dimensionerede kapacitet.

UNIKT DESIGN

• Unikt enkelt system
mindsker montagetid og
montagekomponenter

Med til anlægget følger Würth montagesystem, som er beregnet til
montage direkte på tagfladen med en hældning på mellem 15 og 45
grader. Montagesættet leveres som et komplet modulsystem inkl.
beslag.

• Rustfrit stål og alu‐profiler
sikrer ekstra lang levetid

Vekselretteren er tilpasset den enkelte solcellepakke og leveres inkl.
kabler og stik. Vekselretteren skal tilsluttes af en autoriseret elinstallatør, mens opsætning af moduler og trækning af kabler til
vekselretter må udføres af alle.

KVALITET OG ERFARING

• Solcellemoduler fra en af
verdens største
producenter

Indhold i pakke 5:
‐ 24 stk. Solel Black solar 235W monokrystallinske solcellemoduler
(ca. 40 m2)
‐ Danfoss ULX vekselretter
‐ Montagesystem Würth
‐ PV system kabler (6 mm kerne)
‐ Beslag m.m som standard
‐ Skruer, stik og samleanordninger
‐ Total vægt: 14 kg per m2

• Modulerne er forsikret
gennem anerkendt
forsikringselskab
• Maksimal ydelse via
effektive krystallinske
celler

Årlig produktion ca. 5.137 kWh*
Samlet pris 115.000 kr. incl. moms

GRØNNE FORDELE

• Uafhængighed
af prisstigninger på el
• Højt afkast uden risiko
• Øger din boligs værdi
og giver bedre
energimærkning
• Komplementerer øget
el‐forbrug fra bl.a.
varmepumper optimalt

Kontakt vores salgsafdeling for mere
information.

* Baseret på solindstråling for København, en hældning på
ca. 40 grader og retning stik syd.
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