Producera el med solceller.

Solcellerna finns i olika varianter, effektklasser och
tillverkningsmetoder. Monokristallina celler är de vanligaste som producerar mest el / solyta.
Takets yta bestämmer hur många paneler som får plats.
Solcellerna har bäst förutsättningar att producera el om
de installeras i väderstrecken S, SV, SÖ.

För alla som vill utnyttja solen:
- Brf - föreningar
- Villaägare
- Fastighetsägare
- Lantbruk
- m.fl.

www.FlexibelEnergi.se

Håll solkoll i mobilen

Liveavläsning från din inverter på hur mycket solel
som produceras. Totalt / dag / vecka / månad / år

Marknadens lägsta priser:

SOLPAKETLÖSNINGAR

för alla

EnergiVaktarna AB

Tel 08-4100 3900
Mail: info@EnergiVaktarna.se

www.FlexibelEnergi.se

Våra solcellspaket monteras på små eller stora tak och
kan beställas med eller utan montage. När vi monterar
och installerar görs det alltid av auktoriserade takmontörer och elektriker. Vill du anlita någon annan
tak firma och installatör bistrår vi med ritningar och
support. EnergiVaktarna har aukoriserade/behöriga
installatörer.

www.FlexibelEnergi.se

Beställ av EnergiVaktarna:
Billigast på marknaden
Egen import
Inga mellanhänder
Låga administrationskostnader

- Räkna ut den fria ytan på taket som är riktad mot S/SV/
SÖ för bästa effektivitet (alt ange ytans mått)
-Räkna bort hinder som skorstenar och takfönster.
- Bandtäckt, tegel papp eller annan takbeläggning?
Här bredvid ser du exempel på våra låga priser på solpaket.
Installation offereras separat eller anlita din lokala takmontör. Våra auktoriserade/behöriga elektriker kan göra
inkopplingen mot din nätleverantör

Ring: 08-4100 3900 eller
Maila till: info@EnergiVaktarna.se

Varje solcellspaket består av :
X antal solpaneler (effektivaste modell)

Ca prislista (sep 2020)
Paketpris inkl. moms
installation tillkommer

3 kWp 		

32.000 sek

5 kWp		

51.000 sek

10kWp 		

90.000 sek

15 kWp 		

135.000 sek

8 paneler a 350W

1 st Växelriktare DCV till ACV
anpassad till solpanelernas totalefffekt

14 paneler a 350W

28 paneler a 350W

42 paneler a 350W

X antal monteringsskenor för avsedd takbeklädnad
levereras med montageritning

Lägsta pris från Energivaktarna
Priser på paket inklusive moms o montage
		

EnergiVaktarna

7kW
10kW
91k 125k

Priser på solcellspaket från andra leverantörer

PVC-kopplingskabel
beroende på antal paneler
samt kontaktdon för installation

144k
150k
175k
183k
186k

Vi skäddarsyr ditt system.
Övriga paket på förfrågan

Hjälp med ritningar
www.EnergiVaktarna.se

Eon			101k
Solcellkollen		
112k
Cellsolar		
122k
Vattenfall		
128k
Svea Solar		
130k

www.EnergiVaktarna.se

www.EnergiVaktarna.se

