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Solcellspaket från FLEXIBELEnergi 
Vi har solcellspaket för alla behov. Vill du täcka hela taket, en del eller ställa på marken, kombinera med batteri 
etc., så kan vi leverera till ett av marknadens lägsta priser.  
Panelerna kräver ingen speciell kompetens att montera. Du kan göra det själv eller använda några av våra 
installatörer och takläggningsfirmor. Inkopplingen av Växelriktare (DC-Volt till AC-Volt) till din elanläggning, 
måste utföras av oss, eller en behörig elektriker.  
Solcellspaketen levereras helt kompletta med all utrustning fram till Spänningsomvandlaren. 
I våra standardpaket ingår monokristallina solcellspaneler som har högre verkningsgrad än polykristallina 
modeller. Polykristallina paneler kan även offereras. 
Vi håller med support för installation och hjälp med dokument för installatören. 
I vårt sortiment ingår också Hybridanläggningar för ”off grid” med batterilagring av överskottsenergi. 
 
Ansökan om solcellsbidrag gör du själv. Ansökningsblanketter finns på Energimyndighetens hemsida 
 ( http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/ ).  
Behöver du hjälp – kontakta oss. 
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Prisexempel på våra prisvärda solcellspaket (350W modell) 
  9 paneler ger 3.15kW  (3,5kWp)    5 x 4m = 20m2  Pris ca 32 900 sek (inkl. moms) 
18 paneler ger 6kW       (6kWp)  10 x 4m = 40m2  Pris ca 54 900 sek (inkl. moms) 
30 paneler ger 10.5kW (10,5kWp)  15 x 4m = 60m2  Pris ca 89 900 sek (inkl. moms) 
 
Källa Vattenfall:  
Solstrålningen genererar upp till 1000W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000kWh energi/m2 och 
år i Sverige. En solcellspanel kan idag omvandla ungefär 16% av solinstrålningen till energi. 
 
Priser är inklusive moms och exkl. installation. (Monokristallina solceller) 
Andra modeller på förfrågan 
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I våra solcellspaketet från Sunway pv, ingår:  
Solcellspaneler för önskad effekt, Spänningsomvandlare, Panelprofiler, Kopplingskabel, Kontakter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Solceller Panelprofiler                     Växelriktare                   Kopplingskabel    Kontakter 
 
Monitor-läger som ”App” i din telefon eller PC som visar av alla data i solcellsanläggningen. 
 
Vad behöver jag tänka / ta reda på? 
Hur mycket plats har du på taket? 
Hur många kWh vill du skörda? 
Solcellspanelen på 350W bygger 1x2m/st. 
Solcellspanelen på 300W bygger 1x1.65m/st. 
 

• Priser är inklusive moms 

• Installation och fraktkostnad tillkommer på alla leveranser 
 
Andra Solcellspaket och Energibesparingslösningar offereras på begäran 
 
Tänk på: 
Taket bör inte vara äldre än 25-30år. 
 
Kontakta oss för offert. 
Namn: __________________________ 
Telefon: __________________________ 
E-post: __________________________ 
Tillgänglig takyta?  __________________________m2 
eller önskad solcells produktion: __________________________kW 
Taklutning? __________________________grader 
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