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Detta ingår i ett nyckelfärdigt solcellspaket från Solenergibutiken 

Detaljerad prospektering gjord på plats med beräkningar och ritning helt enligt dina önskemål 

Alla kontakter med berörda myndigheter, elektriker och nätägare 

Mono eller polykristallina solpaneler på 270-330 Watt beroende på system 

En effektoptimerare till varje panel som gör den helt fristående för högsta effektivitet 

3-fas växelriktare från Solaredge 

DC-box IP65 av typ 1 & 2 som skyddar din inverter mot blixt och överspänning från solpanelerna 

AC-box IP65 med säkringar, överspänningsskydd av typ 2 och jordfelsbrytare 

Separat AC-brytare IP65 mellan anläggningen och elnätet 

Komplett montagesystem för ditt tak 

UV och väderbeständig dubbelisolerad kabel med IP67 klassade anslutningskontakter 

Allt övrigt installationsmaterial som behövs 

Komplett installation 

Driftsättning och utbildning 

Detaljerat övervakningssystem helt ner på panelnivå på webb eller med mobilapp 

Hjälp med ansökan om solcellsbidrag 
 

Garantier 

Solpaneler - Produktgaranti minst 10 år 

Solpaneler - Effektgaranti med minst 90% efter 10 år 

Solpaneler - Effektgaranti med minst 80% efter 25 år 

Växelriktare - Produktgaranti 12 år 

Effektoptimerare - Produktgaranti 25 År 

Underkonstruktion - Produktgaranti 10 år 

Installation - Garanti 5 år 
 

Vanliga tillval 

Wi-Fi modul till växelriktaren 

Gateway för utökade kontrollmöjligheter 

Elmätare för produktion och förbrukning 

Elcertifikatsmätare 
Extra lång garanti till din växelriktare, upp till 25 år 
Serviceavtal med extern övervakning av ert system med åtgärd vid driftstörning 
 

I priset ingår inte 

Eventuella grävarbeten 

Kostnader för eventuella bygglovshandlingar 

Byte av elmätare i elskåp (byts dock kostnadsfritt av nätägaren) 

Eventuell ombyggnad av elskåp för anpassning till nya elmätaren 

Internetanslutning eller framdragning av nätverkskabel till invertern 

Kostnaden för ev. uppsäkring av ditt elabonnemang från t.ex. 16A till 25A huvudsäkring 
 

Detta bör du gjöra själv 

Kontakta flera olika elleverantörer/köpare för bäst pris på din el 

Om du har en elcertifikatsmätare behöver du skaffa ett Cesar-konto hos Energimyndigheten 
 


