De snyggaste installationerna,
de bästa panelerna

www.sunnyfuture.se

Solkraft att vara stolt över!
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Solel är solklart!
3 skäl att skaffa solel

3 myter kring solel

1. Lönsamt redan från början!
Intäkter och besparingar är större än kostnaden
för ränta och amortering. Redan första året!

1. Ingen annan har solceller
Jo! Det finns flera miljoner villor med solceller
på taket.

2. Trygg investering
25-åriga garantier, väldigt låga driftkostnader
och lång livslängd på våra paneler.

2. Inte lönsamt
Jo! En installation betalar sina egna ränte- och
amorteringskostnader redan första året.

3. Bra för miljön
Ett enkelt sätt att minska koldioxidutsläppen.

3. Det fungerar inte i Sverige
Jo! Fungerar lika bra som i t.ex. Tyskland där 8%
av totala energin kommer från solel.
Dessutom behöver det inte vara en ful grunka
på taket. Läs vidare så får du se!

I den här broschyren berättar vi i mer detalj om detta samt annat du behöver veta för att ta rätt
beslut kring solel. Det är trots allt en ganska stor investering som förtjänar en utvärdering.
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3 skäl att välja SunnyFuture

1. Vi använder bara de bästa komponenterna
Vi är exempelvis Sveriges enda auktoriserade SunPower-installatör.

2. Snyggt och tryggt

Vi lägger mer energi än någon annan på att göra en både bra och snygg installation. Vi ryser vid
tanken att installera blåa paneler med aluminiumfärgade ramar. Huvva!

3. Anpassat och utbyggbart

Vi anpassar solkraftverket till ert hus och era behov. Ni kan bygga ut med t.ex. batteri eller flera
paneler senare.

www.sunnyfuture.se
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Så här fungerar det
När ljus träffar solcellerna skapas elektricitet.
Det är så kallad likström, ungefär som man har i
en bil men med mycket högre spänning.
Likströmmen leds ner från taket och in i en så
kallad växelriktare. Den omvandlar likströmen
till vanlig växelström som ni har i ert hus. Från
växelriktaren matas solelen in i ert hus, via en
elcentral, innanför er elmätare.
El är så ”smart” att den strömmar åt det håll
som är lättast. Det betyder att er solel som
skapats på taket används i första hand inom
ert hus, innanför mätaren, men om inte all el
kan förbrukas inom huset så ”exporteras” elen
automatiskt ut i elnätet för andra att ta del av.
Ni säljer ert överskott.

El till hu
set

Elcentra

Omvänt så ”importerar” ni el från nätet när inte
er egen solel räcker till, d.v.s. precis som ni gör
idag. Allt sker helt automatiskt.

Skillnad på eﬀekt och energi
Eﬀekt är hur mycket kraft som skapas eller
förbrukas i ett visst ögonblick.
Energi är eﬀekt x tid, dvs hur mycket eﬀekt
som t.ex. skapats under en timme. Eﬀekt
anges oftast i kW (1000 watt) och energi
anges i kWh (dvs 1 kW i 1 timme).
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Köp och sälj automatiskt och i balans
I Sverige finns det förmånliga regler för så
kallade ”mikroproducenter”. Mikroproducenter
är de som är under en viss storlek på installationen och som producerar el främst för att
förbruka den själva – men som ges möjlighet att
sälja sitt överskott.
Det innebär bland annat att mikroproducenter
har rätt till en skattereduktion för överskottsproduktionen och att elnätbolag och elhandelsbolag ger förmånliga villkor och betalar för
överskottsproduktionen.
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Sammanlagt får ni mer betalt per kWh ni
säljer än vad ni betalar när ni köper.
En regel är dock att mikroproducenter inte
säljer mer överskott än de köper. Eftersom det
är lönsamt att sälja överskottsproduktion är det
bra att uppnå en balans i produktion kontra
förbrukning på årsbasis.
Hur mycket som produceras och förbrukas
varierar under dagen, från timme till timme och
även under året. Därför är det inte helt lätt att
på egen hand göra den prognosen. Vid växlande molnighet på höst och vår då både produktion och förbrukning är hög kan det växla mellan inflöde och utflöde flera gånger i timmen!

www.sunnyfuture.se
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Lönsamt redan från början
Det är ganska vanligt att privatpersoner finansierar sitt solkraftverk med ett lån på huset. För
de allra flesta är intäkterna från försäljning av
överskottsel samt minskat inköp av el större än
kostnaderna för ränta och amortering. Lönsamt
redan från början alltså!
De som använder sparade pengar kan jämföra
avkastningen från ett solkraftverk med andra
möjliga investeringar. För villor och fritidshus är
avkastningen ofta mellan 5 och 10 %.
Vi hjälper er att göra en analys både över
produktion och ekonomi, så ni kan se vad som
händer när elpriset går upp och hur mycket ni
då tjänar. Se exempelkalkyler längre fram i broschyren.

beslutat att gälla till och med 2019 och Regeringen har avsatt 915 miljoner per år t.o.m. 2019.
Det är f.n. ca 1 års väntetid på utbetalning av
bidragen.
Istället för solcellsbidrag kan ni använda
ROT-avdrag. För solel-installationer anser Skatteverket att arbetskostnaden schablonmässigt
är 30 % av totalkostnaden för anläggningen.
Det innebär att ni kan göra ROT-avdrag med
30 % av arbetskostnaden, som alltså är 30 % av
totalkostnaden. Med andra ord får ni ROT-avdrag på 9 % av hela kostnaden för solkraftverket, material och arbete inräknat.
Så Solcellsbidraget är mer värt men ROT-avdraget går fortare. Ni får inte göra både och.

Bidrag och stöd
Staten stöttar investeringar i solel på olika sätt.
Det är dels genom en skattereduktion med
60 öre per kWh el inmatat på nätet samt genom
ett investeringsbidrag, även kallat ”Solcellsbidrag”. Det är ett bidrag med 30 % av hela
totalkostnaden (både material och arbete) för
privatpersoner och 30 % för företag. Bidraget är
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Trygg investering
Solceller är väldigt driftsäkra och kräver i princip
inget underhåll. Många solceller som tillverkades för 20 år sedan är fortfarande i drift. De som
tillverkas idag är mycket bättre, både vad gäller
effekt, produktion i låga vinklar och svagt ljus
samt hållbarhet. De kommer fortfarande producera el om 30 år eller mer.
Dessutom behöver ett solkraftverk väldigt lite
underhåll. Till skillnad från t.ex. en bergvärmepump har en solcellsanläggning inga rörliga
delar som kan kärva eller behöva underhåll.
Det enda egentliga underhållet är att man kan
tvätta av panelerna då och då om man vill ha
maximal produktion, annars sköljer regnet dem
ganska rena.
Fantastiska garantier – men jämför dem
noga
Allt material har långa garantitider. Paneler har
ofta både en garanterad effekt efter 10 respektive 25 år samt en produktgaranti. Men det
skiljer sig åt ganska mycket, läs mer om detta
på sid 20. Växelriktare och montagesystem har
också väldigt långa garantitider på uppemot 25
år.

Mindre känslig för elpriset
En av de stora fördelarna med ett eget solkraftverk är det minskade beroendet av yttre faktorer. Varje kWh som ni inte behöver köpa in från
ert elbolag gör er mindre känsliga för prisökningar och påslag. Även om ni inte slipper ifrån
de fasta kostnaderna så minskar ju de rörliga.
Många ser det som att de betalar för sin el i
förväg. Med tanke på den långa livslängden så
blir priset per kWh väldigt lågt.

Ljusare framtid
Många av våra kunder ser solkraftverket som en
sorts pensionsförsäkring. Det är väldigt skönt
att minska sina löpande kostnader och som
grädde på moset får man ju också intäkter. Det
är ofta ett hus blir så kallat ”Plusenergihus” när
vi installerat solceller. Det innebär att solkraftverket producerar mer energi än huset i sig
behöver för uppvärmning, ventilation mm.
Allt detta gör att värdet på huset ökar, bra oavsett om huset en dag ska säljas eller ärvas.

www.sunnyfuture.se
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Bra för miljön
Solceller skapar el helt ljudlöst och utan att
störa fåglar, fiskar, renar eller, för den delen,
flygplan. Solcellerna tar inte upp yta som annars
hade använts till något annat. De lämnar inget
farligt avfall för kommande generationer att ta
hand om.

Varje kWh solel som skapas i Sverige ersätter
alltså ”smutsig” el någon annanstans, något förenklat. I genomsnitt släpps det ut ca 500 gram
koldioxid per genererad kWh som är skapad
i Europa. Det motsvarar ca 5 km körning med
miljöbil. Så varje kWh solel räknas!

Energin som går åt vid tillverkningen tjänar
panelerna snabbt in själva, mellan 0,9 och 1,5 år
beroende på typ av panel. Självklart är det dock
viktigt att köpa solceller som är tillverkade på
ett bra sätt utan oreglerade utsläpp.
16,8
miljarder
kWh

Export av solel ger mindre
koldioxidutsläpp i världen

3,7 miljarder kWh
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Ren el är en svensk exportprodukt. Tack vare
förbindelser både inom Norden och med Baltikum, Tyskland och Polen exporterar vi vår överskottsproduktion. Det innebär att våra grannländer importerar vår rena el istället för att göra
egen, bland annat i smutsiga kolkraftverk.
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I Norden har vi idag en väldigt ren elproduktion, ur ett koldioxidperspektiv. Så varför är det
bra att vi skapar ännu mer ren el i Sverige?

Sveriges nettoimport/export av el under 2015.

08-40 88 75 00

Det fungerar utmärkt i Sverige
Alla vet inte att vi faktiskt har bra förutsättningar för solel i Sverige. I södra halvan av Sverige är
det i princip samma förutsättningar som i Tyskland, där det finns 1,5 miljoner installationer och
solel står för 8 % av den årliga elproduktionen.
Det är dels våra långa sommardagar och ljusa
nätter som hjälper till men också våra svalare
temperaturer: solceller ger mer energi ju kallare
de är. En solig vårvinterdag är kanon!

Vi dimensionerar anläggningen och dess montering utifrån läget.

Genomsnittlig instrålning i
kWh/m2 per år

När det regnar eller är mulet producerar bra
solceller el, även om det inte är lika mycket som
när det är strålande sol från en klarblå himmel,
såklart.
När det ligger snö på panelerna så blir det inte
så mycket el, även om en del paneler ger lite
el då också. Ni kan borsta av panelerna förstås
- det blir en direkt avkastning på 10 minuters
jobb – men så snart solen kommer fram smälter
snön av från de svarta panelerna och produktionen drar igång. Panelerna är dessutom väldigt
hala – så snön rinner snabbt av på lutande tak.
Snöns tyngd är inte heller något problem för
bra solcellspaneler: alla våra paneler klarar
hundratals kg snö per kvadratmeter utan problem. Inte heller vind är några problem.

www.sunnyfuture.se
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SunnyBlack - detaljerna gör helheten
Vi vill att ni ska vara stolta över er anläggning.
Den ska sitta på ert tak i många långa år framöver. Då är det viktigt att anläggningen ser bra
ut.
Därför har vi tagit fram konceptet SunnyBlack.

grönt, rött, blått osv - om ni vill att de ska
smälta in i en fasad eller liknande.
Kort sagt, vi lägger mycket energi på detaljerna
precis som på kvalitet. Men det är det värt.

SunnyBlack innebär bland annat att alla komponenter är valda även ur ett estetiskt perspektiv.
Det betyder inte bara att alla våra paneler har
svarta celler med svart bakgrund och svarta
ramar. Det betyder också att alla synliga montagedetaljer såsom skenor, takkrokar och fästen är
svartanodiserade.
Vi ger till och med alla rostfria skruvar och
muttrar en speciell behandling som gör dem
svarta. Den här nogrannheten med detaljer
hittar ni bara hos oss.
Det betyder också att vi gör vårt allra bästa för
att dra kablar där de syns allra minst, vi använder WiFi istället för nätverkskabel för att koppla
växelriktare till Internet o.s.v.
SunnyBlack innebär också att ni faktiskt kan få
paneler och montagedelar i andra färger såsom
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Våra specialbehandlade svarta skruvar och
muttrar blir pricken över i:et - som inte går att
se.

08-40 88 75 00

Helsvarta paneler med
svarta ramar och svart
bakgrund blir en enhetlig
del av taket.

Helt svarta klämmor är
nästan omöjliga att se,
istället för silverfärgade
som blänker i ögonen.

Svarta skenor gör att du
slipper iögonfallande ”silverstubbar” på sidorna av dina
paneler.

www.sunnyfuture.se
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Några av våra installationer
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Villor och radhus
Många tänker på villatak när solel kommer på
tal. Och det är inte så konstigt för de flesta villor
har bra möjligheter till solel och minskade kostnader i hushållet ligger ofta högt på önskelistan.
Vad de flesta inte tänker på är de intäkter man
får vid försäljning av överskottsel. De flesta villor
kan alltså ha egna små solkraftverk – som tjänar
in mer pengar än de kostar att finansiera.
Med solel på taket känner man sig ofta lite som
en ”solriddare” – det känns bra varje gång man
ser sitt tak och kan konstatera att det gör nytta
varje ljus timme. Både för ekonomin och för
miljön.

Plusenergihus
Huset på bilderna blev ett så kallat Plusenergihus när vi installerade solkraftverket. Det
innebär att solcellerna producerar mer energi
än huset använder för uppvärmning och annan
drift. Då ökar också värdet på huset rejält.
Hur mycket värdet på svenska villor ökar finns
det inga officiella studier på. Men snygga installationer med högkvalitativa komponenter med
långa garantier är helt klart värda mycket mer
vid en husförsäljning än blåflammiga paneler
med dålig effekt och tveksamma garantier.

För att vara riktigt stolt är det såklart extra viktigt att det ser snyggt ut också. Solkraftverket
kommer sitta uppe i många år och det är värt
att lägga lite extra krut på utseendet.
För er som går i el-bilstankar kan det kanske
vara intressant att veta att taket på huset på
bilden ger upp till 11,7 kW i toppeffekt och ungefär 10 500 kWh per år. Det betyder att ni kan
ladda elbilen med solel motsvarande ungefär
5 000 mil om året…
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Om installationen:

12 500 kWh förbrukning och 10 530 kWh i produktion per år
64 m2 takyta, 37 graders lutning, riktning mot sydost, delvis skuggat av träd och grannhus
Total systemkostnad: 215 000:- med solcellsbidrag (20%)
Intäkt 11 040 kr/år, besparing 4 453 kr/år
Avkastning på kapital 7,2 % första året!
Om lån:
Ränta 2 258 kr år 1, amortering 8 600/år
Nettovinst år 1 med lån: 4 635 kr Kostnad per kWh utslaget på 30 år: 68 öre/kWh
www.sunnyfuture.se
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Fritidshus
Fritidshus och naturen går ofta hand i hand.
I stugan vill man njuta av naturen, lyssna på
fåglarna och andas in den friska luften. Vad
passar då bättre än att använda stugans tak till
att ljudlöst skapa el?

Även för fritidshus som står mellan träd i skuggiga lägen finns bra lösningar att tillgå – det
måste inte vara helt skuggfritt för att fungera
fint med bra paneler och rätt elektronik.

Fritidshuset förbrukar oftast mindre el än villor
man bor permanent i. Då blir det ännu lättare
att komma upp i en bra balans mellan produktion och förbrukning, vilket i sin tur gör solelen
till en väldigt bra affär.
Tänk att veta att stugan står och gör nytta,
vecka efter vecka, även när ni inte är där! Kanske gör det också att ni kan ha lite värme på
mellan turerna till stugan – utan att det kostar
något extra?
För de av oss som har lite längre att åka till
stugan känns det bra att även om vi åker bil till
stugan för att åka skidor, så eliminerar stugan
koldioxid genom att det eldas mindre kol i t.ex.
Polen.
En kWh solel motsvarar ungefär 5 km med en
miljöbil. För att kompensera 500 mil med bil till
och från stugan per år så behöver ni ett solkraftverk som ger 1000 kWh.

Även här producerar tunnfilmspanelerna solel!

Det är lätt ordnat!
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Om installationen:

Ort, placering: Härjedalen. Riktning åt sydost, delvis skuggning av träd. 12 graders lutning
Paneler: 36 stycken SolarFrontier 170 watts tunnfilmspaneler. Använd yta: 44 m2.
Montagesystem: K2 Minirail för profilerad plåt med SunnyBlack-behandling
Växelriktare: Fronius 6 kW med Wifi
Toppeﬀekt: 6 kW. Prognos årsproduktion: 5 386 kWh.
Total investering efter solcellsbidrag: 125 000 kr (ink. moms).
Avkastning sparkapital: 5,8 %.
Pris per kWh under systemets minsta livslängd (30 år): 77 öre / kWh
Årlig minskning koldioxidutsläpp: 2 483 kg/år. Motsvarar 2 614 mil med miljöbil / år.
www.sunnyfuture.se
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Anpassat till era behov
47 när man köper skor. Det blir liksom inte så
himla bra – om man inte har en väldig tur. Om
man jobbar på kontor passar gummistövlar inte
lika bra som när man plockar svamp i skogen.
Köper ni dessutom ett standardpaket från ett
elbolag så att ni blir bundna till deras elavtal är
det som att inte ens få välja vilken skog ni ska
plocka svamp i.

Helhetsleverans
Olika fastigheter har olika förutsättningar för
solel. Tak har olika mått, lite olika vinklar, lite
olika riktningar och är av olika material. Omgivningarna ger olika mycket skuggor från andra
hus, träd o.s.v. Olika platser i landet ger instrålning på olika sätt. Dessutom ska produktionen
anpassas till just er förbrukningsprofil för bästa
lönsamhet.

Solkraftverk är som skor
Om man då bara har tre olika standardstorlekar
på solcellspaket att välja på så är det som att
bara få välja gummistövlar i storlek 30, 38 eller
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En investering i solel är så mycket mer än bara
skruva fast lite paneler på taket och koppla in
en sladd. Att sätta sig in i olika regler och välja
rätt komponenter kan kännas lite övermäktigt.
Det är därför vi tar er hela vägen från idé till
fungerande installation!
Vi hjälper er med alla olika moment i processen,
inklusive anmälan till nätägare, registrering av
produktionsanläggning, kontakt med er kommun om det behövs, ansökan om solcellsbidrag,
registrering för elcertifikat o.s.v. Våra duktiga

08-40 88 75 00

och behöriga tekniker installerar hela solkraftverket.
Vi hjälper er att teckna avtal med de elhandelsbolag som ger bäst villkor för försäljning av
överskott, vi sätter upp er anläggning så att ni
kan följa den på er dator och/eller er smartphone eller surfplatta.
Vi tar er hela vägen i mål. Det ingår!

Slipp många teknikval
Det finns tusentals leverantörer med oräkneligt
antal solcellsprodukter.
Det är dels olika teknologier för själva cellerna
såsom tunnfilm, monokristallina och polykristallina silikonceller. Alla dessa har helt olika egenskaper vad gäller ljuskänslighet, livslängd och
hur väl de levererar energi de kommande 30+
åren. För att inte tala om hur känsliga de är för
hel eller delvis skuggning av t.ex. snö, träd eller
löv. Då räcker det inte att bara titta på antalet
watt panelerna är stämplade med.
Det finns dessutom olika varianter av hur dessa
celler monteras i paneler med olika typer av
ram-konstruktioner, olika typer av baksida i
form av plast eller glas för att inte tala om hur
avrinning av vatten och snö går till i ramen och
hur stort avstånd det är mellan cellerna och t.ex.
underkanten av panelen osv.

Då det är lika dyrt att montera en billig och
dålig panel som det är att montera en bättre
panel är det smart att göra ett långsiktigt val av
paneler.
När det gäller hur paneler kopplas ihop med
varandra och med växelriktare finns det också
ett antal teknikval att göra. Som i sin tur beror
på vilken typ av celler man valt. Antingen kopplas alla paneler ihop i en enda sträng eller via
så kallade effektoptimerare eller med så kallade
microinverters.
Även fastsättningen av paneler på ett tak kan
göras på olika sätt beroende på typ av tak såsom olika takpannor, olika typer av plåt, ”hårda” eller mjuka papptak osv. Dessutom spelar
lutningen av taket och vind- och snölaster en
stor roll.
Självklart är det också viktigt att välja rätt
kvalitet och dimensioner på ”enkla” saker som
kablar, kontakter och kopplingsboxar så man
inte under de kommande decennierna har
effektförluster eller kontaktproblem. Tänk på att
dessa saker ska sitta ute i regn, rusk, snö likväl
som i stekande sol.

Vi analyserar alla era förutsättningar för att
kunna designa det bästa tänkbara systemet
för just er.

www.sunnyfuture.se
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Alla solceller är inte skapta lika
Solceller med kringutrustning är generellt sett driftsäkra och underhållsfria. Dock får ni vad ni betalar för, som så ofta annars. Det är självklart att en panel som kostar hälften så mycket som en annan
inte är lika bra. Konkurrensen är så tuff att några krösus-marginaler inte finns. Är en panel mycket
billigare är det för att den var billigare att tillverka och då har man sparat in någonstans. Det kan
vara på tjockleken av kisel, det kan vara silverpastan som används för etsningen/lödningen mellan
celler, stabiliteten i ramen, miljöhänsynen vid tillverkningen, arbetsvillkoren eller något annat. Det
är nästan omöjligt att utläsa ur produktblad eller se med blotta ögat.

Alla garantier är inte lika
Alla solcellspaneler har långa garantier. Men villkoren skiljer sig åt. Oftast finns det två sorters
garantier, effektgaranti och produktgaranti.
Effektgaranti
Effektgarantin är ofta 25 år lång och är antingen linjär eller i form av en trappa. Vanligt är att en
effektgaranti säger att en panel ska ge minst 90 % av sin märkeffekt de första 10 åren och sedan
minst 80 % av sin märkeffekt i ytterligare 15 år. SunPower och LG har linjära 25-åriga effektgarantier som både startar på en högre nivå och dessutom täcker mycket bättre i en linje ner till minst
92 % för SunPower och 83,6 % för LG NeON2 efter 25 år.

20
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Produktgaranti
Produktgarantin täcker fel i panelen, t.ex. om en backdiod slutat fungera. Dessa är ofta 10 år länga.
LG har 12 års garanti på sina fina NeON2-paneler medan branschledande SunPower har 25 års
produktgaranti.
Men det är inte bara längden och effekten som skiljer. Det finns även stora skillnader i vad garantin
innebär om det skulle bli problem. Granska villkoren om det är en ekonomisk kompensation
relaterad till hur stor avvikelsen är i procent och omvandlad till priset på en motsvarande panel den
dagen - eller om ni får en ny panel fritt utbytt.
Vad är garantin värd?
Det är tillverkarna som utfärdar garantierna direkt till er. Därför är det viktigt att välja paneler från
en stabil tillverkare. LG är en av världens största tillverkare av konsumentprodukter och har ett
rykte och varumärke att vårda vilket är bra om det skulle bli fråga om garantiärenden. SunPower
har tillverkat solceller sedan 1980-talet och har alltså funnits längre än de flesta i solcellsbranschen.
SunPower är börsnoterat och ägs till 2/3-delar av Total, ett av världens största företag. SunPower
har branschens första kombinerade 25-åriga produkt- och effektgaranti. Oavsett vad som är fel så
får du en ny panel – med nedmontering, transporter och uppmontering inkluderat i garantin.

www.sunnyfuture.se
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Toppeffekt är inte viktigt!
Alla solcellspaneler har en märkeffekt uppmätt vid ett testförhållande i ett lab. Det kallas STC (Standard Test Condition) och innebär att panelen belyses med 1000 W/m2, med ljus av en viss våglängd, vinkelrätt mot panelens yta, luften skall ha en vissa klarhet och densitet och cellens temperatur skall vara 25 grader Celsius.
I verkligheten är ju solen sällan exakt vinkelrätt mot solcellspanelen (i alla fall inte mer än en väldigt
kort stund) och när det är så ljust som 1000 W/m2 så är temperaturen på cellerna högre. Morgon,
kväll och vid mulet väder är våglängden också annorlunda. STC är alltså ett väldigt teoretiskt och
sällan förekommande förhållande i verkligheten. Två paneler med t.ex. 300W enligt STC kan alltså
producera helt olika mängder energi i verkligheten.

Förenklad bild för att visa
skillnaden mellan olika
tekniker. Alla paneler med
samma STC-värde har just
vid STC samma uteﬀekt. Men
när förhållanden är mindre
bra – till vänster och höger
om STC – så skiljer det sig
mycket mellan olika tekniker
och paneler.

Men mängden energi är viktig!
För en husägare är det intressanta hur mycket energi, hur många kWh, som kommer från taket under ett år. Teoretisk toppeffekt i watt är ju ointressant. I graferna på nästa uppslag kan du se olika
tester från oberoende institut som visar på skillnaden hos SunPower X-serie-paneler jämfört med
konventionella paneler. Som ni ser är det flera saker som tillsammans gör en stor skillnad.
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SunPower är bäst på alla sätt
SunPowers Maxeon™-celler är uppbyggda på ett annorlunda, patenterat, sätt med en hel baksida
av koppar. På så sätt vinner de flera fördelar: de slipper korrosionskänsliga etsade trådar på framsidan av cellen som dessutom reflekterar ljus; de slipper känsliga lödningar mellan celler som kan
brista med tiden; de får en mycket robustare konstruktion som klarar fysiska påfrestningar bättre
och som får en längre livstid; de är mycket effektivare; de tappar effekt mycket långsammare än
andra och de producerar mer energi än andra i höga temperaturer.
SunPower bäst enligt Solar Scorecard
The Silicon Valley Toxics Coalition utvärderar alla solcellstillverkare utifrån många olika kriterier
kring miljövänlig och hållbar produktion, socialt ansvar samt arbetsmiljö.

På bilden ses de viktigaste delarna i en SunPower Maxeonpanel.
www.sunnyfuture.se
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SunPower bättre produktion

SunPower har bättre glas som fångar ljus även i låga vinklar; de är mer
ljuskänsliga och fångar större del av
ljusspektrumet. Det vill säga att de
producerar mer energi tidigare och
senare på dagen och när det är tråkigt
väder.

Mer av ljusets spektrum omvandlas till elektrisk energi.

I låga vinklar, t.ex. när solen står
lågt, är det en väldig skillnad på
olika paneler.

Mer energi i svagt ljus, t.ex. morgon,
kväll eller vid regn och mulet väder.
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SunPower tappar minst under åren

Alla solceller tappar något i effekt med
åren. Det kan ha en stor påverkan på kraftverkets totala produktion. SunPower har
väldigt låg effektförlust.
SunPower -0,25%/year

Conventional -1,25%/year

Mer energi med samma
toppeffekt

De första 25 åren får ni 21 % mer energi
med SunPower-paneler än motsvarande
anläggning med samma toppeffekt.

Mer energi på samma yta
På samma takyta får ni ut 75 % mer
energi med SunPower än konventionella
paneler.

www.sunnyfuture.se
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Följ produktionen live!
Ni kan löpande se hur mycket el ert solkraftverk producerar samt hur mycket koldioxid och
kronor som det motsvarar. Ni kan se det i er
mobil, surfplatta, dator eller direkt på växelriktaren. Ni kan se hur mycket som produceras just
nu, hittills idag, denna vecka, månad osv. Det är
ganska lätt att fastna i ett ”beroende” att titta
ofta… så kul är det att handgripligen se vad ens
solkraftverk bidrar med!
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På www.sunnyfuture.se (under Husägare, Följ
produktionen), kan ni se produktionen i vår
demoanläggning i Täby samt några kundinstallationer. Ni kan både se live-data och statistik
bakåt.
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Anläggning med optimal produktion!
Mono- och polykristallina paneler är känsliga
för skuggning. Traditionellt seriekopplas solcellspaneler i långa strängar till en så kallad växelriktare. Om då en panel i en sträng inte levererar som den ska, t.ex. för att den är skuggad,
så drar den ner spänningen i hela seriesträngen.
Det är förödande för produktionen.
Därför monterar vi alltid en sk. optimerare
bakom varje panel på taket som ser till att varje
enskild panel alltid producerar så bra den kan.
Då påverkar en skuggad eller smutsig panel
inte någon annan. Effektoptimerare är också
suveräna när olika paneler har olika riktningar
eller lutningar, t.ex. på olika tak. De går fortfarande att koppla i samma sträng och till samma
växelriktare. Det går fint att i efterhand bygga ut

en anläggning, t.o.m. med andra paneler utan
problem.
Med optimerare kan man i realtid se hur mycket energi som produceras, på panelnivå. Det är
oerhört enkelt att se att allt är som det ska. Det
här gör man enklast på sin dators webbläsare,
i sin smartphone eller surfplatta. Där kan du
även stega fram och tillbaka historiskt och se
vad varje enskild panel gav för effekt vid olika
tider. Du kan även dela med dig av detta till
vänner och bekanta som är nyfikna via en länk.

www.sunnyfuture.se
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Fler exempel-installationer

På vår webb finns olika filmer som förklarar
saker bättre än skriven text i en broschyr. Exempelvis pedagogiska filmer från KTH / GreenLeap
som belyser olika områden av solel.

Vill du ha ännu mer inspiration finns det här,
tillsammans med länkar till övervakningssystem
hos olika installationer.

Även filmer om hur SunPowers solcellspaneler
skiljer sig från andra och vad det innebär för
dig hittar du här. Exempelvis hur skuggning
påverkar SunPowers paneler jämfört med andra
paneler, hur tuffa tester paneler utsätts för samt
vad som händer om man böjer en solcell. Är du
nyfiken på hur optimerare och växelriktare från
SolarEdge egentligen fungerar hittar du även
det här.

Mer dokumentation
Du hittar också fördjupad information, som t.ex.
ett white paper ”Värt att veta om off-gridsystem” som också löpande uppdateras.
En produktkatalog över våra olika produkter för
off-grid-system, komplett med priser, hittar du
också här.

Följ oss på Facebook!
På www.facebook.com/SunnyFutureAB finns fler
exempelinstallationer med bilder och även en
del annat matnyttigt. Exempelvis nyheter kring
solel, regler och annat som kan vara av intresse.
Så följ oss gärna!
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Kan man lagra solsken?
Jajamensan!
Utveckling av batterier går snabbt framåt och
det finns idag fina system för att lagra solel.
Det fungerar så att när era solceller producerar
mer el än ni förbrukar så lagras överskottet i ett
energilager. När solens strålar inte räcker för
er förbrukning så används först batteriet och
när det inte räcker längre så tas el från elnätet.
Energilagret blir en sorts buffert som minskar
mängden el in och ut i nätet.
Ett energilager består av flera delar. Batterier
såklart men också laddare så att batteriet laddas
effektivt och säkert, omvandlare så att det kommer ut växelström från batteriet till husets elnät.
Sist men inte minst innehåller ett energilager
mjukvara för att visa hur energilagret arbetar,
t.ex. hur mycket energi som finns i lagret.
I praktiken är det batterier med litium järnfosfat
som används idag (ofta förkortat till LFP eller
LiFePO4).

ser ut kan ni slippa köpa el på nätterna på flera
månader. Dock klarar dagens batterier inte en
svensk lång vinter. Vill ni verkligen bli oberoende av elnätet kan ni läsa mer på sidorna om
”off-grid”.

Inte lönsamt idag
Eftersom ersättningen för överskottsproduktionen är så bra idag är det rent ekonomiskt
inte en bra affär att lagra och använda sin egen
solel på natten – det är mer lönsamt att sälja
överskottselen och köpa tillbaka el från nätet på
natten. Som ett jättestort batteri alltså.
Här har Sverige ett ganska unikt läge med stor
andel vattenkraft som på ett fint sätt balanserar
både kortsiktigt och över säsonger.
Det finns idag ett batteribidrag att söka på hela
60 % av installationen upp till 50 000 kr, inkluderat både material och arbete.

Mer självförsörjande
Med ett energilager ökar graden av självförsörjning. Beroende på hur ert förbrukningsmönster
och er solcellsanläggnings produktionsmönster

www.sunnyfuture.se
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Off-grid - när sladden inte når
Båtar, husbilar och husvagnar
Vi har själva använt solceller som segelbåtens
enda strömkälla i över 15 år. Med rätt paneler,
batterier och styrutrustning är det många som
är helt självförsörjande hela semestern – utan
att ligga i gästhamn för att ladda med landström och utan att behöva starta motorn för att
ladda batterierna.
Ofta är platsen där solceller kan sättas begränsad och särskilt på segelbåtar finns mycket som
sticker upp och skapar skuggor, t.ex. hissade
segel. Extra viktigt då med effektiva paneler och
batterier som tar emot laddning med minsta
möjliga motstånd.

Litium-batterier är inte bara mycket lättare och
mindre än motsvarande bly/syra-batterier, de
håller mycket längre också. På köpet tar de
emot laddning mycket fortare, t.ex. när solen är
uppe eller när motorn laddar.
Detta med litiumbatterier, solceller och laddning är ett stort område. Därför har vi skrivit ett
separat dokument, ”Värt att veta om off-gridsystem”. Du hittar den på www.sunnyfuture.se
under ”Fritid”.

Särskilt på segelbåtar är det önskvärt att hålla
nere vikten, i alla fall för de som kappseglar lite
ibland eller som vill komma före kompisen till
natthamnen och då är lätta paneler och lätta
batterier trevligt.
Vi rekommenderar fastmonterade och böjbara
paneler tillsammans med en eller ett par flyttbara paneler i kombination med batterier av
Litium järnfosfat (LiFePO4).
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Hit når inga sladdar.
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Stugor som ligger avsides
För stugor långt från det allmänna elnätet kan
ett system med solpaneler och batterier vara ett
mycket bättre alternativ än att dra dyra kablar
till elnätet.
Antingen bygger vi då ett system baserat på
12/24 volts likströmsteknik eller ett mer kraftfullt system med 230 volts växelström.
I ett 12/24V-system använder vi samma sorts
paneler som på vanliga villainstallationer men
solcellsregulatorer och litiumbatterier är i mångt
och mycket samma komponenter som i båtar
och husbilar. Det mesta i ett sådant system går
på 12 eller 24 volt, såsom belysning, kylskåp
osv. En mindre inverter skapar 230V enfas växelström för t.ex. laddning av dator och dyligt.
I ett mer kraftfullt system kopplar vi solceller till
ett energilager med ett så kallat Energy Management System (EMS) som i sin tur dels lagrar
solelen i ett eller flera litiumbatterier och dessutom omvandlar solelen till vanlig växelström
och matar in i ett vanligt växelströmssystem. I
ett sådant hus används alltså vanlig elcentral,
kylskåp, lampor, dammsugare, TV- och radioapparater mm. Du kan även driva en varmvattenberedare eller induktionsspis, beroende på hur
mycket solceller och batterier du väljer.

Om installationen:

Detta torp från 1700-talet, har ett energilager
från Alpha ESS med 5,4 kWh batteri
Uteﬀekt: 5000 W 230 Volt enfas
Solceller: 8 stycken 320 W SunPower E19 ger
2,6 kW och kan byggas ut till 10 kW.

www.sunnyfuture.se
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Stora vinster för företag
Visa ert engagemang

en del av, eller all, den koldioxid ert företag ger
upphov till.

Aldrig har människor varit så medvetna om de
hot som klimatet står inför. Det är nu företag
har chansen att visa handlingskraft. Det har heller aldrig varit så ekonomiskt lönsamt att satsa
på eget solkraftverk som det är nu.

Sänk kostnader - öka vinsten
Många företag har stora el-kostnader. Oavsett om det är kontor, butiker, verkstäder eller
lantbruk så sker mycket av förbrukningen under
dagtid. Det betyder att ni tack vare solen kan
kapa era elkostnader effektivt. När luftkonditioneringen går för fullt lyser solen som mest.
Att kunna kapa effekttoppar, eventuellt med
hjälp av batterier, är extra intressant för de som
har s.k. effektabonnemang.

”Klimatkompensera”
Då många företag har stora ytor att placera solcellspaneler på blir den producerade mängden
energi snabbt stor. Det kanske kan kompensera
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En bra affär
Att installera ett solkraftverk är inte bara en bra
affär för att det minskar elförbrukningen. Överskottsproduktion kan säljas ut på nätet, och det
sköts automatiskt. Men det är inte allt. Värdet
på fastigheten stiger också eftersom driftskostnaden minskar. Med lång livslängd, låga underhållskostnader och med trygga garantier blir
kalkylen snabbt väldigt intressant och avskrivning av anläggningen kan vara låg, exempelvis
1 % per år (enligt skattereglerna får det vara
maximalt lika som fastigheten anläggningen
betjänar).
Staten stöttar investeringar i solel på olika sätt.
Dels genom investeringsbidrag, även kallat ”Solcellsbidrag”. Det är ett bidrag som är på
30 % av hela totalkostnaden för företag. Dessutom gäller samma skattereduktion för företag
som för privatpersoner.
För företag som värderas utifrån sin vinst, t.ex.
utifrån ett P/E-tal, ger den direkta vinsten med
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ett solkraftverk en bra hävstång. 12 % avkastning per år är vanligare än 5 %. Många faktorer
inverkar och vi gör gärna en analys just för er.

Tak
Många företag har stora tak lämpliga för solkraftverk. Om taket är helt plant är det vanligt
att montera paneler på ställning som gör att
varannan rad lutar 10-15 grader åt öster och
varannan lika mycket åt väster. På så sätt maximeras produktionen under hela dagen. Om
taket har delvis skuggningar under dagen används t.ex. effektoptimerare så att varje enskild
panel producerar sitt absoluta max. Då kan ni
dessutom följa upp produktionen ända ner på
enskild panel.

Fasader
Att montera paneler på fasader sänder ett tydligt budskap: vi är i framkant. När solen står lågt

över horisonten på vintern (och morgon/kväll i
öst/väst) så ger fasadmonterade paneler faktiskt
mer effekt än takmonterade. Fasadmonterade
paneler täcks inte av snö, så kombinationen
takmonterade paneler och partier på fasaden är
en bra kombination, både för er image och för
produktionen på vintern.

Parkeringar
En väldigt bra yta att använda är företagets
parkering. Genom att bygga carport med solcellspaneler på vinner ni flera saker samtidigt:
billig el, skugga, snö/regnskydd för bilarna och
ni höjer er image.
Ni kan även kombinera med laddstolpar för
elbilar. Intrycket besökare får är att bilarna
tankas av solen – och självklart går solelen från
de panelerna till laddstationerna men de fungerar även om solen inte skiner. När inga bilar
sol-tankas leds elen in i er fastighet och förbrukas där, eller säljs ut på nätet.

www.sunnyfuture.se

33

Jämför oss gärna!
Det är många faktorer som spelar in när ni ska välja er leverantör. Nedan är några av de saker som
ni bör ha med i utvärderingen av olika alternativ.

SunnyFuture/
SunPower

X

Y

Får du verkligen ut maximal energi från ditt tak?

Ja

Nej

Nej

Helsvarta paneler och montagedetaljer, SunnyBlack?

Ja

Nej

Nej

Världens effektivaste paneler med över 22 %?

Ja

Nej

Nej

Utbyggbart i framtiden?

Ja

25 års kombinerad effekt- och produktgaranti?

Ja

Fastprisoffert utan dolda kostnader?

Ja

Ingår en ny panel och alla utbyteskostnader i garantin?

Ja

Har paneltillverkaren funnits i mer än 25 år?

Ja

Kundanpassad design?

Ja

Frihet att teckna avtal med vilket elbolag du vill?

Ja

Hjälp att välja elbolag med marknadens bästa villkor?

Ja

Alltid med optimerare?

Ja
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Vänta inte!
4 skäl till att inte vänta
1. Solkraftverk lönar sig redan idag
Även om de sjunker i pris framöver så kommer
en sådan eventuell prissänkning inte kunna
”tjäna ikapp” den vinst som ett solkraftverk
redan idag kan ge er.
2. Solkraftverket eliminerar koldioxid
Även om solceller fortsätter att bli mer effektiva
i framtiden lönar det sig inte att vänta - redan
utsläppt koldioxid förblir utsläppt.
3. Stabiliserade priser
Solceller har blivit allt mer effektiva och dessutom sjunkit i pris i flera år. Men sedan ett par år
har priserna stabiliserats.
4. Förmånligt investeringsbidrag
Investeringsbidraget är 30 % för privatpersoner
och 30 % för företag. Historiskt har bidragsnivåerna sänkts allt eftersom lönsamheten i solceller
ökat så det är ett mycket bra läge att investera
nu.

IEA:s årsrapport avseende priser i Sverige t.o.m. 2015.
www.sunnyfuture.se
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Vi kopplar in er!

SunnyFuture AB
www.sunnyfuture.se
info@sunnyfuture.se
08-40 88 75 00
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Solkraft att vara stolt över!

