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Hvorfor solceller?
Med dit eget solcelleanlæg kan du
slippe for de høje elregninger og
dermed blive mere eller mindre
uafhængig af din el-udbyder.

Andre fordele ved investering i et solcelleanlæg
er bl.a.:
•

Lang levetid – 30 år

•

Bæredygtig elektricitet og CO2-neutral

•

God investering, herunder gode skatte- og
tilskudsregler samt kort tilbagebetalingstid

•

Støjfri

•

Ved et gennemsnitligt elforbrug på 5000 kwh
om året kan hele husets elforbrug opfyldes af
et solcelleanlæg

•

Driftsikker energikilde der kræver meget lidt
vedligeholdelse

Hvorfor Skousen?
Vi er Danmarks ældste hvidevarekæde,
hvorfor vi anser os selv for værende
nogle kompetente og pålidelige for
handlere. Kom derfor ned i en af
vores butikker og få besvaret alle
de spørgsmål, du kan have omkring
solcelleanlæg. Vi afholder løbende
infomøder, hvor du kan komme ned
og få råd og vejledning omkring
solcelleanlæg.
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Andre fordele ved at handle hos os:
•

Nogle af Danmarks laveste priser

•

Anerkendte leverandører af solcelleanlæg
og inverter

•

Faglige råd og vejledning

•

Komplet standard montering og installation
inkluderet i prisen

Priseksempel
Ved køb af Renesola 6,2 kW anlæg
inkl. fuld standard-montering.
Din investering
uden låneoptagelse: .................... 89.995,Beregnet
tilbagebetalingstid: ....................... 5,43 år
Samlet gevinst
efter 25 års drift
(efter fuld betaling
af investering) : ....................... +318.813,Øvrige forudsætninger:
Produktion og forbrug 5800 kWh,
forventet årlig stigning i elpriser 4%,
stigning i omkostninger 2%,
pris pr. kWh i år 0 lig 2,00,personlig indkomst 650.000,årlig degenerering 0,5%,
skattemæssigt anvendes regnskabsmetoden.
Kilde: BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
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Vores leverandører
Vi har nøje udvalgt de mest veletablerede og kompetente leverandører inden for solcelle
anlæg, hvorfor vi kan tilbyde dig de bedste produkter og den bedste service.

Renesola har hovedsæde i Kina og er en af verdens
førende inden for solcelleproduktion. Virksomhedens
mission er at forbedre og øge energieffektiviteten på
solcellepaneler. Derfor har virksomheden stor fokus på
udvikling og ejer også selv hele produktionskæden.
Virksomheden blev børsnoteret på New York Stock
Exchange i 2008 og har i dag 14 fabrikker verden over.
Vores Renosola-paneler er i Poly-Krystalline.
Farven er blå og fås i følgende varianter:
• 2,8 kW
• 3,8 kW
• 4,8 kW
• 6,2 kW
Inverteren til disse solcelleanlæg er fra
den anerkendte virksomhed, Diehl.
Vi tilbyder:
• 10 års panel- og inverter fabriksgaranti
• 25 års lineær ydelsesgaranti
• Komplet standard-montering
og installation inkluderet i prisen
Mål og vægt på et stk. panel:
Højde: 1640 mm
Bredde: 992 mm
Dybde:
40 mm
Vægt:
19 kg

Vidstelledpauneler...er selvrensende?
at vores solce
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Vores Virtus-serie fra Renesola er i
Mono-Krystaline. Farven er sort/blå, og kan
fås i følgende varianter:
• 3 kW
• 4 kW
• 5 kW
• 6 kW
• 6,5 kW
Inverteren til disse solcelleanlæg er fra
den anerkendte virksomhed, Diehl.
Vi tilbyder:
• 10 års panel- og inverter fabriksgaranti
• 25 års lineær ydelsesgaranti
• Komplet standard-montering
og installation inkluderet i prisen
Mål og vægt på et stk. panel:
Højde: 1640 mm
Bredde: 992 mm
Dybde:
40 mm
Vægt:
19 kg
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Med hovedsæde i Spanien er Isofoton en af
Europas ældste producenter og har i dag mere
end 800 ansatte. I dag ejes 20% af virksomheden
af Samsung. Virksomheden har hovedfokus på
forskning og udvikling inden for energieffektivitet
og arbejder derfor tæt sammen med de mest
prestigefyldte universiteter omkring forskning
i forbedring af energieffektiviteten på solcelle
paneler.
Vores Isofoton paneler er i Mono-Krystalline.
Farven er sort, og fås i følgende varianter:
• 3 kW
• 4 kW
• 6 kW
• 6,5 kW
Inverteren til disse solcelleanlæg er fra
den anerkendte virksomhed, Diehl.
Vi tilbyder:
• 10 års panel- og inverter fabriksgaranti
• 25 års lineær ydelsesgaranti
• Komplet standard-montering
og installation inkluderet i prisen
Mål og vægt på et stk. panel:
Højde: 1670 mm
Bredde: 995 mm
Dybde:
45 mm
Vægt:
19 kg
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Diehl er en familieejet virksomhed, der har
eksisteret siden 1902. Virksomhedens kerne
kompetence ligger inden for produktudvikling,
og deres invertere kan antages for at være verdens
mest effektive på markedet. Disse invertere bliver
produceret på deres egne fabrikker i Tyskland.
Med inverter fra Diehl får du bl.a.:
• 10 års fabriksgaranti
• Mpp tracker
• 30 års intern data logger
• Forberedt til Smarthouse

3000H

4600H

7000R3

MPPT spændings felt

230 V - 480 V

230 V - 480 V

350 V - 720 V

Max spænding

600 V

600 V

900 V

Antal strenge

3

3

2+2

Udgangs effekt

2900 W

4400 W

6000 W

Opbevaringstemperatur

-30˚ C - +80˚ C

-30˚ C - +80˚ C

-25˚ C - +80˚ C

Effektivitet

97,0%

97,3%

98,4%

Vægt

19 kg

21 kg

45 kg

Dimensioner

H 610 x B 353 x D 154 mm

H 610 x B 353 x D 154 mm

H 626 x B 547 x D 290 mm

Køling

Konvektionskøling

Konvektionskøling

Konvektionskøling

Garanti

10 år

10 år

10 år
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kontakSktouse..n.butik for at få mere
din nærmeste
Skousen.dk/events
information, eller tjek
oldes infomøder i de
og se hvornår der afh
tikker.
forskellige Skousen bu

Din nærmeste Skousen butik:

