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 En god invEstEring

Det har aldrig været nemmere at producere din 
egen CO2-neutrale energi.
Udnyt naturens egen energi og spar penge på el-
regningen, det gavner både din økonomi og miljøet.

Den solenergi jorden modtager på én time er mere 
energi end hvad alle lande i verden bruger på et 
helt år. 
Solenergi er den reneste og naturligste energiform 
vi har og det er en effektiv energikilde, da den bliver 
produceret om dagen, hvor vi også bruger mest 
energi.
Med et solcelleanlæg på dit tag eller på din 
matrikel kan du blive stort set selvforsynende med 
elektricitet og spare miljøet for mange tons CO2.

Køb af solcelleanlæg kræver naturligvis 
finansiering, men alt efter valg af finansiering kan 
dit solcelleanlæg være tilbagebetalt på under 10 år. 
Allerede fra den første dag, hvor dit solcelleanlæg er 
i drift, sparer du penge på din elregning. 
Jo mere elpriserne stiger jo mere sparer du og 
tilbagebetalingstiden bliver kortere.

Når du tilmelder dig nettomålerordningen, så 
modregnes dit forbrug i din produktion og eventuelt 
overskydende strøm oplagres. Det vil sige at din 
elmåler ”løber baglæns”. En gang årligt gøres din 
produktion og forbrug op og EnergiNet Danmark er 
forpligtiget til at købe din overskydende strøm.

 Hvad Er dit bEHov? 
 
Størrelsen af dit solcelleanlæg afhænger af mange 
faktorer. Den vigtigste faktor er dit nuværende 
elforbrug i husstanden. Det anbefales, at man 
investerer i et anlæg, der i ydelse ligger lidt under dit 
elforbrug, da dette giver den mest rentable løsning. 

Effekten af et solcelleanlæg angives i kWp (kilowatt 
peak) som betegner den ydelse, der opnås under 
optimale forhold, og et anlæg på 1 kWp giver som 
tommelfingerregel 900 kWh pr år. Det vil sige, at 
hvis husstandens samlede forbrug ligger på 3600 
kWh pr år, vil et anlæg på 4 kWp være passende.
Derudover spiller de fysiske rammer for 
opsætningen af et solcelleanlæg også en stor rolle. 

Hvis du påtænker at montere det på husets tag, har 
tagets størrelse, hældning og retning ifht. verdens-
hjørnerne en stor betydning for anlæggets ydelse. 
Disse beregninger foretager vi selvfølgelig for dig og 
udleverer gerne en beregning over forventet ydelse 
på lige præcis dit anlæg.

Hvis dit årsforbrug overstiger 10.000 kWh pr. år 
og du bor i landzone, kan du med fordel overveje 
at anskaffe en husstandsvindmøller. Kontakt os for 
yderligere info.

 EnkElt og driftsikkErt

Et solcelleanlæg fylder ikke meget, og det kræver 
stort set ingen vedligeholdelse og det er enkelt at 
montere. 
Anlægget forventes at have en levetid på mindst 35 
år og sandsynligvis meget længere.

 Hvordan kommEr jEg igang:

Vi vil gerne gøre det nemt og trygt for dig. Derfor 
står vi klar med professionel rådgivning fra start til 
slut. Vi hjælper dig med at klarlægge dit forbrug og 
vi sammensætter et anlæg der passer til netop dig 
og dine behov.
Vi kan også hjælpe med montering og den endelige 
idriftsætning.

Solenergi – Fremtidens energi 

Vi er klar ved telefonerne
Ring til en af vores specialister og aftal et uforpligtende møde på tlf. 45 81 55 77



Gennem Poul Sejr Nielsen A/S kan vi tilbyde dig 
et af markedets sikreste garantiordninger, hvor du 
får 10 års fuld produktgaranti på solcellepanelerne 
sammen med 25 års ydelsesgaranti. Garantien 
er dækket gennem det internationale 
forsikringsselskab Zürich Forsikring, så du er sikret 
lige meget hvad fremtiden byder på. 

Der ydes 5 års garanti på Danfoss Inverter og 10 
års garanti på montagesystemet fra Würth.
Vi garanterer derudover kvalificeret og skræddersyet 
rådgivning i alt lige fra ydelse og økonomi til monte-
ring af anlægget.

Så du får en individuel løsning, der er gennemtænkt.

En solcelle omsætter lyset til elektricitet ved 
hjælp af den fotoelektriske effekt. Når lysets 
energipartikler rammer solcellens elektroner, 
opstår en spændingsforskel i cellen, lidt ligesom 
spændingsforskellen mellem polerne på et batteri. 
Solcelleanlæg producerer også strøm når det er 
overskyet.

Særlig garanti og rådgivning

Hvad er en solcelle?

 Eks. på Et typisk solcEllEanlæg:

· Mono-krystallinske solcelle-paneler på 195 W
· Alle solcellepaneler er +sorterede paneler
·  Danfoss Inverter TLX6 PRO+ med integreret 

webserver
·  Bypass dioder på solpanelerne for reducering af 

skygge påvirkninger.
· Montage pakke med Würth-monteringsbeslag

·  Du får en driftsikker og stabil energikilde, der samtidig 
øger værdien af dit hus.

·  Du sparer penge. Du minimerer dine energi-
omkostninger de næste 35 år.

·  Miljøet vinder også: Du producerer din egen grønne, 
forureningsfri og CO2-neutrale energi.

·  Ved montering af et solcelleanlæg opgraderer du huset 

energiklasse.

  Hvorfor vælgE solEnErgi fra 
poUl sEjr niElsEn a/s:

 solcEllEanlæg fra 
   poUl sEjr niElsEn a/s:

·  Høj kvalitet: Du får et af markedets bedste anlæg. Vi 
forhandler kun solcelleanlæg af den højeste kvalitet.

·  God Service: Vi tilbyder en god og professionel service med 
vores dygtige serviceteam.

·  Tryghed: Vi giver 10 års fuld produktgaranti og 25 års 
ydelsesgaranti 
Garantien er dækket gennem det internationale 
forsikringsselskab Zürich forsikring, så du er sikret lige meget 
hvad fremtiden byder på.
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