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Solpaneler på en carport
Elbilar blir fler och fler och
solpaneler på byggnader blir mer
och mer vanliga. Här finns nu en
tilltalande lösning för en car port
med solpaneler på taket för att ladda
el-bilen eller ge kraft till huset.
Dessa tak finns i storlekar från 1 bil
upp till större parkeringshus. Alla
taken har en aluminiumställning och
solpaneler monterade som ett tätt
tak. Det finns flera olika modeller
varav en är den på bilden. Sunnytek
har även solladdare för bilen och
övriga delar för att få ett komplett
solenergi system.
Solpanelerna kan vara av olika typ.
Vanliga kristallina som är billigast.
Tunnfilm som ger mera KWH över
året och är snyggare säger de flesta.
De klarar halvskugga och dåligt
väder bättre än andra paneler. Eller
varför inte soltegel i en valfri färg.
Bland de tillbehör vi har finns
standard inverterar för att leverera
överskottsel till elbolaget mot
ersättning. Vi har energilager med
batteri så elen kan sparas till natten
och användas då solen är nere.
3x6 meter tak ger ca 2.5-3 KW i
maximal effekt och kan anslutas
med en en eller trefas inverter till
husets elsystem. Detta kan ge
2000-3000 KWH / år i ”gratis” solel.

Special offert. Prislappen för 3.1
KW solpaneler med inverter i byggsats är ca 18000 för panelerna + inverter ca 6000 kr + material ca 3000 kr för extra
saker = 27000 kr + moms 6750 kr = 33750 kr för en byggsats.Just nu är bidraget av staten 25% på detta belopp.
Byggsatsen är enkel att montera men en behörig elektriker måste ansluta allt till elcentralen. Mekaniken kostar mellan
6000-12000 kr extra beroende på utförande och design.
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