Sunnytek Solar Sweden

Klipp kabeln !
Har ni tröttnat
på de dyra el
räkningarna ?
Har ni sett hur
nätavgifterna
skenar iväg ?
Dags att
agera!
Dags att
spara höga
kostnader !

Sunnytek har det
ni behöver för att minska energi kostnaderna eller till och
med klippa kabeln helt och hållet !
Detta fungerar även i Svenskt vinter klimat !
*
*
*
*
*
*
*
*

Solpaneler som fungerar i sämre väder och på skuggsidan
Solfångare och paneler som ger varmvatten även på vintern
Batterisystem av unik vätsketyp som lagrar elenergin
Ackumulator tankar för att lagra varmvatten ( vattenbatteri )
Värmesystem via solvärme från luft som värmer och torkar
Hybrid ansluten värmepump med den bästa verkningsgraden
Ved/ pellets panna som direkt ger elektricitet och varmvatten
Smart värmereglering via nya lösningar

Vi har det som de andra inte har som kan klippa kabeln mot er elproducent !
Läs igenom detta , kolla webbsidan och tänk till och hör av er så kan vi prata
mera om detta och hur livet kan bli lättare.
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PowerSet Mini
PowerSet Maxi

The PowerSet product family

Sunnytek
Power out of the Box - Solar
highest yieldsSweden
made easy

Klipp kabeln !
Solpaneler av den nya modellen i
tunnfilm som ger mer el när det
verkligen behövs. Ca 30% mer än en
kristallin standard panel de dagar då
solen gömmer sig.
Vettig prislapp och bra garantier med
Japans tillverkning. Inte Kinasaker.
Vi har ett montage system som
integrerar panelerna i taket så det ser
snyggare ut och de kana till och med
ersätta det gamla tegeltaket vid t.ex
takrenoveringar.

10 YEARS
SYSTEM GUARANTEE
25 YEARS LINEAR PERFORMANCE GUARANTEE
FREE
MONITORING

www.solar-frontier.eu Solfångare ASV Solar som har 60% av
Norska marknaden. Varmvatten finns även tätliga kalla och soliga dagar.
Unik enkel design som ej behöver frostskydds vätska på vintern.
Vattnet lagras i en
isolerad tank i huset för
såväl värme som bad.
Integration med
värmepumpen ger
fördelar och
besparingar. Rimlig
kostnad ger bra
besparingar. Vatten
magasinen kan köras
ihop med
värmepumpen så den
arbetar effektivare och
balanserar alla värme
källorna och magasinen. Allt är ihop integrerat
som ett enda system.

Batterilager. Har sparar vi energin som behövs på natten
eller vid en peak belastning. Ni kan ta ut den när den
behövs och spara när det blir över. Då uppvärmningen av
huset sker med solfångarna så blir inte de elektriska
behoven så stora som annars.
Vi har en unik lösning att direkt el från en ved/ pellets
panna göra el av de varma rökgaserna. Detta kan ladda
batterierna på vintern då solpaneler och solfångare ej
klarar av energiuttaget. Då batteriet fungerar som magasin
kan det utjämna energitopparna som kommer ibland.
Vattenmagasinen kan köras ihop med värmepumpen så
den arbetar effektivare och balanserar alla värme
magasinen. Det är integrerat som ett enda system med en
PLC som styr allt. Det finns givetvis web interface på hela
systemet så en mobilapp kan kolla läget.
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Sunnytek Solar Sweden

Solar pump
drive

S300-1K5GBS2

7A

Solar pump
drive

S300-2K2GBS2

10A

Solar pump
drive

S300-4K00GBS2

16A

Klipp kabeln !

General type: 250 to 800 VDC or 380 to 480VA

Varm luft system för energilager och
Solar pump
S300-0K7GB2.5A
torr miljö. Alla vet att ett mörkt tak en
drive
T4
solig dag ger en rejält varm vid ofta
Solar pump
S300-1K5GBupp mot 50-60C vid taknockens
3.7A
drive
SUPERLIGHTINGS CO.,LTD T4
insida, Denna varma luft anses
Solar pump
S300-2K2GBnormalt vara oanvändbar men är en
5A
drive
T4
utmärkt energikälla under en stor del
Solarluft
pump
S300-4K0GBav året. Vi har en lösning som samlar ihop denna varma
och
10A
driveoch
T4
blåser iväg luften så den kan användas för att värma huset
torka grunden eller att ge extra varm luft för värmepumpen. Enkelt
Solar pump
S300-5K5GBoch smidigt cha lever sitt eget liv med en solpanel som
driver fläkt +
13A
drive
T4
What we provide is not only the linear lighting systems
elektronik. Inte en enda ny kabel att ansluta. Har nu krypgrund eller
with various designs as per your creative ideas,
grus/sten under huset värmer vi denna som golvvärme och driver ut fukten. Via en ventil but
kan
visolutions with functionality, feas
also the
S300-7K5GBblåsa ned varmluft i hus-grundens dräneringsrör ochSolar
dettapump
ger då ett värmemagasin i jordfyllningen
17A
simple structure, reliable quality, quick installation,
easy ma
drive
T4
runt huset. Varma golv men även torrare och övertrycket
driver ut bland annat radon från
Just let us know in case you require support from us
berggrunden då det är en luftkudde under huset. Enkelt smidigt och nytänkande !

www.superlightings.com
NO.4, SANXIANG, SHANGCUNDONG STREET,TANGGE, SHIJING, BAIYUN, GUANGZHOU, GUA

Solar pump
drive

S320-011GBT4

22A

Solar pump
drive

S320-015GBT4

30A

Belysningen drar en hel del energi och är det varm ute är detta ej användbar energi. Då passar
LED lampor bäst och dagens lampor ger bättre ljuskvalitet och trevnad är de tidigare lamporna. Vi
har en del att välja på i olika design. I energi effektivitet har vi nu en generation lampor med klart
bättre verkningsgrad än tidigare led lampor. Kollar ni i butiken ser ni att de flesta
har ett ljusflöde på 100-110 Lumen / W inmatad el effekt. Våra nya Hi-Flux
ledlampor har mellan 150-180 Lumen / W i ut effekt. Detta ger så ca 30%
mindre el behov eller 30% mer ljus hur ni nu vill ha det.
Vintern. Nov-Jan är svårast att hantera då solen är som svagast.
Detta kan hanteras på flera sätt men givet är mycket solpaneler
som kan samla in det som är möjligt. Alla hus har sin egen ekvation
och vi hjälper till att ge bästa möjliga förslag. I detta läge är en Stirling panna
en mycket bra lösning då den ger både varmvatten och värme ihop med el för
övriga förbrukare. Här ger en passa både värme och el utan dyr nätanslutning.

ALL RIGHTS & AMENDMENTS RESERVED

Bidrag för installationen. Idag finns det energi bidrag och
ROT avdrag som kan täcka in en del av dessa kostnader.

Vill ni spara el men vara nät ansluten eller vill ni
klippa kabeln ?

Det avgör ni själv och inte nätägaren !
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Bild på pellets +
elpanna. 24
KWH / dygn i egen
elproduktion vid
mörkaste vinter. El
och varmvatten ur
samma panna.
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