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Solenergi i våra hushåll och fastigheter blir allt vanligare, solenergi är bra både för miljön och för ekonomin. Det sägs att den solinstrålning som träffar
jorden under 10 minuter motsvarar jordens samlade
energianvändning under ett år. Eller att ett vanligt
villatak tar emot 5 gånger mer energi på ett år än
vad huset normalt förbrukar under samma tid. Med
Effectas olika solsystem kan du ta tillvara solenergi
för värme och varmvatten eller producera din egen
el under stora delar av året. Vi hjälper dig med kompletta lösningar för både termisk solvärme och för
elproducerande solceller.
– Erik Andersson, VD Effecta
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vår viktigaste
energikälla
En ren miljövinst.
Det finns fortfarande en myt att solenergi är dyrt och att
det finns för lite sol i Sverge. Därför skulle det inte vara
lönsamt att investera i solenergi. Detta är just inget annat än en myt! Solenergi är alltid lönsamt, både för miljön och inte minst för plånboken.
På mindre än 10 minuter har solens strålar avgett lika mycket energi till jorden som
mänskligheten förbrukar under ett helt år. Trots solenergins överflöd fortsätter vi
att öka användandet av ändliga resurser så som fosila bränslen och kärnkraft. Att
använda solens energi för att värma vatten eller producera el är smart, miljövänligt
och ekonomiskt. Vi på Effecta har sedan vår första leverans av solfångare i slutet av
70-talet arbetat med att utveckla, tillverka och leverera solsystem till fastighetsägare som vill minska sina energikostnader och bli fri beroendet av fosila bränslen i
hushållet eller i sin komersiella fastighet.
Det finns idag två områden inom solenergin som är kommersiellt gångbara. Den
ena är termisk solvärme för värme och varmvatten, den andra är solceller för elproduktion. Historiskt så har termisk solvärme varit den produkt som dominerat den
Svenska marknaden men ett kraftigt prisras på solceller har gjort att solceller för
elproduktion kraftigt ökat.
Man måste dock ha i åtanke att om solenergi ska bli den lönsamma investeringen
man önskar, krävs produkter av hög kvalitet. Det går inte att välja lägsta pris i vårt
tidvis hårda klimat, de håller helt enkelt inte måttet. Genom åren har vi på Effecta
sett lågprisprodukter förstöra investeringar och förstöra solenergins rykte. En kvalitetsprodukt kostar väldigt lite i den totala investeringen, kanske bara några fåtal
% extra. Men under de 40 år som anläggningen skall producera energi till sin ägare
sparar den mångfalt i låga servicekostnader och uteblivna driftsstörningar.
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smart och
miljövänligt
Effecta har marknadens bredaste sortiment av solvärmeproduker, allt från villan, hyresfastigheter till större
industrier. Oavsett behov så levererar vi ett solsystemet som minskar din energikostnad.
Få, eller kanske inga, har mer erfarenhet kring solenergi än Effecta. Vårt första solsystem levererades i slutet av 70-talet och än idag levererar dessa system energi till
sina ägare. Vi väljer alltid komponenter av högsta kvalitet vilket ger trygghet, lång
livslängd och god totalekonomi.
En solanläggning från Effecta är en klok investering som med dagens energikostnader kommer bli den bästa förräntning av pengar som du som fastighetsägare kan
göra. Dessutom är solenergi det miljövänligaste energivalet, och ger alltid en fin profil på en fastighet eller industri.
Våra väl utvalda produkter har sitt ursprung i Tyskland och Österike.

2007
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Kartan visar soltimmar i Sverige. Oavsett var
man bor i vårt avlånga land finns solenergi
så att det räcker och blir över.

Det är en myt att solen inte räcker till i Sverige.
10
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solar key
Solar Key är den senaste
standarden och gäller över
hela Europa.
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viktigt att
veta
Om du har bestämt dig för att investera i solceller eller solfångare finns det några saker att utreda innan du beställer
och monterar produkterna på ditt tak.
Hur ser din omgivning ut, finns skuggande träd som kommer försämra utbytet
från solsystemet? Finns träd och annat som skuggar, kanske ett annat tak är
mera lämpligt.
Vilket vädersträck och vilken lutning har taket som är tänkt för installationen.
Vilken typ av monteringsdetaljer passar bäst för min anläggning.
Behöver solfångarna vinklas mot horizontalplanet för ökad effekt?
Vilken typ av solenergi passar i mitt värmesystem? förmodligen är det solceller
till en värmepump och solfångare till en bränsleanläggning.
Hur ser teknikrummet ut. Finns det plats för en ackumulatortank?
Om inte, finns det förmodligen plats för en inverter till solceller?
Är huvudsäkringen tillräckligt stor för att kunna ta emot den eleffekt som
solcellerna producerar?
Godkänner ditt elbolag att du installalerar och driftsätter dina solceller?
Gör en föranmälan så att elmätaren byts.
Behövs bygglov för en installation av solpaneler i min kommun?

miljömärkning

märkning

svensk solenergi

Blå ängeln är en miljömärkning
för tillverkning, konstruktion
och prestanda.

Märkning över att man följer
standarder inom tillverkningen.

Företagsmedlem i Svensk
solenergi.
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ytor och
väderstreck
Hur stort tak behövs
Oavsett vilken solfångare du väljer att investera i behövs det en yta där installationen sker. Termiska solfångare är betydligt effektivare än solceller och kräver därför
mindre takyta för att leverera den energimängd du är i behov av . Om solfångarna
placeras på t.ex ett plant tak eller på mark ett, sk. fristående montage behöver ytan
ökas ungefär tre gånger, då raderna måste ha tillräckligt avstånd för att inte skugga
varandra vilket försämrar systemets funktion avsevärt.

Takyta för att producera
5000 kWh/år

Vädersträck och lutning

Effecta Plan solfångare
10,2 m²

Att ha rätt vinkel mot solen är givetvis en förutsättning för att systemet ska fungera
optimalt. På bilden nedan kan man utläsa vilka vinklar som är att rekommendera.
Givetvis kan du montera solfångarna eller solceller i en sämre vinkel.
Men då bör man kompensera detta med en större solfångaryta för att få den energi
du räknar med.
Vinkeln kan också vara av betydelse för vilket system du väljer, ett system med solfångare med högre vinkel är bättre på vår och höst vilket ofta är bra i ett hushåll
eftersom energin på sommaren oftast räcker ändå. En solanläggning som installeras
på t.ex en fotbollsklubb eller till en pool där aktiviteten är störst på sommarmånaderna kan ha en lägre vinkel eftersom ingen energi behövs resten av året. Solceller är
generellt inte riktigt lika känsliga för i vilken vinkel de monteras.

Som du ser på bilden så är solpaneler effektiva i många olika väderstreck, men bäst effekt når du på ett
sluttande södertak. Träd och annat som skuggar dina paneler påverkar effekten och energiutbytet.
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Effecta Vacuumsolfångare
8,3 m²

Effecta solceller
31m²
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vad behövs i
systemet?
För att få ett fungerande solsystem behövs givetvis fler
delar än bara solfångare eller solceller. Vi har kompletta
system från det mindre villasystemet till den större fastigheten eller industrin.
I ett termiskt solsystem behövs:

I ett solcellssystem behövs:

Solfångare, vakuum eller plana.

Solcellsmoduler, mono eller poly.

Monteringsdetaljer anpassade till taket.

Monteringsdetaljer anpassade för taket.

En ackumulatortank som kan lagra energi för att användas vid behov. Normal
storlek är ca 60 - 110 liter per m² beroende av solfångare. Mer volym till vacuum
och något mindre till plana.

En inverter som omvandlar DC strömmen från solcellerna till AC ström vilken sedan kan användas i hushållet eller
skickas ut på nätet.

Varmvattenberedning, din tank behöver
utrustas med slingor eller en extern växlare för att bereda varmvatten till fastigheten. Storlek och antal dimensioneras
efter behov av varmvatten.
Cirkulationsgrupp innehållande pumpar,
flödesmätare, backventil, säkerhetssystem, avstängningsventil.
Reglerenhet vilken startar och stoppar
solsystemet vid ställda temperaturer.
Rördragning mellan ackumulatorn och
solfångare dimensioneras från fall till fall
beroende på längd och systemets storlek. Viktigt är att alltid isolera rören med
värmetålig isolering.

årets
anläggning

En DC brytare är lämpligt att installera
på solcellssidan så att man enkelt kan
stänga av strängar till solceller. I ett
mindre system kan brytaren i invertern
användas.
Ett överspänningsskydd, kan vara bra
att montera då taket nu är fyllt med
elektriska komponenter som kan leda in
ström vid ett blixtnedslag.
En AC brytare måste installers så man
enkelt kan koppla bort solcellerna från
nätet. Detta för att t.ex. elbolaget kan
göra service på nätet utan att spänning
matas ut på det.
Kablage mellan solceller och inverter.
Om kabeldragningen är lång ökas tjockleken något på kabeln för att minska förlusterna från kablaget vilket normalt är
väldigt lågt.

2013
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Åsa äldreboende producerar
delar av sin egna el.

Vi hjälper dig med ritningar, systemförslag,
energiberäkningar.
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1000 m² solvärmeanläggning värmer invånarna
i Ellös på Orust.
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projektering
& hjälp
Vi guidar dig till
bästa lösningen.
Vi på Effecta har dimensionerat och driftsatt i stort sett
alla typer av solsystem. Vi hjälper dig gärna med en dimensionering och projektering i planeringsstadiet. Vi har
lång erfarenhet och har garanterat en beprövad lösning
som kommer passa just dina förhållanden. Så har du en
förfrågan eller sitter med ett projekt där du behöver tips
och råd tveka inte att kontakta oss.
Vi hjälper dig
Oavsett vilket system du har funderingar på att installera hjälper vi dig gärna med en
lösning för bästa resultat. Efter 30 år i branschen har vi kunskap och erfarenhet om
de flesta system och lösningar. Vi vet givetvis även vilka de vanligaste fallgroparna
är till ett mindre lyckat system.
Sitter du med ett projekt som konsult eller byggherre och har funderingar kring taklösningar, materialval eller andra tekniska lösningar föreslår vi att ni kontaktar oss så
hjälper vi er med ritningar, systemförslag och energiberäkningar.
I denna broschyr får du en del information men det finns mycket mer att få hos Effecta.
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effecta
st2
Driftsäker och
ekonomisk solenergi.

5 års
garanti

1037
kWh/år

Solar
KeyMark

made in
AUSTRIA

Effecta ST2 är en högeffektiv plan solfångare, tillverkad helt i rostbeständiga material
och har en beräknad livslängd på 40–50 år. Materialen är valda för en lång livslängd
och hög kvalitet med god driftsekonomi. Absorbatorn är en s.k. fullplate, vilket gör ytan
snygg och ger få störande reflektioner eller utseendevariationer från taket.
Effecta ST2 har en rad olika monteringsmöjligheter och kan monteras enkelt på alla
typer av tak. ST2 installeras oftast i solanläggningar med en storlek på 5-50 m² och då
handlar det om egna hem där man vill ha solfångare som komplement till sitt befintliga
eller nya värmesystem.
ST2 passar även utmärkt på t.ex. en camping eller idrottsklubb för att producera varmvatten sommartid. Normalt kopplas solfångarna mot en ackumulatortank vilken är
utrustad med varmvattenberedning och elpatron. Från tanken kopplas sedan radiator- och varmvattenkrets. Ett solsystem arbetar bäst mot någon form av bioenergianläggning som ved eller pellets, men det blir allt vanligare med en kombination sol/
värmepump.
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skyddade kanter

olika färger för olika tak

Kanterna täcks av en
skyddsprofil.

Takgenomföring finns i olika färger
och för olika tak.

pumpgrupp
Vi har en pumpgrupp som
passar till just din solanläggning. Driften sköts helt
automatiskt.
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effecta
vac
5 års
garanti

Solfångare för det
nordiska klimatet.

1782
kWh/år

Solar
KeyMark

made in
germany

Vi har sedan länge varit den ledande leverantören av plana solfångare. Men vi har även
solfångare med vakuumteknik. Fördelen med vakuumrör är att man får ett något jämnare energiuttag då solfångaren är effektivare vid låg solinstrålning på vår och höst.
Detta på grund av att varje absorbator är isolerad i ett vakuum som finns mellan två
glasskikt. Dessutom sitter en väl utformad reflektor bakom vakuumrören för att öka
effekten ytterligare.
Solfångaren är robust tillverkad med stomme av aluminium och de integrerade kopparslingorna innehåller minimalt med skarvar. Vår solfångare, Effecta VAC, är en av
Europas mest sålda och tillverkas i Tyskland. Att den därutöver har en genomtänkt
konstruktion med högsta kvalitet gör den i de flesta fall oslagbar. Nästan alla vakuumsolfångare på marknaden levereras i lösa delar som måste monteras på plats. Givetvis
ökar detta risken för felmontage och tar onödig tid. Effectas solfångare är helt färdiga
för montage, kompletta med bärhandtag. Detta sparar din tid vilket är ekonomi för
kunden.

maximal effekt

Senaste tekniken

Reflektorerna ger maximal
effekt på minimal yta.

Vi har senaste tekniken gällande
värmeöverföring till vatten.

FÄRDIGISOLERAT
Dubbelpipiga FÄRDIGISOLERADE
solrör för bästa verkningsgrad.
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effecta
flex
Unik solfångare för
stora solanläggningar.

5 års
garanti

475

kWh/år

Solar
KeyMark

made in
AUSTRIA

Effecta FLEX är en unik solfångare. Dess mått och konstruktion är anpassat för större
solanläggningar. Solfångaren går att beställa i olika storlekar om 3-18 m² och finns
för nefält montage och för montage ovan taktäckning. Solfångaren kan monteras på
vägg, tak eller fristående på marken. Det unika med Flex är att den kan beställas i olika
former. Finns det behov av en trekantig solfångare så fixar vi det. Normalt installeras
inte Effecta FLEX i system under 50 m², det största systemet som idag är installerat är
15 000 m² men det finns ingen övre gräns. Ett solsystem är ett utmärkt komplement
till fjärrvärme som drivs med t.ex, biopannor. Sommartid behöver inte pannorna gå och
man kan göra den service som krävs utan att starta kostsam spetsvärme som olja. En
annan fördel med Effecta FLEX är att priset per m² blir lågt eftersom rörinkopplingen
är enkel då man kan koppla ända upp till 50 m² i serie. Även solfångaren håller ett lågt
m² pris.
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FASADMONTAGE

FLEXIBEL

Effecta Flex går att montera direkt på fasaden. Snyggt, unikt och energismart.

Skicka en ritning så fixar vi solfångaren.
Vi har en lösning för alla tak.
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drivenheter
För det lilla och stora
solsystemet.

made in
germany

Till ett termiskt solsystem behöver du någon form av drivenhet. Vi har valt att arbeta
med drivenheter från det tyska företaget Resol. Resol är en komplett leverantör inom
området med marknadens bredaste sortiment vad det gäller både styrsystem och drivenheter.
I en drivenhet finns de komponenter som behövs för ett driftsäkert och väl fungerande
solsystem såsom pump, flödesmätning, backventil, påfyllnadssystem och styrsystemet som startar och stoppar systemet efter solinstrålning och temperaturer. Till drivenheten behövs ett expansionskärl vilket dimensioneras efter solsystemets storlek
och rörlängderna i systemet.

FLÖDESMÄTNING

SOLINSTRÅLNING

Drivenheten kan utrustas med flödesmätning
för övervakning och utvärdering av solsystemet.

En solinstrålningsgivare kan monteras på
taket. Givare hjälper till att beräkna systemets
verkningsgrad.
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energi från solen - solceller

solceller
Polykristallin 255-270 Wp

80%
Effektgaranti

made in
germany

Vi eftersträvar alltid produkter av högsta kvalitet, därför har vi uteslutande valt att
samarbeta med producenter från Tyskland. Våra moduler levereras alltid med en effektgaranti om minst 80% efter 25 års drift. Beräknad livsläng är 30-40 år beroende
på modell. Polykristalina solceller är idag den vanligaste och än så länge billigaste typen av kommersiellt godtagbara solceller De finns i olika storlekar men den absolut
vanligast modellen har en storlek om ca 1,7 m2. Färgen är vanligen mörkt blåspräcklig
och själva solcellen kommer från en ej gedigen kristall utan består av flera kristaller.
Utvinningsgraden av från solenergi konverterad el ligger normalt på mellan 14 till 16%
för de äldre modellerna. Ramverket finns i svart eller aluminium. Vår solceller finns
även i uförande i sk. glas/glas vilket innebär att det är en glaskiva på både ovansida och
undersida. Undersidan har normalt en folie. Att ha glas på undersidan ökar livslängden
då den blir stabilare men är något dyrare.
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OPTIMERARE

CELLEN

En optimerare som övervakar varje panel individuellt kan monteras för att få ökad utbyte
av systemet.

Varje solcell är utvald med största omsorg
för att panelen skall få en jämn spänning och
lång livslängd.
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solceller
Monokristallin 260-305 Wp

ALL
BLACK

En monokristallin solcellsmodul är mer renodlad och homogen än en polykristallin
cell. Solcellspaneler sammansatta av monokristallina solceller kan, eftersom effekten normalt sett är högre går det att få ut mer effekt på en något mindre yta.
Priset är dock högre då kristallen kvalitetsmässigt är bättre och svårare att ta fram.
Färgen är mörkare, mer mot det svarta hållet. Vid icke optimala ljusförhållanden är
denna typen något bättre och verkningsgraden är normalt mellan 16-18%. Även
våra monokristallina solceller utvecklas och tillverkas i Tyskland och levereras med
en effektgaranti om minst 80% efter 25 års drift. Beräknad livslängd är 30-40
år beroende på modell. Utvinningsgraden av från solenergi konverterad el ligger
normalt på mellan 14 till 16% för de äldre modellerna. Ramverket finns i svart eller
aluminium. Våra solceller finns även i uförande i sk. glas/glas vilket innebär att det
är en glaskiva på både ovansida och undersida. Undersidan har normalt en folie. Att
ha glas på undersidan ökar livslängden då den blir stabilare men är något dyrarare

KONTAKTER

KOPPLINGSBOXEN

Panelerna är försedda med färdiga kontakter.
Effecta levererar de kontakter som skall monteras på kablarna ner till invertern.

Det är av högsta vikt att kopplingsboxen är
av högsta kvalitet för att undvika driftsstörningar.
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”

Solenergipriset 2007
Effecta fick det eftertraktade soleneripriset 2007.
”Årets prestation”. Ihop med
våra duktiga installatörer är
vi den ledande aktören inom
solvärme.
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växelriktare
Hjärnan i din solcellsanläggning.

En inverter är hjärnan i din solcellsanläggning och behövs för att omvandla den likström
som dina solceller producerar till växelström för ditt hushåll och elnät. Vi arbetar uteslutande med inverters av högsta kvalitet. Våra val av inverters är Fronius i Österrike
och Solar Edge från Tyskland vIlka är marknadsledare inom området. Med sina breda
användningsområden får du stor flexibilitet när du installerar systemet. Våra inverters
uppfyller alla ställda myndighetskrav och du behöver aldrig vara orolig för överspänning
i ditt system eller problem vid strömavbrott. Vid ett spänningsbortfall stänger invertern
av omedelbart för att sedan sakta fasa in spänning igen när strömmen har kommit tillbaka. Du kan enkelt koppla upp din anläggning mot internet för att övervaka och samla
data från systemet. Fronius har internetlösningen som standard medans Solar Edge har
det som tillbehör.

kablage
Tänk på att alltid använda
kablage som är avsett för
likström till solcellerna.

extra säkerhet
En DC brytare kan vara
lämplig att montera till dina
solceller.

DATALOGGER
En datalogger kan enkelt monteras
i ditt system för övervakning och
finjustering.

energi från solen -

a c k u m u l ato r ta n k

ackumulatortankAR

Tar tillvara på energin.

Skälen till att installera en ackumulatortank är många. Oberoende av vilket energislag
du använder ger en ackumulatortank nästan obegränsad flexibilitet. Att lagra energi
från en tid till en annan innebär att ni kan välja det energislag som är det mest ekonomiska för stunden. Effectas stora utbud av ackumulatortankar ger er möjligheten att
välja den tank som passar bäst för just ditt system. En ackumulatortank behövs alltid
installeras i ett system med solfångare. Ackumulatortanken dimensioneras efter den
solfångaryta du har installarad på taket. Normalt behövs det 70-120 liter ackumulatosvolym per m² installerad solfångaryta. Normalt behövs något mer för vakuum än
för plana. VI har ett brett standardsortiment av ackumulatortankar. Till ett lite större
system projektanpassas oftast tankarna för att klara t.ex. varmvattenlaster eller för att
passa in i VVS konsultens rörschema.

5 års
garanti

Energimärkt

made in
SWEDEN

slinga av koppar
Kamflänsslingan av
koppar fungerar som
värmeväxlare.
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extra säkerhet
Elpatron är en extra säkerhet
för att alltid ha varmt vatten
i tanken.

CELLAFOAM
Vi använder tätslutande isolering
av materialet Cellafoam. Isoleringen är enkel att montera i utrymmet
där tanken skall stå.
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energi från solen - monteringssystem

monteringssystem

För en lätt installation.

Monteringsdetaljerna till en solpanel är viktig för att man skall få minimalt med arbete vid installationen samtidigt som man vill ha detaljer som passar för olika takkonstruktioner. Vi på Effecta har idag det kanske bredaste sortimentet på marknaden
och en installation av solfångare skall inte gå om intet p.g.a. monteringsmöjligheterna. Det är av största betydelse att monteringsdetaljerna är av korrisionsbeständiga material, det förekommer detaljer som endast har ett skydd av t.ex. pulverlack.
Dessa är direkt farliga att använda då de med tiden kommer att försvagas av korrosion och solfångaren kan blåsa ner från taket och orsaka personskada. Återigen
handlar det om att använda sig av typgodkända detaljer i hela solsystemet.

Fristående montage
Vid montering på mark, plant tak eller ett tak med låg lutning används ett stativ vilket
antingen är reglerbart eller i fasta gradtal för optimal vinkel mot solen. Det är viktigt att
tänka på de vindlaster som kan bli vid ett fristående montage. Om montaget har flera
rader är det även viktigt att tänka på skuggningsavståndet mellan panelerna då täta
rader kan försämra utbytet kraftigt. Solceller monteras normalt med ballast, medan
solfångare oftast behöver förankras i underlaget.

Tegel
Det kanske vanligaste montaget är ovan befintligt tegeltak. Ett antal takkrokar skruvas i råsponten. Kroken sticks ut mellan två tegelpannor där skenorna till solpanelerna
monteras. Ett mellanlägg kan behövas för att få fästet i rätt höjd så att krokarna inte
trycker på tegelpannorna.

Papptak
Vid montage på papptak med råspont använder vi vår montageplatta Solid Fix. Plattan skruvas i råsponen och en skyddslapp i papp värms sedan ovan fästet. En lösning
vilken är vädersäker för lång tid framöver och ger solcellerna ett stabilt montage.

Falsat / korrugerad plåt
Vid montering på ett falsat plåttak används ett falsfäste för att undvika håltagning i
taket. Fästet klämms om falsen och solpanelernas stag skruvas på fästerna. Vid korrugerad plåt skruvas en kraftig bult genom takplåtens högdel. Lämpligt är att använda
ett hål från en befintlig skruv för att enkelt träffa en bärande regel.
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energi från solen - tillbehör

tillbehör

För övervakning och
mätning av ditt system.
Till våra solsystem finns det en rad med tillbehör som kan vara lämpliga i systemet. Det
blir allt vanligare att du som privatperson, kommunal fastighetsägare eller företagare
vill övervaka och mäta hur din investering presterar. Vi erbjuder dessa lösningar till
både våra termiska solfångare och solcellssystem. Du kan mäta och övervaka att driften är som du tänkt, se vilka temperaturer systemet har och vilken energi som laddas
ner för stunden och under hela dess installerade period. I ett större solsystem kan det
även vara lämpligt med en permantent fyllstation för glykol, och ditt solcellssystem
kanske behöver DC brytare och överspänningsskydd. Vi har alla de produkter som ditt
system behöver för att det skall bli perfekt.

Fyllstation
En permanent fyllstation kan vara lämplig när du installerar ett lite större solsystem
t.ex. på en offentlig byggdnad. Driftpersonal kan då enkelt fylla och lufta systemet vid
behov utan att kontakta servicetekniker som oftast innebär en kostnad.

Mätning
För att få en exakt beräknad verkningsgrad på ditt system kan det monteras en solinstrålningsgivare, vindmätare och temperaturmätare. Dessa hjälper till att beräkna
exakt hur ditt system presterar vid olika driftfall vilket underlättar optimering och maximering av energiutbytet.

Loggning
Till våra drivpaket och inverters kan man koppla en datalogger. Den samplar och registrerar de värden som den får från solfångarnas styrning eller solcellernas inverter.
Systemet kopplas enkelt upp mot internet eller mot respektive tillverkares lösningar
för mobila enheter.

Säkerhet
Speciellt i ett system med solceller, men även i ett system med solfångare är säkerheten viktig. Solceller producerar elektrisk spänning och solfångare varmt vatten. Båda
kan orsaka personskada. Därför hittar du i vårt sortiment de tillbehör såsom brytare,
överspänningsskydd, säkerhetsventiler och övrig utrustning som behövs för ett säkert
och tryggt energisystem.

energi från solen - referensobjekt

Vakuumsolfångare på fasad
En ny panncentral har försetts med vakuumsolfångare vilka monterats på fasaden. Förutom en snygg
design är systemet unikt då det endast är fyllt med vatten och inte glykol. Systemet varhåller sig självt vid
frosttemperatur. Fördelarna är extremt hög verkningsgrad och obefintliga servicekostnader. Solfångarna
arbetar mot ackumulatortankar på 15000 liter och en pelletspanna.

Fristående vakuumsolfångare
Vakuumsolfångare monterade i Västerås på ett flerbostadshus. Panelerna monterades på plant tak med
stödben där solfångarna och dess monteringsdetaljer monterades. Till de 130 m² solfångarna levererades
ett system med 9000 liter ackumulatortankar och övrig utrustning.
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energi från solen - referensobjekt

Trekantiga solfångare
I ett nybyggt bostadsområde monterades specialbeställda trekantiga solfångare till en gemensamhetslokal. Solfångarna är nedfällda i taket med plåttäckning. De trekantiga solfångarna är inte sk. blinda utan
innehåller absorbatorer i hela modulen. I systemet finns även en ackumulator på 4000 liter vilken ger
värme och varmvatten i huset.

Nedfällda i taket
Totalt 440 m² specialbeställda solfångare monterades på fyra flerbostadshus i Vallda utanför Kungsbacka.
Solfångarna monterades på papptaket där det sedan förseddes med plåt på de ytor där solfångarna inte
täckte taket. Soltaket sammanbinds med ett kulvertsystem och ackumulatortankar på 12000 liter.

energi från solen - referensobjekt
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Solceller på papptak
Solceller monterade på det renoverade stadshuset i kungälv. Solcellerna monterades på papptak och på
fläktrummets vägg. I montaget användes vår platta Solid fix. Totalt monterades 750 m² solceller på sex
olika tak med olika vinkel och lutning. I systemet monterades inverters från SMA. Systemet övervakas och
loggas via den portal som SMA erbjuder kostnadsfritt.

Fristående montage
Solceller monterade fristående på papptak. Elfirman Elektro-Emanuel energieffektiviserade sin lokal i
Kungsbacka och vi monterade 280 m² solceller på deras plana tak. Monteringsdetaljerna limmades mot
pappteket och förstärktes med ballast i de soner där vindlasten beräknades vara som störst. I systemet
monterades tre inverters från SMA tillsammans med en visningstavla och uppkoppling mot internet.
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energi från solen - referensobjekt
s o l + e l d - S V E N S K e ko e n e r g i f r å n e f f e c ta

Solceller på falsat plåttak
Ett nyrenoverat äldreboende i Åsa har installerat solceller för att minska sina energikostnader. Solcellerna
monterades på ett nylagt falsat plåttak med monteringsdetaljer från Schletter. Totalt monterades 153 m²
solceller. I systemet monterades en inverter från SMA ihop med en visningstavla placerad i entren. Som i
de flesta system sitter överspänningsskydd och DC brytare till solcellernas strängar.

Solceller på falsad gummiduk
På den prisade nya Kollaskolan monterades 540 m² solceller på ett yttertak av gummiduk. Stålplattor med
en fästbilt limmades på gummiduken. På bulten monterades solcellernas montagesystem och solceller. I
systemet monterades fyra inverters från SMA vilka är kopplade via Mod bus till överordnat system.

teknisk data/ SOLFÅNGARE
Effecta ST2

Effecta VAC

Effecta FLEX
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EFFECTA ST2
Upprest 45 gr

EFFECTA ST2
Upprest 60 gr
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EFFECTA ST2

64

EFFECTA FLEX
Upprest 45 gr
(höjd solf. 2500mm)

EFFECTA ST2
Upprest 45 gr

EFFECTA ST2
Upprest 60 gr

3840
4290

4430
4590

EFFECTA ST2
Upprest 60 gr

3840

EFFECTA FLEX Upprest 45 gr
Upprest 60 gr
(Höjd solf. 2500mm)

3945
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4290
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EFFECTA
ST2
0
Upprest 45 gr

EFFECTA
VACST2
EFFECTA
Upprest
45 gr60 gr
Upprest

3840
4290

EFFECTA ST2
Upprest 45 gr

4840

EFFECTA FLEX
Upprest 45 gr
(höjd solf. 2500mm)

EFFECTA FLEX
Upprest 60 gr
(Höjd solf. 2500mm)

3945
4430
4590

EFFECTA EFFECTA
VAC
FLEX
Upprest 60 gr

2735 4100

4520

3080

3840

3550

Upprest 45 gr

(höjd solf.
2500mm)
EFFECTA
ST2
Upprest 60 gr

5420

4290

4105

2770

EFFECTA FLEX
Upprest 60 gr
(Höjd solf. 2500mm)

3945

3180
3750
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4520
5420

4840
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5480
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00
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EFFECTA FLEX
0
Upprest 45 gr
(höjd solf. 2500mm)
EFFECTA
EFFECTAVAC
ST2
Upprest
Upprest45
60grgr

00

EFFECTA FLEX
Upprest 60 gr
(Höjd solf. 2500mm)

3945
4430
4590

EFFECTA
EFFECTA
FLEX VAC
UpprestUpprest
45 gr 60 gr
(höjd solf. 2500mm)

4100
2735

4520

3080

5420

3550

EFFECTA VAC
Upprest 45 gr

4105
4680

EFFECTA VAC
Upprest 60 gr

2735
3080

5480

3550

EFFECTA FLEX
Upprest 60 gr
(Höjd solf. 2500mm)

39452770
44303180
4590

3750

4105
4680
5480

16

40

EFFECTA VAC
Upprest 45 gr

2735
3080

Bredd
Höjd
4105
EFFECTA FLEX
4680
Upprest 60 gr
Tjocklek
5480
(Höjd solf. 2500mm)
Vikt
Apperturarea
Max arbetstryck
Innehåll vätska
Stagnationstemperatur
Röranslutning (koppar)
Konvektionsfaktir
EFFECTA VAC
Värmeöverföringskoefficient
a1
2770
Upprest 60 gr
3180
Värmeöverföringskoefficient a2 3750
Peak effekt/modul vid instrålning
Garantitid
3550

1 154 mm
2 064 mm
98 mm
38 kg
2, 21 m2
10 bar
1, 28 liter
198°C
22
0,824 n0
3,920 W/ m²K
0,0071 W/ m²K
1,813 W
5 år

EFFECTA VAC
16
40
Upprest
60 gr

2770

Bredd
EFFECTA VAC
Höjd
Upprest 45 gr
Tjocklek
Vikt
Apperturarea
Max arbetstryck
Innehåll vätska
Stagnationstemperatur
Röranslutning (koppar)
Konvektionsfaktir
Värmeöverföringskoefficient a1
Värmeöverföringskoefficient a2
Peak effekt/modul vid instrålning
Garantitid
2735

3080

3550

3180

1392 / 2080 mm
1 640 mm
100 mm
38 / 54 kg
1.99 / 2, 99 m2
10 bar
1.6 / 2,4 liter
295°C
15
0,642 n0
0,89 W/ m²K
0,001 W/ m²K
1464 / 1920 W
5 år
3750

Bredd
EFFECTA VAC
Höjd
Upprest 60 gr
Tjocklek
Vikt
Apperturarea
Max arbetstryck
Innehåll vätska
Stagnationstemperatur
Röranslutning (koppar)
Konvektionsfaktir
Värmeöverföringskoefficient a1
Värmeöverföringskoefficient a2
Peak effekt/m2 vid instrålning
Garantitid
2770

3180
3750

Enl. best
Enl. best
140 mm
42 kg/ m2
3,66-22,38 m2
10 bar
8,5 liter
189°C
28
0,782n0
3,568 W/ m²K
0,013 W/ m²K
827/ 1000W
5 år

Solfångarens årsutbyten

Solfångarens årsutbyten

Solfångarens årsutbyten

Solfångarens årsutbyte kWh/m²/år
(enligt Statens forsknings- och
provningsinstitut)
25°C = 733
50°C = 463
75°C = 293

Solfångarens årsutbyte kWh/m²/år
(enligt Statens forsknings- och
provningsinstitut)
25°C = 674
50°C = 569
75°C = 527

Solfångarens årsutbyte kWh/m²/år
(enligt Statens forsknings- och
provningsinstitut)
25°C = 737
50°C = 469
75°C = 299
*Solfångaren beställs i projektform
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teknisk data/ DRIVENHETER
Drivenhet

Drivenhet

Drivenhet

5-25 m²

10-40 m²

40-100 m²

0–160C°

Kulventil med termometer
Visning termometer

Drivenhet
Höjd

Kulventil med termometer
Visning termometer

0–160C°

Kulventil med termometer
Visning termometer

0–160C°

430 mm

Drivenhet
Höjd

481 mm

Drivenhet
Höjd

446 mm

Drivenhet
Bredd

223 mm

Drivenhet
Bredd

320 mm

Drivenhet
Bredd

335 mm

Drivenhet
Djup

193 mm

Drivenhet
Djup

190 mm

Drivenhet
Djup

212 mm

Påfyllningsventil
Kopplingar mot solkrets

3/4” inv.

Påfyllningsventil
Kopplingar mot solkrets

3/4” inv.

Påfyllningsventil
Kopplingar mot solkrets

1” inv.

Cirkulationspump
Koppling mot sek.

3/4” inv.

Cirkulationspump
Koppling mot sek.

3/4” inv.

Cirkulationspump
Koppling mot sek.

1” inv.

Cirkulationspump
Koppling mot prim.

3/4” inv.

Cirkulationspump
Koppling mot prim.

3/4” inv.

Cirkulationspump
Koppling mot prim.

1” inv.

Tryckmätare
Flödesmätare

1-10 bar
1-13 l/min

Tryckmätare
Flödesmätare

0-10 bar
1-13 l/min

Tryckmätare
Flödesmätare

0-10 bar
5-35 l/min

Säkerhetsventil solsida

6 bar, 1” inv

Säkerhetsventil solsida

6 bar, 1” inv

Säkerhetsventil solsida

6 bar, 1” inv

Max driftstemperatur

120°C

Max driftstemperatur

120°C

Max driftstemperatur

120°C

Cirkulationspump

Wilo ST 15/6

Cirkulationspump

Wilo ST 15/6

Cirkulationspump

Wilo STRATOS 15/1

Koppling mot expansion

3/4” inv.

Koppling mot expansion

3/4” inv.

Koppling mot expansion

1” inv.

*Cirkulationspump går att få efter önskemål Wilo / Grundfos.

teknisk data/ solceller
Solceller Polykristallin

Märkeffekt (STC)

255 – 270 Wp

Märkeffekt (STC)

Nominell spänning Umpp

30,7 V

Nominell spänning Umpp

31,5 V

Öppen krets volt Uoc

37,9 V

Öppen krets volt Uoc

39 V

285– 310 Wp

Nominell spänning Impp

8,5 V

Nominell spänning Impp

9,3 V

Kortslutn. vol ISC

9V

Kortslutn. vol ISC

9,7 V

Märkeffekt (NOCT)

187 – 198 Wp

Märkeffekt (NOCT)

210 – 217 Wp

Kortslutningsström ISC

7.27 A

Kortslutningsström ISC

7.83 A

Nominell spänning Umpp

28,6 V

Nominell spänning Umpp

29 V

Nominell spänning Uoc

35,6 V

Nominell spänning Uoc

36,5 V

Antal Celler

60 st

Antal Celler

60 st

Cellmått

156 x 156 mm

Cellmått

156 x 156 mm

Temp. arbetsområde

-40 ...+85°C

Temp. arbetsområde

-40 ...+85°C

Vikt

19-23 kg

Vikt

19-23 kg

Kontakt

HC4 +/-

Kontakt

HC4 +/-

Märkeffekt NOCT

210- 217 W

Märkeffekt NOCT

210- 217 W

Förbikopplingsdioder

3 st.

Förbikopplingsdioder

3 st.

Garantitid

10-12 år

Garantitid

10-12 år

Teknisk data är ett medelvärde av ovan moduerl.
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Solceller Monokristallin

teknisk data/växelriktare
Växelriktare

Växelriktare

Växelriktare

Växelriktare

Fronius

Fronius

Solar Edge

Solar Edge

Modell Symo 3-Fas

Symo 5.0

Symo 6.0

Symo 7.0

Symo 8.2

Symo 10.0

Symo 12.5

Symo 15.0

Symo 17.5

Symo 20.0

MPP trackers

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Antal DC anslutningar

3

3

3

3

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

Max ampere

16 A

16 A

16 A

16 A

27 / 16 A

27 / 16 A

27 / 16 A

33 / 27 A

33 / 27 A

Max. Utgångseffekt

5.000W

6.000W

7.000W

8.200W

1.0000W

12.500W

15.000W

17.500W

20.000W

Max. Utgångsström

7,2A

8,7A

10,1A

11,8A

14,4A

18A

21,7A

25,3A

28,9A

Mått h x b x d (mm)

645x431x204

645x431x204

645x431x204

645x431x204

724x510x225

724x510x225

724x510x225

724x510x225

724x510x225

Vikt

20 kg

20 kg

22 kg

22 kg

35kg

35kg

43,4kg

43,4kg

43,4kg

Skyddsklass

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

Verkningsgrad nEU

97,3%

97,5%

97,6%

97,7%

97,4%

97,6%

97,8%

97,8%

97,9%

Solar Edge 3-Fas

SE 4K

SE 5K

SE 7K

SE 8K

SE 9 K

SE 10K

SE 12.5K

SE 15-17K

SE 25-33K

Max ingångsspänning

900V

900V

900V

900V

900V

900V

900V

1000V

1000V

Max DC effekt module (STC)

5400W

6750W

9450W

10800W

12150W

13500W

16850W

21600W

33-37250W

Max ampere

7A

8.5 A

12 A

13.5 A

15 A

15 A

16.5 A

23 A

40 A

Max. utgångseffekt

4.000W

5.000W

7.000W

8.000W

9.000W

10.00W

12.500W

17.000W

27.600W

Mått h x b x d (mm)

540x315x260

540x315x260

540x315x260

540x315x260

540x315x260

540x315x260

540x315x260

690x665x265

690x665x265

Vikt

33.2 kg

33.2 kg

33.2 kg

33.2 kg

33.2 kg

33.2 kg

33.2 kg

45 kg

45 kg

Skyddsklass

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 66

IP 66

IP 66

IP 66

Verkningsgrad nEU

97,3%

97,3%

97,3%

97,5%

97,5%

97,6%

97,7%

97,8%

97,9%
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teknisk data/
ackumulatortankar
Ackumulatortank
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Effecta ackumulator

500A

750A

1000A

1500A

2500A

3000A

4000A

5000A

Volym l

500

750

1 000

1 500

2 500

3 000

4 000

5 000

Diameter mm
(ev isolering tillkommer 200 mm)

650

750

900

1 100

1 340

1 340

1 600

1 600

Höjd inkl. isolering mm

1 710

1 930

2 020

1 850

2 050

2 350

2 200

2 700

Max arbetstryck bar

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Vikt kg

75

90

110

170

250

280

350

407

Isolering cellaPURTEC 100 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-
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