Produktblad
Våra tjänster och erbjudanden

Solceller
Solceller ger er kostnadsbesparingar, ökar värdet på fastigheten och bidrar till
ett hållbarare elsystem i Stockholm. Med solceller på taket kan ni producera en
stor del av den el ni använder i fastigheten och minska mängden el ni köper från
elnätet. På så sätt kan ni sänka era elkostnader och samtidigt bidra till minskade
klimatutsläpp. Solceller är idag en av de mest kostnadseffektiva energiinvesteringar
som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan göra. Vi är med er hela vägen,
från idé till en komplett driftsatt solcellsanläggning.
Många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har
ofta goda förutsättningar till att installera solceller på
sina tak. Med solceller på taket minskar volymen köpt
el från elnätet. Solel är befriad från energiskatt och en
investeringskalkyl visar ofta på bra lönsamhet. Med sänkt
energikostnad höjer ni även värdet på fastigheten.
Solceller har inga rörliga delar som kan slitas ut vilket
innebär att de kräver lite underhåll och har lång livslängd.
Vi är med er hela vägen från konsultering, projektering,
installation, besiktning och löpande underhåll. Solcellsanläggningen kopplas till ett digitalt verktyg som
visualiserar produktion, förbrukning och som larmar
när något inte står rätt till. Löpande underhåll och
service genomförs för att säkerställa att anläggningen
fungerar som den ska.
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Följande ingår i solcellserbjudandet:
•
•
•
•
•

Projektering av optimal anläggning
Installation, besiktning och driftsättning
Eloptimering med fasbalansering
Löpande service och underhåll (option)
Digital övervakning och styrning

Tack vare vårt samarbete med GoSol Energi kan vi erbjuda
det senaste inom smart fastighetsel såsom eloptimering,
gemensamhetsel (IMD), solceller, elbilsladdning och
batterier för energilagring. Genom vårt samarbete säkerställer vi att fastighetselen dimensioneras och anpassas
med hänsyn till fastighetens övergripande energiprofil.
Samtliga produkter samlas även på vår digitala plattform
Intelligy, där alla kunder på ett enkelt sätt kan övervaka sin
energianvändning, elförbrukning och solelsproduktion på
ett och samma ställe.
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