
SOLARWATT SOLCELLESYSTEMER FOR LANDBRUKET

GRØNN ENERGI FOR EN NY 
LANDBRUKSGENERASJON



2      SOLARWATT Blindtext

Som gårdbruker og entreprenør bygger du for kom-
mende generasjoner.  For deg er det viktig å tenke 
miljø og lage et godt grunnlag for gårdsdriften 
frem i tid.
 
Gårdbrukere over hele Europa oppdager besparelser 
og uavhengigheten som de får ved bruk av solceller. 
Du vet hvor viktig det er å investere i kvalitetsutstyr 

for å sikre lang levetid, og redusere risiko for kost-
bare tekniske feil. Du ønsker at dine solcellepaneler 
skal vare like lenge som takene de er montert på. 

Våre Vision glass-glass solcellepaneler er robuste, 
pålitelige og holdbare. Panelene er utviklet for å 
takle både det barske driftsmiljøet i landbruket, og 
det norske været. 

DU BRYR DEG OM MILJØET

DU BRYR DEG OM...

Bærekraft 
Du vet at ditt bidrag teller

Familie  
Du driver en virksomhet, som du ønsker å videreføre i bedre stand, til neste generasjon

Uavhengighet 
Du har mulighet til å ta et valg

Innovasjon 
Du vet at ny teknologi bidrar til mer effektiv drift

Virksomhet 
Du er en entreprenør. Du vet at effektiv drift gir best resultat
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SOLARWATT datterselskap

SOLARWATT partnere

SOLARWATT Premium solcellepaneler er en effektiv 
måte  å produsere energi på. Solcellepanelene bidrar 
til å senke strømregningen og gjør gården din klar for 
fremtiden. SOLARWATT er en tysk produsent som har 
vært i forkant av solcelleindustrien i 25 år.

• Viktige partnerskap (BMW, e-On)
• Lokale partnere i mer enn 13 land

DET GJØR VI OGSÅ  
REN, GRØNN ENERGI.

Bærekraftig teknologi 
Vi gir deg den mest bærekraftige teknologien og produktene

Lokal støtte  
Vi gir deg trygghet gjennom våre lokale partnere

Individuelle løsninger  
Vi tilbyr løsninger som gir mer frihet til fremtidige energipriser

Moderne, avansert teknologi  
Vi sørger for at du får den mest avanserte teknologien med vår 25 års erfaring

Kapitalavkastning  
Vi har markedsledende strømproduksjon og ytelse over levetiden

OG DET GJØR VI OGSÅ.
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ØKONOMI
PRODUKSJON OG LEVETID ER VIKTIG 

5 års gratis forsikring inkludert 
Se www.solarwatt.com for mer  
informasjon 

Glass-glass moduler gir konstant ytelse i tiår

Dampvarmetest  
Testen måler fall i ytelse for 
fotoelektriske moduler etter 
minst 1 000 timer ved 85 
°C og en relativ fuktighet på 
85 %. 

Standardkrav
Opp til maks. -5 % effekttap 
ved 1 000 timer DHT (damp-
varmetest).

Timer

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

SOLARWATT GLASS-GLASS MODUL

DHT-referanse: 
Glass-folie modul

Ytelse i %

4 0003 0002 0001 0000

Våre solcellepaneler kan generere opp til 50 år med 
miljøvennlig elektrisitet.
Våre avanserte moduler, batterier og energistyrings-
systemer gir langvarig beskyttelse mot svingende 

strømpriser. Vi gir 30 års garanti på både produkt og 
produksjon (ytelse). Våre solcellepaneler er konstru-
ert for å opprettholde en strømproduksjon på 87% 
av sin originale effekt etter 30 år. 

30 års ytelsesgaranti = 35% høyere 
strømproduksjon målt mot 
standard solcellepaneler 



Den store fordelen ved glass-glass moduler ligger i 
selve materialegenskapene: glass eldes ikke.

Våre solcellepaneler er testet for høy vind- og 
snølast, aggressive gasser, inkludert ammoniakk, sur 
nedbør og salttåke. I glass-glass solcellepaneler er 

solcellene beskyttet av et 2 millimeter tykt glasslag 
på begge sider (laminat) som er vann og lufttett. På 
denne måten blir solcellen bedre beskyttet mot 
forurensning. Dette gir solcellene lengre levetid og 
høyere strømproduksjon enn konvensjonelle
solcellepaneler.

Glass-glass moduler gir optimal 
beskyttelse for de verdifulle solcellene.

Anti-reflective glass

Embedding layer

High-efficiency cells

Embedding layer

Rear glass

Aluminum frame and junction box

GLASS-GLASS TEKNOLOGI.
LANDBRUKETS SOLCELLEPANELER

Ammoniakk- 
bestandig

Selv under de tøffeste
forhold opprettholder 

Vision moduler sin overlegne 
ytelse i flere tiår.

Landbruksmiljø

 Haglskur 
bestandig

+  Glass-beskyttet fra begge sider 

+   Ingen brudd, sprekker eller døde celleområder

+   Lavt effektfall etter 30 år
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VÅRE KUNDER
DELER SINE ERFARINGER
Med SOLARWATT sitt fokus på  ytelse, pålitelighet og holdbarhet, gjør du en investering som
du høster fordeler av i flere tiår. Dette sier våre kunder om SOLARWATT solcellepaneler.

Irland 
Kevin Lynch, 

Cooper Insulation Co. 

Frankrike 
Nicolas Miau, 
Earl de Noré

Investering i solenergi er et prosjekt for vår fremtid.

Jeg valgte SOLARWATT glass-glass solcellepaneler for å få 

den mest stabile energiproduksjonen.

„Hovedstrategien på Lindholms Gård er å alltid jobbe for

bærekraft og mangfold. Solcellepaneler fra SOLARWATT

med 30 års garanti var det som passet best inn i denne  

strategien. 

Jeg valgte SOLARWATT glass-glass solcellepaneler på grunn 

av de markedsledende garantiene og den gode forsikringen.

„

„

Sverige 
Martina Schagerlund, 

Lindholms Gård



Full dekning
Som en del av leveransen er solcellesystemet
ditt forsikret de første 5 årene. 

30 års garanti
Vi garanterer at dine solcellepaneler vil fungere i 30
år og fortsatt ha minst 87 % av sin originale effekt.

KOSTNADSEFFEKTIVT
SOLARWATT SIN TILNÆRMING

LAGRE
MyReserve batteri 
gjør det mulig å bruke 
egen solenergi om 
natten.

STYRE 
EnergyManager gir 
deg kontroll på alle 
kraftkrevende appa-
rater i bygningen og 
gir maksimal utnyt-
telse av ditt
solcellesystem.

PRODUSERE 
Glass-glass solcellepaneler for høy kvalitet og 
stabil strømproduksjon i flere tiår.

SOLARWATT er den eneste leverandøren som produserer alle de viktige komponentene i ditt solcellesystem 
selv: solcellepaneler, energistyring og batterilagring. Systemene er bygd for å fungere optimalt sammen. 
Resultatet for deg er kostnadseffektive løsninger som er lett å sette sammen og ta i bruk. 

Produsert i Tyskland
Tysk selskap som utvikler og produserer sine
produkter ved anleggene i Dresden og Frechen.

Ved spørsmål, kontakt oss på: 

SOLARWATT International  +31(0)344 767 002

Maria-Reiche-Straße 2a  info@solarwatt.com

01109 Dresden, Germany  www.solarwatt.com



LØNNSOMME.
PÅLITELIGE.

LANG LEVETID

GLASS-GLASS MODULER

www.solarwatt.com 
www.klarenergy.no • tlf: 70 09 58 00 • post@klarenergy.no


