Produktblad
Våra tjänster och erbjudanden

Solceller

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

Vad är nästa steg?
Vill du veta mer om solceller? Hör av dig till oss. Gå in på
Mina sidor eller mejla till tjanster@stockholmexergi.se
** Mikroproducent är en innehavare av en mindre produktionsanläggning av
el där minst hälften av det som produceras förbrukas av egen konsumtion.

Pris: Offereras separat. Indikativ offert 0 kr, projektering för skarp offert: 1 750 kr (avräknas vid ev. avtal)

2020-09-01

Kundservice: 020-31 31 51 eller
kundservice@stockholmexergi.se

Läs mer på stockholmexergi.se

et

oc

rh

er

ö

lj

•
•
•
•
•

ef fe t i vis
k

Mi

Följande ingår i en solcellsanläggning:
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Vi är med er hela vägen från 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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Med solceller blir ni en mikroproducent** av egen el
som delvis kommer ersätta den el som ni köper in idag.
Endast med lite underhåll kommer solcellsanläggningen att producera el under lång tid och ge kostnadsbesparingar, öka värdet för fastigheten och positivt bidra
till ett hållbarare elsystem i Stockholm. Med möjligheten att kombinera solceller med korttidslagring kan
ytterligare optimering av elanvändningen göras.
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För er som vill producera er egen förnybara el med solceller. Vi är med hela
vägen där våra kunniga energiexperter tar fram den lösning som är optimal för
er. Våra solcellsanläggningar inkluderar även funktion för Eloptimering genom
fasbalansering vilket ger optimalt nyttjande av producerad solel. Allt visualiseras
i ett digitalt verktyg där ni kan analysera och övervaka direkt i mobilen eller på
datorn. Tryggt och enkelt.
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