
Solcellsanläggning
din bästa investering för framtiden
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Solcellsanläggningar från en av Sveriges ledande leverantörer

Skandinavisk Design
–

Tysk kvalitet
GermanSolar har mer än 13 års erfarenhet och har 
till lika många nöjda kunder.

GermanSolar har vuxit till en av Europas ledande leverantörer av kompletta

 

solcellsanläggningar allt från

villor till stora solcellsparker. 

GermanSolar är kända för sin unika design av högsta kvalitet, ämnade för de kunder som endast är nöjda 

med det allra bästa!

GermanSolarTM Sweden AB
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Kvalitet är avgörande.
GermanSolar erbjuder individuellt kundanpassade 

kompletta lösningar för solcellssystem – från 

takmonterade system för villafastigheter till solcells-

anläggningar i megawattstorlek. Oavsett om det 

gäller en solcellsmodul, en inverter eller ett monte-

ringssystem så håller alla GermanSolarkomponenter 

hög kvalitet, optimal funktion och attraktiv design.

Våra produkter utvecklas i Danmark och Tyskland. De 

tillverkas på moderna produktionsanläggningar runt 

om i världen och i sammarbete med kompetenta 

partners som lever upp till våra extremt högt ställda 

krav på kvalitet och trovärdighet.

Varje tillverkninsgenhet uppfyller de högsta möjliga 

De storskaliga solcellssystemen som GermanSolar 

fått huvudentreprenaden för, är ett bevis på våra 

anställdas kunnande och våra produkters kvalitet. 

Det kvalitetsmedvetna arbete, som är en förutsätt-

ning i dessa krävande professionella system, tilläm-

pas i lika stor utsträckning inom alla våra övriga 

verksamhetsområden.

Våra ingenjörers kompetens inom solcellsteknik är av 

yttersta vikt för vårt forsknings- och utvecklingsarbe-

te. De är den solida basen för vår långsiktiga utveck-

ling och för att uppfylla de högt ställda kvalitets-

kraven.

GermanSolarTM Sweden AB
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Det är tid för förändring. 
Solenergi är framtiden!
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Hållbar och förnybar energi

En energiform som är hållbar och som inte skadar 

miljön på något sätt har funnits sedan länge. 

Vilken är den mest självklara energikällan om inte 

solen? Dess strålar förser oss med en konstant 

tillgång till ren, förnybar energi. 

Hela Europa nås av ett övermått av solstrålning 

även en mulen dag. Detta är en energiform som 

man kan ta vara på genom solcellssystem. En 

energi som, rätt tillvaratagen, kan förändra vårt liv, 

vår framtid och vår syn på ren och miljövänlig energi-

produktion.

Solenergi i solcellssystemen

Solceller består av halvledare som har förmåga att 

omvandla solstrålning till elektricitet. Tidigare var 

möjligheterna att producera elektricitet från solen-

ergin väldigt begränsad, men genom att solcellerna 

utvecklats kan de spela en ökande roll när det gäller 

att tillgodose vårt behov av elektricitet. De flesta 
solcellssystemen i Sverige är anslutna till elnätet, 

vilket betyder att den ström som genereras i 
solcellssystemen, och som inte förbrukas av produ-

centen, leds in i de publika elnäten. 

Hur mycket kan solceller producera

Lönsamheten i solcellssystemen beror i hög grad på 

kvaliteten och verkningsgraden på de ingående 

komponenterna liksom deras åldringsegenskaper. 

Dessa faktorer måste alla potentiella solcellssyste-

mägare överväga när de väljer sina system. Därför 

är kvalitet, verkningsgrad och konstruktion nyckel-

komponenter i GermanSolars moduler.

GermanSolar garanterar:

Andra viktiga faktorer för att få en hög verk-

ningsgrad på systemen är optimal placering av 

solcellerna i förhållande till solinstrålningen och 

avsaknad av skuggande föremål. Ett system i södra 

Sverige kan ha en årlig produktion på mellan 700 

– 1000 kWh per installerad kWp, dvs en solcellsyta 

som kan producera en kW vid optimal instrålning. 

Naturligtvis är solcellsproducerad elenergi inte 

enbart en vinst för miljön, med dagens pris på 

solcellssystem kontra elpriset är det dessutom en 

god ekonomisk affär.
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Några exempel på solcellsanläggningar från
GermanSolar:
Villafastigheter

Lantbruk Solcellsparker

Producera din egen ström
tillsammans med oss! 

Följande fördelar talar för sig själv:

Miljön

 Ett  miljövänligt sätt  att  producera el

Självständighet

     
  

Ekonomi

 

i olika positioner på en byggnad. 

Industribyggnader

Självständighet från fossila bränslen och

kärnkraft

Sänker dina energikostnader

Solcellsmodulerna ger ett tilltalande intryck tack 

vare GermanClicks pulverlackerade, mattsvarta 

monteringssystem. Takkonstruktioner med lutning 

kan utnyttjas optimalt till solcellssystem.

Solcellsmodulerna som installeras på ett platt tak 

monteras med lutande ramar för att få en optimal 

vinkel mot det infallande solljuset och därmed 

maximal produktion.

På lämpligt konstruerade byggnader kan hela taky-

tan användas för att optimera produktionen av 

elenergi.  Lantbruk har ofta stora outnyttjade 

takytor på t.ex. stall eller ligghallar.

GermanSolar levererar solcellsparker i megawatt-

storlek över hela Europa. GermanSolar tar ett 

helhetsansvar för planering, leverans, installation 

och anslutning till elnätet.
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Med en solcellsanläggning från GermanSolar kan du reducera dina
energikostnader, samtidigt som du använder en förnybar energikälla
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Dra nytta av vår erfarenhet av storskaliga

solcellsanläggningar

Solcellssystem!

GermanSolar är en kvalitetspartner som erbjuder solcellssystem i alla storleksklasser

Halmstad Energi och Miljö valde GermanSolar som leverantör när de byggde sin 500kWp 
stora solcellsanläggning.

Solcellsanläggningen är byggd på kommunens halvt avvecklade deponi i Skedala. 
En solcellspark som denna är ett unikt exempel på hur man kan utnyttja obrukbar och 
svåranvänd mark till miljövänlig elproduktion.

Solcellsparken i Halmstad ger ett viktigt bidrag till en mer miljövänlig och framtids-
orienterad energiproduktion.

Grön el, producerad utan störande ljud eller några luftföroreningar.

Vis te du att det solljus som

når jorden på en timme är 

lika mycket som den

energianvändning vi alla 

på jorden använder under

ett helt år??

Vi är experter på
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Delar av en 8MWp byggd av GermanSolar i Tyskland



Powerline
PowerLine  från GermanSolar 

kännetecknas av: 

Flash-data för varje panel

Minimal risk för missanpassning tack vare en
mycket låg måttollerans på +/- 3 %

Modulerna sorteras med positiv klassning
0 - 4,99 Watt

Individuell test, avsyning och kvalitetsäkring
genom ständig produktionskontroll inkl. EL-test

Hög stabilitet tack vare dubbelvikt rampro l
i aluminium

Tilltalande design med svart pulverlackerad

modulram och de svarta solcellerna

Utmärkta prestanda även vid svag instrålning

Hög stabilitet
Belastningstålighet: 5400 Pa (snö- och vindlast)

Fasad ram vilket ger bättre regnavrinning 
och snöavglidning

Tillgänglig i 255, 260 och 265 W-utförande

Monokristallin modul
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Blackline
BlackLine  från GermanSolar 
kännetecknas av: 

Flash-data för varje panel

Minimal risk för missanpassning tack vare en
mycket låg måttollerans på +/- 3 %

Modulerna sorteras med positiv klassning
0 - 4,99 Watt

Individuell test, avsyning och kvalitetsäkring
genom ständig produktionskontroll inkl. EL-test

Hög stabilitet tack vare dubbelvikt  ramprofil
i aluminium

Tilltalande design med svart anodiserat

modulram och baksidesfolie

Utmärkta prestanda även vid svag instrålning

Hög stabilitet
Belastningstålighet: 5400 Pa (snö- och vindlast)

Fasad ram vilket ger bättre regnavrinning 
och snöavglidning

Tillgänglig i 250, 255 och 260 W-utförande

Monokristallin modul

25
ÅR
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12
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Silverline
SilverLine från GermanSolar 
kännetecknas av: 

Flash-data för varje panel

Modulerna sorteras med positiv klassning
0 - 4,99 Watt

Individuell test, avsyning och kvalitetsäkring
genom ständig produktionskontroll inkl. EL-test

Hög stabilitet tack vare dubbelvikt ramprofil
i aluminium

Utmärkta prestanda även vid svag instrålning

Hög stabilitet
Belastningstålighet: 5400 Pa (snö- och vindlast)

Fasad ram vilket ger bättre regnavrinning 
och snöavglidning

Tillgänglig i 240, 245 och 250 W-utförande

Polykristallin modul
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Snabbt, enkelt och helt säkert.

GermanClick 
PR

ODUKTGARANTI

20
ÅR

EN
KEL  MONT

GE

3
Steg

Taastrup, GermanClick 17 kWp

RING

monteringssystem 

Det är mycket smidigare än du tror. Med GermanSo-
lars monteringssystem går det förvånansvärt 
enkelt och snabbt att installera ett solcellssystem 
på ditt tak. Vi kan till och med garantera ditt systems 
tillförlitlighet och varaktiga kvalitet  genom att lämna 
20 års garanti.

Montering på tak med lutning
En av de väsentliga fördelarna med vårt modulära 
monteringssystem “GermanClick” är att det är 
väldigt lätt att använda. Det korskopplade modulsys-
temet gör det möjligt att enkelt montera två eller 

 rader med prefabricerade solcellsmoduler. Ingen 
bearbetning av monteringsmaterialet behöver göras 
på plats. 

Alla ingående  sammankopplas med 
prefabricerade komponenter. Med leveransen följer 
distansmallar för att ge rätt avstånd mellan -
lerna för att enkelt kunna stoppa i solcellsmodulerna. 

Det  systemet möjliggör installering på en 

uppsjö typer av tak, bland annat villor, hyreshus och 

industribyggnader. Det  infästningsjärn att tillgå 

för olika undertakskonstruktioner.

En ytterligare fördel med ”GermanClick”-systemet är 

att varje solcellsmodul endast är infäst i över- och 

underkant. Därmed krävs avsevärt färre bärande 

skenor, och därmed färre infästningspunkter, än för 

traditionella monteringssystem med samma stabili-

tet och lastkapacitet.  
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Korskopplat system för extra hög stabilitet

 Färre infästtningspunkter - snabbare montage

Optimal ventilering på baksidan - modulerna utgör en hel yta (ger skorstenseffekt)

 Ökad elproduktion eftersom snö lätt glider av
Specialutvecklade monteringsjärn som ger enkel justering i höjd

Modulärt monteringssystem, speciellt framtaget för GermanSolars moduler

M
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r  mat

M
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Ger ick

Ein s s e

Ger ickGermanClick

1.  Skjut in modulen

GermanClick

2.  justera modulen

M
in

dr
e m

onteringsmaterial

Kortare monteringsti
d

GermanClick

3. Låt m
odulen glida ner i 

pro
fil

en

Förstklassig design med pulverlackerade profiler
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GermanBasic

German InRoof – takintegrerat
Det här är ett väldigt estetiskt tilltalande monteringssystem där modulerna integreras i själva taket. Förde-

len med takintegreat är b.la. vid takrenovering eller nybyggnation att modulerna utgör takmaterialet och 

att man därmed sparar kostnaden för ytterligare takbeklädnad där modulerna placeras. Systemet är utveck-

är gamla eller nya, betongpannor eller t.ex. eternit. 

Detta är ett mer traditionellt monteringssystem, där 

monteringsskenorna monteras och injusteras mot 

taket. Modulerna fästs sedan med klämmor. 
-

uppdragen. Oavsett om det gäller traditionellt tak 

med takpapp, betongpanna, eternit eller annat. 

vi har lösning för alla typer av tak.

d
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GermanFlat – 

Speciallösningar
Ibland är inte förutsättningarna på byggnaden opti-

mala för ett standard monteringssystem. I detta fall 

var det en lång spännvidd mellan de bärande taksto-

larna. Detta löstes genom en special anpassad och 

avlastande aluminium konstruktion. Vi har möjlighet 

typer av tak och byggnader.

GermanFlat är lösningen för platta tak, där modulerna lutas upp. 

Antingen i rader bakom varandra eller i öst-västlig riktning. Istället för 

att skruva eller på annat sätt bryta tätskiktet på taket, så används 

ballast. Till varje projekt undersöks takkonstruktionen och det tas fram 

en detaljerad ballastplan. Vikten på ballasten motsvarar normalt 
-
-

ler än vid en syd riktad.

platta tak



Privat
 24 st. GermanSolar BlackLine
 GermanClick monteringssystem
 Danfoss TLX inverter
 5,76 kWp

Bostadsrättsförening, Valby
 288 st. GermanSolar PremiumLine 

fördelat på 7 byggnader 
 

 GermanBasic med JUAL beslag
 Danfoss TLX inverter
 69,12 kWp



Köpenhamns sjukhus
BIPV lösning levererad till NCC Teknik services 

600 st moduler GermanSolar MTM 
med 25 - 82 Wp  

 Danfoss TLX inverter 
 SolarDach 3 från Mounting Systems

Ørestad Skola, Ørestaden på Amager
 148 st. GermanSolar SilverLine
 GermanFlat Delta montage med ballast
 Danfoss TLX inverter
 SolarLog 500 overvakning
 33,3 kWp



Yrkesskola, Odense

 

1083 st. GermanSolar PremiumLine
 Montage: GermanBasic speciallösning 

 

PowerOne växelriktare
 PowerOne overvakning
 260 kWp

174 st. GermanSolar SilverLine
German  monteringsystem
Danfoss TLX växelriktare
43,5kWp

Lantbruk, Sösdala



Grenå Gymnasium, Grenå 
460 st. GermanSolar SilverLine 
GermanRack med ballast  
PowerOne Trio växelriktare

 
 

SolarLog 1000 övervakning 
 105 kWp

Privat
40 st. GermanSolar BlackLine
GermanClick monteringssystem
ABB växelriktare
10kWp
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www.germansolar.se

GermanSolar Sweden AB
Östra Storgatan 3
SE-280 23 Hästveda

Telefon: +46 733 39  180

info@germansolar.se
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