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till din 
elräkning

Gratis el med Arctus Sunna 5–25
Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och 

uppvärmningspaket. Med hjälp av solcellerna i systemet producerar du din egen el och omvandlar den själv till 

värme på vintern och kyla på sommaren.

VARMVATTENBEREDARE

LUFTBUREN UPPVÄRMNING

POOLVÄRME

Hur fungerar solpaneler?
Solpaneler omvandlar solenergi till 
likström. Likströmmen som 
panelerna genererar omvandlas av 
invertern till växelström. 
Elektriciteten som produceras 
konsumeras antingen direkt av 
apparaterna i hushållet, eller om det 
produceras mer än vad som behövs 
säljs elen vidare till elnätet. 

Behöver solpanelerna
direkt solljus?
Panelerna producerar energi av 

dagsljus, vilket betyder att det inte 
behöver direkt solljus utan fungerar 
bra även under molniga dagar. Det 
produceras i det � esta fall mer 
energi en solig dag.

Hur påverkar skuggor?
Skuggor påverkar mycket. Mindre 
skuggor kan resultera i betydande 
energiförluster då den cell som får 
minst belysning bestämmer 
dri� strömstyrkan i de solpaneler 
den är kopplad till.

Vad händer när solen gått ner?
Solpanelerna producerar ingen el när 
det är mörkt. Under natten tas el från 
elnätet som vanligt.

Vad händer vid strömavbrott?
Arctus Sunna är helt och hållet 
nätanslutet vilket betyder att 
systemet automatiskt stängs av 
när det blir strömavbrott, detta på 
grund av säkerhetsskäl. Ingen el 
får läcka ut i elnätet för att skydda 
personal som arbetar med att 
återställa elförsörjningen. 

VANLIGA FRÅGOR & SVAR OM…

Lutning / årlig solinstrålning

10 grader - 80-90%

20 grader - 90-95%

30 grader - 100%

40 grader - 100%

50 grader - 95-100%

60 grader - 90-95%

70 grader - 80-95%

Den idealiska placeringen är åt söder 
med en lutningsvinkel på mellan 30-40 
grader. Då når man största möjliga mängd 
solstrålning. Det går dock att placera 
systemet åt sydost eller sydväst (helst 
inom den röda sektorn enligt bilden) utan 
att prestandan försämras alltför påtagligt.+40˚

-40˚

Måste jag kontakta 
byggnadsnämnden?
Kontrollera med din kommun om det 
krävs bygglov för att installera solcel-
ler på din fastighet. Detta skiljer sig 
från kommun till kommun.

Hur anmäler jag mig för 
mikroproduktion? 
Du ringer ditt elhandelsbolag och 
meddelar att du ämnar ska� a 
solpaneler för mikroproduktion, du
guidas däre� er av ditt elhandelsbolag. 

Måste jag informera min 
elleverantör?
Elnätsbolaget måste alltid kontaktas 
innan installationen påbörjas. Dom 
ger dig information om vad som gäller 
där du bor.

Hur lång tid tar installationen? 
Installationen tar normalt 1-3 dagar 
beroende på förutsättningar och 
storleken på ditt solcellspaket.

Vilka är de optimala 
förutsättningarna för solpaneler?
Solpaneler fungerar bäst när de 
installeras på ett tak som vetter söder i 
30 till 40 graders lutning. Ett solpanels-
system kan riktas mot väst eller öst 
men kommer då inte att producera 
lika mycket el som i ett söderläge.

Behöver jag rengöra solpanelerna?
För att bibehålla e� ekten på sol-
panelerna måste man ta bort eventuell 
smuts. Vanligtvis spolas smuts och 
skräp bort när det regnar om panelerna 
har en lutning på minst 15 grader.

Hur länge håller solpaneler?
Arctus Sunna har en totalgaranti 
som sträcker sig över 5 år. Förväntad 
livslängd på solpanelerna är 40 år.

Vad är återbetalningstiden för en
solpanelsinstallation?
Vi beräknar att det tar ca 10–12 

år innan ett genomsnittligt sol-
panelspaket har betalat tillbaka sig 
själv. Däre� er kommer systemet att 
generera gratis el 30 år framöver. 
Arctus Sunna i kombination med 
en värmepump förkortar du din 
återbetalningstid.

…SOLENERGI

…INSTALLATION

…UNDERHÅLL



SÅ FUNKAR DET!
Solpanelerna tillverkar likström som i sin tur omvandlas till 230-volts växelström i en så kallad inverter. Samtidigt som elen 

går vidare till elskåpet och fördelas till dina elluttag mäter en elmätare hur mycket el du producerar via dina solpaneler. När 

du producerar mer än vad du konsumerar så säljs din överproduktion automatiskt till ditt elhandelsbolag. De förser dig 

med en exportmätare så att du kan se hur mycket du säljer vidare. Om du behöver mer el än du kan producera köper du el, 

precis som vanligt genom ditt elhandelsbolag.

I exemplet ovan visar vi paneler som är placerade på taket – vilket i vanliga fall är den idealiska lösningen. Solpaneler kan även 

placeras på en vägg, platta tak eller direkt på marken. Vid markplacering eller på platta tak monteras panelerna på lutande ställning 

riktad mot söder. Den area som krävs ligger då mellan 20-50 m2.

Solpanel

DC brytare

Inverter

AC brytare

Elmätare

Elskåp

el till hushållet

Ditt elhandelsbolag

el till värmepump

VERKLIG BESPARING!     
Det säger sig självt. Att göra sin egen el blir billigast. Systemen Arctus Sunna och Arctus Sunna kompletterat med 

en lu� värmepump – låter dig inte bara spara in på höga elkostnader – de låter dig också välja lösning e� er just 

dina behov. Med Arctus Sunna får du ett system som omvandlar solljus till el. Kombinationen Arctus Sunna med 

en lu� värmepump gör att du kan bli självförsörjande på både el och värme.

Solenergi     värmepump      maximalbesparing

Här ser du ett exempel på dina elkostnader.

Grafen till vänster visar hur dina kostnader kan påverkas under en 

10-års period. Den orangestreckade pilen visar en normalstor villas 

elkostnad över en 10-årsperiod, medan den gråprickade pilen visar 

hur samma villas kostnad förändrats efter installation av Arctus Sunna. 

Den blå heldragna pilen visar vad kostnaden blir med Actus Sunna 

kompletterat med en luftvärmepump.

Så har vi räknat: Vi har räknat på ett genomsnittligt hushåll som förbrukar 

25 000 kWh per år uppdelat på; uppvärmning 15 000 kWh / hushållsel 

5000 kWh / varmvatten 5000 kWh. Arctus Sunna genererar cirka 5800 kWh/år. 

En värmepump hjälper dig utöver detta att reducera uppvärmningskostnaden 

med cirka 30-60% (räknat på 50% i dessa grafer). 

Vi har räknat på ett 6 kW-paket och elpriset 1,30 kr/kWh – detta baserat på en 

generell ökning av elpriset på 5% per år.
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I systemet ingår:

• Solpaneler av hög kvalitet och med hög e� ektivitet

• En dri� säker inverter

• Alla beslag, kablage och anslutningar som behövs för montering av paneler

• Trådlös energimätare som ger dig exakt koll 

på din energiförbrukning

• 5 års total garanti

• 25 års prestandagaranti (garanterad e� ekt 

på solpanelerna är 81,4% e� er 25 år)

– Allt i ett paket
 ARCTUS SUNNA

Energimätare

Med vår trådlösa energimätare får du full koll på hur 

mycket el ditt hushåll förbrukar i realtid. Den ger dig 

även möjligheten att jämföra historiska data i upp 

till 2 år.

Höge� ektiva solpaneler

Högklassiga solpaneler av typen Poly.

Mått: H 1640 x B 992 x D 40 (mm)

E� ektivitet: 14,75%

Anpassade för nordiskt klimat.

Högklassig inverter

Invertern ser till att omvandla 

solpanelernas likström till växelström.

Komplettera ditt solsystem
med gratis värme!
Om du vill investera riktigt smart kan du utnyttja elen till

att få gratis värme under dagtid. Du väljer då helhetslösningen 

Arctus Sunna kompletterat en lu� värmepump. Det ger inte bara 

maximal besparing utan förkortar dessutom återbetalningstiden.

E� ekt Paneltyp Antal Panelyta Installerad Årlig Inverter 
 och e� ekt paneler  (m²) e� ekt (W) produktion  (kWh)  modell

Poly 240 W 16 26 3.840 3.450 Sunny Boy 3600

Poly 240 W 24 39 5.760 5.200 IG Plus 60-V2

Vill du skräddarsy din egna lösning? 
Kontakta säljare så kan vi hjälpa dig.

Välj mellan 4 och 6kw-anläggning.  Du ser enkelt hur mycket de olika lösningarna levererar, 

hur stor yta panelerna täcker och hur mycket de beräknas leverera årligen. 

Paketen är baserade på högklassig solpanel av typen Poly 240 W. 

PAKETLÖSNINGAR

4
kW

6
kW
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