Vi hjälper dig använda SOLEN!
Helt enkelt klokt. Helt enkelt skräddarsytt.

Vår styrka är
SOLEN!

1. Beräkna själv och skicka din förfrågan
Vårat solberäkningsverktyg ger dig en första inblick
i möjligheterna med solelgenerering på ditt tak.
Planera ditt valda system hemifrån och beräkna din
ekonomiska besparing på vår hemsida.

2. Tillsyn på plats
En solcellsspecialist samlar in all nödvändig data
under en preliminär tillsyn och rådgiver dig gällan
de tekniska möjligheter och förväntad avkastning.

3. Projektering & offert
Baserat på angiven data och dina önskemål kom
mer erfarna projektörer skapa ett individuellt er
bjudande vilket inkluderar detaljerad planering och
dokumentation.

4. Installation & genomförande
En skicklig installationsexpert monterar systemet
åt dig, försäkrar en smidig process till idrifttagandet
och sköter även kontakten med elbolaget.

5. After-sales tjänster
Om så önskas erbjuder vi omfattande tjänster även
efter idrifttagandet, så ditt solelsystems produktion
förblir så hög som möjligt, hela tiden. Vi rådgiver
dig gärna gällande andra produkter och tjänster.

SOLKRAFT.
Helt enkelt oberoende.
Helt enkelt smart.

Hitta svar på alla dina frågor och få en första konkret uppfattning om ditt solelsystem på vår hemsida eller slå oss en signal!
Hemsida: www.eiin.se
Telefon: 0586-312 10
Eric: 070-601 16 05 (Örebro-kontoret)
Krister: 070-600 02 25 (Karlskoga-kontoret)

„Vi använder SOLEN eftersom hållbarhet är viktigt för vår familj och gör
dessutom att vi sparar pengar.“

„Jag använder SOLEN eftersom jag vill
vara oberoende gällande elektricitet med en attraktiv avkastning.“

Varför SOLEN´s kraft?

Helt enkelt ekonomiskt. Helt enkelt smart.
Varför är elektricitet från SOLEN lönsamt?

Kvalitet är nyckeln!

SOLEN’s kraft. Helt enkelt kraftfull. Helt enkelt pålitlig.
på ditt tak omvandlar
1. Solcellsmoduler
energi från ljus till likström:

konverterar genererad
2. Växelriktare
likström helt automatiskt till nätkom-

•• Du minskar dina elräkningar

•• lönsamt även i diffust
ljus

•• kraftfull tack vare hög
verkningsgrad

•• Du ökar värdet på din fastighet

•• lönsamt vid minsta
utrymmeskrav

•• effektiv tack vare intel
ligent kraftelektronik

•• robust även i tuffa
väderförhållanden

•• pålitlig tack vare
optimerat serviceflöde

•• bevisat med pålitliga
tillverkargarantier

•• bekväm tack vare
systemövervakning

sparar din solkraft så du
3. Batterilagring
kan använda den senare:

försäkrar en perma4. Montagesystem
nent fastsättning på taket:

•• individuellt
dimensionerad för din
konsumtionsprofil

•• robust i stark vind

Med kraft från SOLEN skyddar du inte bara aktivt mil
jön, du gör även en ekonomiskt attraktiv investering:

•• Du ökar avkastningen på investerat kapital
•• Du gör dig själv oberoende

Vad gör kraften från SOLEN så lönsam?
FRAMGÅNGSFAKTOR 1
Planerad produktion över minst 20 år

FRAMGÅNGSFAKTOR 3
Andelen egenkonsumtion av solel

Som ägare av ett elsystem med
kraft från SOLEN drar du nytta av
nationella stödsystem. Utöver
detta, ta detta i beaktande:
•• Lokalisering för högsta avkastning bäst vid skuggfritt
söderläge
•• Hög systemverkningsgrad tack vare optimalt samar
bete mellan alla komponenter
•• Kompromisslös kvalitet hos alla komponenter ger
högsta tillförlitlighet

FRAMGÅNGSFAKTOR 2
Kostnadsskillnad konventionell elektricitet vs.
elektricitet från SOLEN
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Den nuvarande kostnaden per
kilowattimme för elektricitet från
SOLEN är ofta signifikant lägre än
elen från elnätet. Ju större differen
sen är, desto snabbare kommer
bytet till elektricitet från SOLEN att
löna sig.

Ju mer av elkraften från SOLEN
som du konsumerar vid produkti
onstillfället, desto bättre. Du kan
öka din andel egenkonsumtion
genom:
•• intelligent styrning av elektriska apparater
•• användning av lagringssystem

•• oberoende av
elprisökningar
•• optimalt för hög
egenkonsumtion
•• säkert under elavbrott

FRAMGÅNGSFAKTOR 4
Finansiering och skatteoptimering
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Gällande finansiering, dra nyt
ta av lån med låg ränta såväl
som lokala finansieringskam
panjer.

Som ägare av ett elsystem med kraft från SOLEN drar
du nytta av olika avskrivningsmetoder. Diskutera med
din skatterådgivare!
Specifika beräkningsexempel och ytterligare informa
tion gällande SOLEN’s kraft finns tillgängliga i separata
bilagor. Känn dig fri att kontakta oss!

patibel växelström:

•• icke-korrosiv även i salt
luft
•• säker tack vare
certifierade individuella
komponenter
•• kostnadsbesparande
tack vare låg
installationansträngning

fundamentala för ett perfekt fungerande solcellsystem är snabb och professionell
5. Det
installation:
•• kompetent och erfaren
•• säker tack vare den senaste tekniken
•• kunnig tack vare kontinuerlig träning
•• certifierad för alla servicearbeten

Varför bör du lägga vikt vid kvalitet?
Ett elsystem med kraft från SOLEN är endast så kraftfull och pålitlig som sin svagaste komponent. Därför an
vänder vi bara produkter av högsta kvalitet och har i många år testat komponenter från ledande tillverkare och
kombinerat dessa för optimalt matchande system.

