POWER TO THE PEOPLE.

SOLARWATT. PRODUCERA ENERGI. HANTERA ENERGI. LAGRA ENERGI.

SOLARWATT'S UPPDRAG.
ENERGI TILL FOLKET.
Framtiden för energi är decentralisering: där el genereras och lagras
exakt där den ska användas. Det sparar inte bara råmaterial och minskar
utsläppen – men gör också varje enskild person mer självständig.
Detta är målet för SOLARWATT: ge alla fullständig kontroll över sin egen
energibudget. Alla borde kunna producera, spara och använda sin egen
energi på det sätt som gynnar dem mest. Alla borde ha maximal kontroll
över sin egen energibudget. Alla borde optimalt kunna producera, lagra
och utnyttja sin egen el. De borde kunna göra det, så att det inte bara är
värt miljömässigt utan också ekonomiskt.
Vi främjar gratis och rättvis strömförsörjning. För alla.

VÅR VÄG TILL ATT BLI EN SYSTEMLEVERANTÖR
1993

SOLARWATT grundades av experter från Center for Microelectronics Dresden

1995

Industriell produktion av solcellsmoduler

1998

SOLARWATT producerade världens första glas/glas-modul

2006

Utrustade BMW Welt i München med ett system som ger 800 MWh per år

2011

Strategiskt inriktat för att bli en leverantör av intelligenta kompletta system

2011

EasyIn moduler blir tillgängliga som alternativ till traditionella takpannor

2012

Kompletta solcellssystem för både privata hushåll och kommersiella fastigheter

2013

SOLARWATT Carport System

2014

SOLARWATT EnergyManager

2015

MyReserve batterilagring

2016

Blev marknadsledare för produktion av glas/glas-moduler

2017

MyReserve – Nytt skalbart batterilagringssystem

"MEDAN FÖRNYBAR ENERGIPOLITIK FASTNAR I ABSTRAKTA
DISKUSSIONER - ERBJUDER VI REDAN VÅRA KUNDER LÖSNINGARNA"
Detlef Neuhaus, CEO - verkställande direktör SOLARWATT

RÄTTVIS ENERGI.
MADE IN GERMANY.
Vad som föddes 1993 som en vision av tre solpionjärer
är idag den ledande tyska tillverkaren av solcellssystem,
den europeiska marknadsledaren för glas/glas-moduler
och en av världens största batterileverantörer.
Spritt över hela världen, arbetar är mer än 300 personer
hårt för din energiframtid.
Idag har SOLARWATT dotterbolag i Australien, Tyskland,
Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna
och Spanien. Vi står till tjänst för installatörer och
husägare i mer än 50 länder över
hela världen.

Under 2016 integrerades batteri specialistföretaget,
e-Wolf från Frechen, i SOLARWATT gruppen. Det var
här som SOLARWATT INNOVATION forskningscenter
grundades.
Vi följer konsekvent vårt uppdrag "energi till folket".
Med intelligent systemteknologi tillverkad av
premiumkomponenter och med målinriktad forskning
och utveckling.
Vi välkomnar dig att följa med på vår resa mot en
grönare framtid.

DIN ENERGIFRAMTID FRÅN EN KÄLLA.
HÖG PRESTANDA, EKONOMISKA SYSTEM.
SOLARWATT är den enda leverantören av solcellsmoduler som utvecklar och producerar alla väsentliga
systemkomponenter. Genom att kombinera våra kärnkompetenser kan vi erbjuda dig ett system med längst
livslängd, maximal effektivitet och maximal säkerhet.

Producera energi
SOLARWATT har etablerat glas/glas-tekniken som standard för solcellsmoduler.
Dessa moduler sticker ut med rätt hållbarhet, extrem robusthet och högst
avkastning. Decennier av erfarenhet, kompromisslöst urval av råvaror och
toppmoderna tillverkningsstandarder säkerställer högsta kvalitet. Varje enskild
modul testas noggrant innan den kommer till dig.

Hantera energi
Endast intelligent energihantering möjliggör optimal användning av din
egenproducerade solel. Vår EnergyManager mäter, styr och visualiserar alla
aspekter av ditt solcellssystem och hushållsapparater. Vi stöder alla relevanta
datastandarder. Detta möjliggör en perfekt samverkan mellan alla komponenter
och säkerställer kompatibilitet med framtida enheter. Maximal datasäkerhet
garanteras av krypterad kommunikation och tyska serverwebbplatser.

Lagra energi
Energilagring är den sista pusselbiten i din gröna energiförsörjning. Ett batteri
är det enda sättet att få tillgång till din dagliga genererade solenergi när du
verkligen behöver den: på kvällen. Europas ledande batteriexperter har utvecklat
den mest effektiva, mest ekonomiska och säkraste batterilagringen i världen.
MyReserve från SOLARWATT ökar din privata konsumtion av din egen solenergi
till ett maximum.
Det hela är mer än summan av dess delar. Endast perfekt matchade komponenter
kan bygga ett verkligt optimalt solcellssystem.

PÅLITLIG HÅLLBARHET.
BÅDE SLUTPRODUKT OCH PRODUKTION.
Solenergi är bara lika grön som komponenterna med vilka
den produceras och sparas. Därför arbetade vi hårt för att
utveckla vår resursbesparande produktionsprocess. Vi har
också byggt våra produkter så effektiva, att de producerar
och sparar många gånger mer energi än vad som är
nödvändigt för deras produktion.

EUPD RESEARCH

MODULES

När vi utvecklar våra produkter tänker vi långt bortom
deras livslängd. Deras modulära design underlättar
reparation eller återvinning. Efter ett långt och effektivt
liv för dig och miljön kan våra produkter helt enkelt
demonteras och återvinnas – MyReserve även upp
till 80 %.

VÅRT MÅL:
100 % SINNESRO.
Med solcellslösningar från SOLARWATT kan du producera din egen el: Detta är mer miljövänligt och billigare än
konventionellt elnät. Du kan luta dig tillbaka och glömma de stigande elpriserna.
SOLARWATT fokuserar medvetet på premiumkvalitet: Alla produkter är utvecklade och tillverkade i Tyskland.
Tysk teknik är vårt dagliga arbete, eftersom motiverade anställda arbetar vid sidan av moderna robotar på våra
produktionsanläggningar i Dresden och Frechen. Detta har också övertygat samarbetspartners som BMW,
Bosch och E.ON.
Du kan lita på oss: omfattande garantier, inklusive effektgarantin, säkrar ditt solcellssystem i 30 år. Du har ingen
anledning att oroa dig för stöld, förlust av inkomst eller väderskada. SOLARWATT Komplettskydd som ingår gratis i 5
år skapar ytterligare trygghet.

Gratis reparationer

Skydd mot
väderskada

Effektgaranti
Ersättning för förlorad produktion

PRODUKT OCH
EFFEKTGARANTI
Produktgaranti
Ersättning

KOMPLETTSKYDD
Stöldskydd
Ersättning för förlorad
produktion under reparation

= 100 % SINNESRO

online

Top
Stromspeicher
2017

SOLARWATT
MyReserve Matrix 4.4 kWh
Kategorie: Lithium < 5 kWh
Insgesamt im Test:
300 Modelle

PRODUCERA ENERGI.
HANTERA ENERGI.
LAGRA ENERGI.
www.solarwatt.com

