MODULER FÖR GENERATIONER

Vision. AVKASTNING GARANTERAD I ÅRTIONDEN.

SOLARWATT VISION.
OFÖRSTÖRBAR, HÖG AVKASTNING,
LÖNSAM.
Vi på SOLARWATT är övertygade: glas/glas-moduler är
framtiden. 1998 introducerade vi den första
glas/glas-modulen på marknaden och vi har sedan dess
ställt om vår modulproduktion helt till glas/glas.
Under 2016 blev SOLARWATT världens första företag

att erbjuda en 300 Watts glas/glas-modul.
SOLARWATT säljer nu nästan uteslutande glas/glasmoduler och är marknadsledande i Tyskland och
Europa.

Polykristallina solcellsmoduler
De pålitliga glas/glas-modulerna till
förmånliga priser

Monokristallina solcellsmoduler
Glas/glas-moduler för högre standard till
rimliga priser

De polykristallina från SOLARWATT kännetecknas av deras
extrema hållbarhet och lätta vikt. Detta möjliggörs genom att
använda 2 mm tunt glas. Utöver detta erbjuder de högsta möjliga
avkastningssäkerhet – säkerställt genom 30 års produkt- och
effektgaranti samt SOLARWATT Komplettskydd som är gratis under
de första 5 åren.

De högpresterande solcellerna i de monokristallina glas/
glas-modulerna ger både högsta möjliga avkastning och
avkastningssäkerhet. Modulerna är visuellt tilltalande – ditt
solcellssystem kommer att bli en blickfångare. Även om de bara är 2
mm tjocka, ger det sspeciellt härdade glasen modulerna enastående
stabilitet, lång livslängd och hållbarhet mot extrema väderfenomen
som starkt regn eller hagel. Och med den monokristallina
modulserien får du naturligtvis även en 30 års produkt- och
effektgaranti samt SOLARWATT Komplettskydd som är gratis
under de första 5 åren.

HÖGSTA KVALITET.
FRÅN MARKNADSLEDAREN.
Ingen annanstans kan du hitta dessa exceptionella
kombinationer av fördelar:

SOLARWATT Vision moduler kombinerar därigenom
bästa kvalitet med högsta kostnadseffektivitet.

• signifikant högre avkastning
• generationsövergripande livslängd
• högsta avkastningssäkerhet
• maximal robusthet
• 30 års garanti

Style glas/glas-moduler
Visuell ögonfångare med högsta
avkastning

High Power glas/glas-moduler
Toppmodellerna med bästa prestanda

Style-modulserien kombinerar de enastående produktegenskaperna
hos SOLARWATTs glas/glas-moduleserie med attraktiva
designelement. Glas/glas-modulerna Vision 60M Style och Vision
60P Style är utrustade med en svart ram som förbättrar modulernas
färg. Ditt solcellssystem kommer att vara en visuell funktion i ditt hem.
Modulerna uppfyller den högsta kvalitetsstandarden och skiljer
sig åt genom sin extrema livslängd, högsta avkastning och
extraordinära avkastningssäkerhet. De är särskilt hållbara och
säkra mot miljöpåverkan. Optimalt cellskydd förhindrar på ett
tillförlitligt sätt utvecklingen av ”snigelspår” och missfärgningar –
din modul kommer fortfarande att se bra ut om 30 år.

Högsta kvalitetsstandard för glas/glas-modulerna från SOLARWATT
kulminerar i högeffektsmoduler - med topprestanda på över 300Wp.
Modulerna ger maximal avkastning med högsta avkastningsäkerhet
– en investering i din energiframtid. Glas/glas-moduler – tack
vare det dubbla glasskiktet – erbjuder vi förstklassiga villkor för
de ultramoderna, men extremt känsliga PERC-cellerna med hög
prestanda.

GLAS/GLAS-TEKNOLOGI.
MODULER FÖR GENERATIONER.
Den största fördelen med visionsmoduler är själva
materialegenskaperna: glas åldras inte. Därför kommer
glas/glas-moduler att hålla flera generationer utan
problem. Det yttre glasskiktet förhindrar på
ett tillförlitligt sätt inträngning av fukt eller syre.
Dessutom skyddas cellerna mot saltstänk, ammoniak
och sandstormar. Inte så konstigt att de moderna
men känsliga PERC-cellerna med hög prestanda är
användbara endast i glas/glas-moduler.

För SOLARWATT glas/glas-moduler garanteras ett
optimalt cellskydd vid användningen av glas på både
över- och undersidan: cellfraktur och hotspots
förhindras. Glas ger modulerna ett enormt motstånd
mot extrema miljöförhållanden.
Tillfälligtvis: SOLARWATT glas/glas-moduler är
hittills de enda som framgångsrikt har klarat av ”stora
hagelkornstestet” med 45 mm hagelkorn baserade
på IEC61215.

VISION-MODULER GER OPTIMALT SKYDD FÖR VÄRDEFULLA SOLCELLER
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När glas/folie-moduler belastas, inträffar cellfrakturer som
permanent minskar avkastningen hos solcellsmodulen.

Sträckning

Med glas/glas-moduler böjs endast cellerna längs den neutrala axeln
och de varken sträcks eller komprimeras. Detta förhindrar cellfraktur.

DE MEST AVANCERADE EGENSKAPERNA.
HITTILLS OÖVERTRÄFFAD EFFEKTIVITET.
För sina Vision-moduler, använder SOLARWATT avsiktligt 2mm tjockt, termiskt härdat glas
på båda sidor. Det betyder att mer ljus kan tränga in – din fördel: högre avkastning.
En annan fördel med det tunna frontglaset är bättre kylning. Eftersom solceller levererar
mer energi vid lägre temperaturer, ger denna effekt också högre avkastning.
Genom den specifika användningen av glas med antireflexbehandling ökar avkastningen –
med upp till ytterligare 4,5 %.

Made in Germany — med övertygelse.
SOLARWATT är ”Made in Germany”. Och det innebär till 100 %:
under 20 år har varje SOLARWATT komponent producerats i
Tyskland.
Utvecklingen är också hemmagjord. Med två platser i Tyskland
och dotterbolag i Frankrike, Nederländerna, Spanien, Italien och
Australien sysselsätter SOLARWATT Group mer än 300 personer.

DIN FRAMTIDA ENERGI?
GARANTERAD I 30 ÅR.
Med glas/glas-modulerna Vision från SOLARWATT investerar du in i
framtiden - i din egna och kommande generationer.

Allroundskydd med SOLARWATT garanti
Vi erbjuder dig de bästa garantivillkoren på marknaden:
• Unik 30 års produkt- och effektgaranti
• Minst 87 % av ursprungliga effekten kvar vid
utgången av garantiperioden
• Transportkostnader för reservdelar är inkluderat
• och mycket mera
Under den genomsnittliga garantiperioden för marknaden, garanterar
SOLARWATT dig 35 % mer prestanda från dina Vision-moduler – du
drar nytta av det bästa.

SOLARWATT KomplettSkydd
Med våra glas/glas-moduler får du KomplettSkydd försäkring gratis.
Detta försäkrar dig under 5 år mot:
•
•
•
•

EUPD RESEARCH

MODULES

Skada från extremt väder
Stöld
Produktionsförluster
och mycket mera

Detaljerad information om våra garantier och KomplettSkydd
information finns tillgänglig på vår hemsida eller från din
expertinstallatör.

Se efter själv. Vision erbjuder dig:
• Högst avkastning
• Längre livstid
• Bäst skydd

SOLARWATT International
Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Dresden, Tyskland
+49-351-8895-500, info@solarwatt.com,
www.solarwatt.com
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EKONOMISK KRAFTMÄTNING:
GLAS/GLAS MOT GLAS/FOLIE.
GLAS/GLAS-MODULER GER KONSTANTA PRESTANDA UNDER ÅRTIONDEN
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0 % minskning av prestanda med glas/glasmoduler från SOLARWATT
Med glas/folie-moduler uppstår massiva
cellskador från miljöbelastningar.
Eftersom DHT (Damp Heat Test - värmefukttest)
visar, att SOLARWATT glas/glas-moduler inte
lider av någon prestandaförlust även efter
4000 timmar under testförhållanden. Med
glas/folie-modulerna registreras å andra sidan
en prestandaförlust på mer än 50 %.
Värmefukttest: Inom ramen för detta test mäts
prestanda hos solcellsmoduler åtminstone
1000 timmar vid 85 ° C och vid en relativ
fuktighet på minst 85 %.

Testtid i timmar

Du vet det: de som köper billigt köper två gånger.
Med tanke på ekonomin hos glas/glas i jämförelse med glas/foliemoduler, ser många konsumenter bara på förhållandet mellan
investeringskostnader och årlig prestanda (SEK / kWh). Förhållandet
mellan investeringskostnaderna och den totala avkastningen (SEK / kWh
livstidsprestanda) är dock mycket viktigare.
Glas/glas-moduler är faktiskt dyrare än konventionella glas/foliemoduler men de håller ungefär dubbelt så länge och är betydligt
effektivare. Detta innebär att med SOLARWATT, producerar du dubbelt
så mycket solenergi jämfört med konventionella metoder. Till nästan
samma pris under hela livslängden.
Dessutom måste glas/folie-moduler bytas ut efter 25 år – vilket gör
det nödvändigt med ytterligare en investering i moduler och
installation. Således lönar sig den marginellt högre investeringen
betydligt mer i glas/glas-moduler under solcellssystemets hela
livslängd.
Med glas/glas-moduler får du mer än dubbelt så många kWh
under livslängden än med glas/folie-moduler.

KILOWATTIMMAR ÖVER LIVSLÄNGD
PRESTANDA PER INVESTERAD KRONA
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