
Världens framtid ligger i våra händer!  
 

Det DU och JAG gör HAR betydelse! 



Vår affärsidé är att erbjuda teknologier som har 
en positiv miljö-, hälso- och ekonomipåverkan. 
 



Erbjudande till  
 



Erbjudandena till LRF Uppodlarna 

• Materialpaket för fast montage kan köpas med eller utan 

montage från oss och med eller utan elektriskt paket. 

 

• Solföljarpaketet innehåller solföljarens mekaniska delar: 

• 1 st 6 meters mast för nergjutning i betong.  

• 40 st Solpaneler SunPower  327 W  

• 1 st 15 kW SMA-Trefasväxelriktare 

• 1 st Safeguard  

• Kvalitetskontroll och projektledning 

 

   

      Grundläggning, elinstallation, kablage och montage ingår ej.   

Material som exempelvis kablage säljs till självkostnad.  

      Gjutning grävning och lyfthjälpmedel ordnas av köpare lokalt 



Våra erbjudanden till LRF-Uppodlarna 

 

• Tips-Bonus Alla som investerat i en anläggning ingår i 

programmet. Du får 400:- +moms för varje kWp på anläggning 

som sålts genom tips från Dig. Betalas ut när köparen betalat. 

 

• Vill du hjälpa andra att montera solenergi så måste du gå vår 

utbildning och ha en anläggning själv. Vi kontaktar dig när någon 

i Din närhet är intresserad.  

• När någon du rekommenderat köper är det ju naturligt att de 

anlitar dig. Fast ersättning motsvarande avdraget när någon 

köper och monterar själv. 

 

• Endagsutbildning i solpanelsmontage på flera olika taktyper för  

2 500:- + moms. 



Målgruppen är alla som vill producera solenergi i 
form av solel eller solvärme. 
 
 Lantbrukare  
 Energiföretag  
 Fastighetsägare 
 Kommuner 
 Företag 
 Villaägare 



Världens förväntade energibehov  
och energmix till 2100 



 Jorden (Tellus)  

Temperatur 

(grader C) 

 på ytan 

 min – 89 

 medel + 15 

 max + 60 

 

 I kärnan 

 6 000 

Ålder (år) 

4 600 000 000 

 

 Beräknad 

 livslängd 

12 000 000 000? 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg


 Solen (Helios)  

Temp i kärnan 

16 000 000 (grader C) 

 

Temp på ytan 

6000 (grader C) 

Ålder(år) 

4 600 000 000 

 

Beräknad livslängd 

12 000 000 000 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Sun_in_X-Ray.png


Så här genereras solenergin 

 Solen (och alla andra 
stjärnor) skapar sin hetta och 
energi genom en process 
kallad thermonukleär fusion. 
Väte i solens inre omvandlas 
till helium.  

  I denna process frigörs 
enorma mängder solenergi 
eftersom den resulterande 
heliumatomen är lättare än de 
sammanslagna väteatomerna. 

 Skillnaden i vikt mellan dessa 
utgör den energi som solen 
generar enligt formeln 
(E=mc²). 

 

 Solstrålningen når jorden i 
form av hela spektrat av lång 
och kortvågig strålning 
osynlig och synlig. UV 
ultraviolett och infraröd 
utöver det synliga solljuset. 

 Solen är vår närmaste stjärna 
och står för 98% av vårt 
solsystems totala massa.  

 Den har en diameter på 1,4 
miljoner km  

 (jmf. jorden med 13.000 km i 
diam) och befinner sig på 150 
miljoner km avstånd från 
jorden 



1m 

1m 

På jordens yta är effekten 
ungefär 1000W per kvadratmeter 

I rymden är effekten från solen             
ca 1350W per  kvadratmeter 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://fihja.files.wordpress.com/2009/06/sol.jpg&imgrefurl=http://fihja.wordpress.com/2009/06/21/soliga-sondag/&usg=__YGjr8zHA44Eh0WP1_GxPHMJsFhA=&h=253&w=320&sz=28&hl=sv&start=5&tbnid=3jZClfVFFo1-aM:&tbnh=93&tbnw=118&prev=/images?q=sol&gbv=2&ndsp=20&hl=sv&sa%


Solenergi som strålar på en yta 

om 25 km x 25 km = 625 km2 

täcker  teoretiskt hela Sveriges 

energitillförsel varje år. 

 

 

Sveriges totala area är 450 000 
km2 

 

Varje km2  mottar ca 1 TWh energi 

från solen varje år. 

= 



Historik 

 Kunskapen om att använda solens energi är lika 
gammal som mänskligheten men det var länge bara 
passiv användning 

 

 

 Man lärde sig snabbt att en tung vägg i exempelvis ett 
växthus lagrade värmen till natten 

 

 

 Genom att orientera byggnader efter solens effekter får 
man stora fördelar ”gratis”  

 

 

 Exempel:  Skafferi mot norr.  Jordkällardörr mot norr.  
Sovrum mot öster mm 



Tekniken 

Generera SOL-Värme 

Solfångare finns som: 

1. Plana solfångare 

2. Vakuumrörsolfångare  

Generera SOL-Elström 

Solpaneler finns med 

1. Kiselsolceller 

2. Tunnfilmssolceller 



    Systemuppbyggnad 

Solfångarsystem 
1. Solfångare 

2. Styrning 

3. Pumpgrupp 

4. Expansionskärl 

5. Ackumulatortank 

Typiskt  solvärmesystem 



Plana solfångare 

• Äldsta typen med mer än 40år i användning. 

 

• En ”låda” med ett glas i fronten som innehåller isolering 
samt en slinga där värmebäraren kan cirkulera och föra 
energin till en ackumulatortank. Vanligast idag är ett 
kopparrör med påsvetsade svartmålade aluminiumplåtar 
som ger en stor kollektoryta. 

 

• Det förekommer både slutna system där vätskan 
innehåller frysskydd och öppna system där 
värmebäraren endast cirkulerar då solfångaren är i drift. 



Den första Plana Solfångaren 



Vakuum solfångare 

 Vakuum är världens bästa isolering. Därför har 
vakuumsolfångarna blivit mycket populära. De 
ger genomgående högre utbyte/kvadratmeter 
och används med fördel där man vill maximera 
utbytet per ytenhet och på breddgrader med låga 
solvinklar då utbytet är bättre än för plana 
solfångare. 

 
 Glasröret med vakuum mellan ytterrör och 

innerrör ser likadant ut för ögat men skillnaden 
uppkommer på insidan. 



Vakuum solfångare 

HeatPipe är den billigare tekniken men 
effektutbytet över tid ifrågasätts då 
mikroläckage och svaga 
konstruktions-punkter gör att livslängd 
och energiutbyte kan bli mycket lägre än 
för 

  
U-Röret som har ett högre energiutbyte 

och är säkrare med en mycket stabil 
teknik som ger mycket lång livslängd. 





                   Effektivt modul-monteringssystem för alla typer av tak. 
 



ExoSol OPC EU 21 

Med inbyggd  

Solpanel för att  

driva laddpumpen 

 

 



Optimerad geometri 



                  OPC 

 

Al.profil 

Hårnålstub 

Cirk. vätska 

Glasrör 

Vakuum 

Abs. skikt 

Glasrör 



Jämförelse 

Plana solfångare och OPC-solfångare 



Solpaneler?  
Solceller? 
Vad är Vad? 
 



När ljuset (fotonerna) träffar 
kiselytan slås elektronerna 
loss från atomerna och en 
ström uppstår om en krets är 
sluten mellan fram och 
baksida av cellen. 
 
Solens strålning utanför 
atmosfären är ca 1350W/m² 
Vid jordytan är instrålningen 
ca 1000W/m² 

Solcells teknologi 



Solpaneler 

En ensam solcell är på 0,5-0,8 Volt och ger en ström på  

några hundradels Ampere.  

Då detta inte kan driva mer än en solcellsräknare seriekopplas  

ett antal celler till en lagom stor panel där man genom att välja  

antal celler, storlek och typ får fram en solpanel  

med önskade egenskaper. 



SUNPOWER är ett amerikanskt företag där utvecklingen och patenten finns (USA). 

Genom en avancerad forskning och  

genom att förfina tillverkningen 

har man nått det högsta utbytet som 

finns tillgängligt utanför labben.    



Test  av paneler för att uptäcka microsprickor i cellerna. Ett vanligt problem hos alla standardceller 

Före  Testet 

Inga sprickor som syns vid 

belysning med UV-ljus  

 

 

 

 

 

Vid testets avslutning 

Inga förändringar!!! 

 

 

 

 



  

SUNPOWER 

  

Vanliga Solceller 

  

  

  

  

  
  

  
  

E20/327 SOLPANELER 
Elektriska data vid Standard Test Conditions (STC) 1000W/m2 och 25oC 

Nominell Effekt  (+5 /- 0%) 327 W 

Cell verkningsgrad 22,5 % 

Panel verkningsgrad 20,1 % 

Spänning  54,7 V 

Ström vid STC 5,98 A 



SUNPOWER är ett stort och stabilt bolag med stark ekonomi och starka ägare.  

Franska Mobil är huvudägare och har ca 60% av aktierna . 

Deras satsning på förnyelsebar energi är mycket stor och deras starka ekonomi och engagemang  gör att 

garantiåtagandena kan uppfyllas vilket ger dig som köpare en säker investering.  

 

 

 



SUNPOWER har högre effekt på mindre panelyta än konkurrerande märken. 

 

 Fördel! Man får antingen en mindre/snabbare/billigare installation  

eller mer effekt på en given yta. 

Fördelar 



SUNPOWER har bara kontakter på baksidan av cellen  

vilket förklarar det högre energiutbytet.  

 

 Fördel!  

Man får ingen skuggning från kontaktledarna som på konventionella celler. 

Fördelar 



SUNPOWER:s högre effektivitet ger mer energi från en given yta.. 

 

 

Fördelar 



Exempel Solpanelinstallationer 



Principen för ett nätanslutet solelsystem 

Solpaneler 

Säkringar och dubbelriktad elmätare 

Elnätet 
Växelriktare 



 Hög verkningsgrad även under dellast 

 Bra pris i förhållande till vad den presterar 

 Mycket hög tillförlitlighet 

 Enkel att felsöka - Tydliga Larm vid fel 

 Stort temperaturområde (-25°C till +60°C) 

 Hög IP klassning (damm och fuktskydd) 

 Robust hölje för tålighet mot mekanisk åverkan 

 Modulärt tillgängliga för alla storlekar på solelsystem 

Krav på en växelriktare för Solel 



Endast kvalitetsprodukter 
Från de ledande leverantörerna 



Lilla 
SOLEL 
skolan! 



Jan Lemming, Energirådgivare, Uppsala Kommun, 2000 

Vad är energi? 



1200 l 

1200 

kg 

1200 

kg 

1200 

kg 

300 

m 

Jan Lemming, Energirådgivare, Uppsala Kommun, 2000 

Vardagligt  jordens dragningskraft = 

tyngdacceleration 



Lilla 
elskolan! 

A= Ampere 

U= Spänning  

AC= Växelström 



Wp= Watt peak  
 
Toppeffekten(peak) som alla 
solpaneler klassas och jämförs  
med vid  
Standard Test Conditions är 
med1000W/m2 bestrålning och 
panelerna hålls vid +25oC. 



Storhet Benämning Tecken Enhet 

U Spänning V Volt 

I Strömstyrka A Ampere 

P Effekt W Watt 

J Energi Wh Wattimmar 

AC Växelspänning V (AC) Volt 

DC Likspänning V(DC) Volt 

Wp Watt peak Wp Watt 



P=UxI 

Viktigaste formeln i solsammanhang 

Effekten=Spänning x Ström 

Watt = Volt x Ampere 



Solel? 

Solvärme? 

Vilket är bäst? 



Båda! 
Behovet styr! 
 
Solel behövs alltid!  
 
Solvärme är lämpligt där värme och 
varmvattenbehov finns över året och gärna stort 
över sommaren. 
     



Varför Solel? 



• Du får ett stadigt sjunkande elpris på din egen 

konsumtion. 

• Med vår höga kvalitet fungerar investeringen i minst 30 

år troligen 50 år med mycket lite service. 

• Du gör en viktig miljöinsats. 

• Värdet på din fastighet stiger. 

• Minskar CO2 utsläppen 

• Elmätaren går baklänges 

• Enda investeringen med säker och stigande avkastning 

   (Ett radikalt och bestående prisfall på el skulle naturligtvis förstöra 

kalkylen men hittills har det inte hänt) 

 

Allt talar för solel 



Investeringsprocessen 





6st ”Solskördare” hos Kurt Hansson, Sala 



1 st ”Horstor” hos Kurt Hansson, Sala 



 



 



Solföljare är framtiden för Sol-El 

Jämfört med fast monterade paneler så har en tracker följande 

fördelar: 

 

 Kan placeras på ytor där det ej går att placera            

solpaneler annars 

  Säkrare för stöld/vandalisering 

  Dubbelutnyttjande av mark. Produktion kan fortsätta under. 

  Hög jämn effekt över dagen 

  Startar produktionen tidigare på dagen 

  Slutar producera senare  

  Högre utbyte på samma panelyta (45% i Sverige)  

  Håller sig renare  
 



Lönsamhetsbedömning 

 Energiutbytet från solanläggningen 
 Elprisets förväntade utveckling 
 Inköpspriset på utrustningen 
 Orientering på panelerna-solföljning 
 Effektiviteten på panelerna 
 Växelriktarens kvalitet och livslängd 
 Bidrag 
 Förväntade servicekostnader 
 Garantier  

 



Årsutbyte 9,1 kWp SunPower 

monterade på Solföljare 

Utbyte i Stockholm från 9,1 kWp SunPower på Solföljare 



 Energy from Inverter (AC) 8.269 kWh
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h
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0

Utbyte i Stockholm från 7,99kWp SunPower fast takmonterade 

Årsutbyte 7,99 kWp SunPower 



eh 

Energiutbyte från solföljare  

 

17 564 kWh/år(+33,4%) 

 

Stockholm ,Sverige 

Energiutbyte från tak  

 

13 159 kWh/år 

 

Stockholm, Sverige 

Jämförelse Teoretiskt Årsutbyte  

13,08 kWp  

Fast monterade respektive på solföljare 



Sunny Portal 

Sunny Portal www.sunnyportal.com är SMA:s GRATIS webtjänst  

för lagring och presentation av solelproduktion i SMA-produkter   

http://www.sunnyportal.com/


Sunny Portal 

I portalen lagras alla värden på dag-, månads- och årsnivå och man kan 

generera grafer med jämförelser mellan olika år. 

 

Man kan välja att göra den offentlig om man vill dela med sig av sin data.   



Sunny Design 

Kalkylera utbytet 



Sunny Design 

Kalkylera utbytet 





Material Antal Pris 

Solpanel SunPower E20 SPR-327 Watt Peak 

Monokristallina Högeffektspaneler 

16 st 

Växelriktare SMA STP 5000TL-20 3-fas 1 st 

Monteringsmaterial för paneler 16 st 

DC kablage i meter 40 m 

Installation av Behörig Elektriker inkl material 1 st 

Summa Material 83 680 kr 

Montage av AddCleantech Personal* 1 st 5 230 kr 

Summa, exklusive moms  88 910 kr 

Moms  22 228 kr 

Totalsumma 111 138 kr 

Erbjudande 5,23kW-Paket Plåttak 

Vid längre DC- och ACkablage än standard debiteras detta enligt  

gällande prislista 



Avkastning med Eget Arbete 
Jämfört med AddCleantech 

Investering 83 680 kr exklusive moms 
 

Produktion 5 400 kWh/år värt  5 400 kr 
 

Avkastning 5 400 kr/ 83680 är  6,45 %  

 

Med Eget arbete 

Investering 88 910 kr exklusive moms 
 

Produktion 5 400 kWh/år värt  5400 kr 
 

Avkastning 5 400 kr / 88910 kr  är  6,0 %  

AddCleantech gör arbetet 

5,23 kW peak 

Vid en montering i rakt söderläge så produceras cirka 5 400 kWh/år 

Antagande: Elpris 1:- / kWh + moms 

Nyckeltal 

Investering Kr/årskWh 

83 680 kr / 5 400 kWh 

15,50 kr / års kWh 
 

Nyckeltal 

Investering Kr/årskWh 

88 910 kr / 5 400 kWh 

16,50 kr / års kWh 
 



Nyckeltal – Solföljare 

Viktigaste Nyckeltal  

Investering i kronor/Antal kWh som produceras/år (Års kWh) 

 

Exempel om investering  är 323 000 SEK+ moms 

 

            323 000 kr/ 19 000 kWh/år 

 

Nyckeltalet blir 

 

 

17 kr / Års KWh 
 



Avkastning – Solföljare 

Investering 323 000 kr exklusive moms 
 

Produktion 19 000kWh/år värt  23 750 kr 
 

Avkastning 23 750kr / 323 000 kr  är  7,35 %  

 

Elpris 1:25 Exklusive moms 

Investering 323 000 kr exklusive moms 
 

Produktion 19 000kWh/år värt  19 000kr 
 

Avkastning 19 000 / 323 000 kr  är  5,35 %  

 

Elpris 1:- Exklusive moms 



Föranmälan 

Föranmälan görs till din nätägare av en    
behörig installatör. Vi gör det om du inte har 
en egen! 
Syftet med denna är att nätägaren ska kunna 
planera och förstärka så att ingen del  av nätet 
blir överlastat med brand eller andra skador 
som följd. 
 Nätägaren har MONOPOL får enligt lag ej 
vägra att ansluta men har rätt att ta ut sina 
kostnader för utbyggnad med vilket belopp 
dom vill. 
Obs! Detta är det första man gör för att 
undvika höga kostnader. 

 



Gröna Certifikat! 



Bidragsansökan! 

















Praktiskt montage  
på 

alla taktyper 



Med  tolkar-distanser placeras skenorna snabbt i 

korrekt läge på taket. 2 olika längder behövs  

Tolkens längd beror på panelstorleken 



7. Elsäkerhet 

Reglerna kräver att alla undercentraler 

samt vid huvudsäkringen förses med en 

skylt om risk för dubbel matning. 

 

Separat skåp för säkringar och brytare 

måste användas försedd med skylt  

”Elkopplare för produktionsanläggning” 

  

Säkerhetsbrytarna måste vara låsbara! 

Endast automatsäkringar får användas  

för att avsäkra växelriktarna 



 Elsäkerhet IP-65  

Alla SMA-Växelriktare  har ett mycket 

kraftigt hölje med hög isolationsgrad 

elektriskt och mekaniskt. 

 

Skyddsklassen ligger på IP65. 

 

ESS är en elektronisk DC-brytare som är 

inbyggd och som tar ner DC spänningen 

när en frånkoppling behöver göras så det 

blir riskfritt att demontera DC-Kablarna från 

solpanelerna då växelriktaren behöver 

göras spänningslös. 

 

ESS är  ”handtaget” som syns mitt under  

växelriktaren. 



Display Info 

Momentan effekt W 

Produktion idag kWh 

Totalt producerat kWh 

Visar kretsarnas spänning och ström 

samt nätspänning och utmatad ström 



Färdiganmälan 

 Färdiganmälan görs till din nätägare av en    
behörig installatör när anläggningen är klar 
att kopplas mot nätet. 
 
 Då byter nätägaren ut mätaren mot en som 
mäter i båda riktningarna alltså både din 
konsumtion när inte solen lyser och när du 
behöver mer än solpanelerna kan producera. 
 
 Den el som du producerar används alltid 
först. Först när solelproduktionen överstiger din 
egen förbrukning registreras en utmatning som 
du får betalt för. 
 

 



Driftsekonomi och underhåll 

 Inget regelbundet underhåll behövs för fast 
monterade solpanelsanläggningar. 
 
 Att hålla solpanelerna rena är den enda 
viktiga åtgärden som kan behöva göras vid  
behov. Man spolar med slang och använder en 
mjuk borste som ej repar 

 
Fågelspillning löv och liknande orsakar 
produktionsbortfall genom delskuggning. 
Panelerna bör hållas under uppsikt och om detta 
uppkommer så bör det tas bort 

 
 Rengöring får ej ske med högtryckstvätt! 
 



Service och underhåll Solföljare 

 Det som skiljer Solföljaren från fast 
monterade anläggningar är att man måste ha 
minst ett grundserviceavtal. 
 
För att garantin ska gälla måste mekaniken 
smörjas en gång om året. 

 
Priset på detta är beroende av antal solföljare 
på anläggningen. Inget annat regelbundet 
underhåll krävs för solföljaren. 



Service och underhåll Solföljare 

 Rengöringen är enklare då sällan något 
fastnar på panelerna. Man gör som för fast 
monterade. 
  
 Rengöring får ej ske med högtryckstvätt! 
 



Erbjudande till  
 



Erbjudandena till LRF Uppodlarna 

• Materialpaket för fast montage kan köpas med eller utan 

montage från oss och med eller utan elektriskt paket. 

 

• I 

• Solföljarpaketet innehåller solföljarens mekaniska delar: 

• 1 st 6 meters mast för nergjutning i betong.  

• 40 st Solpaneler SunPower  327 W  

• 1 st 15 kW SMA-Trefasväxelriktare 

• 1 st Safeguard  

• Kvalitetskontroll och projektledning 

   

      Grundläggning, elinstallation, kablage och montage ingår ej.   

Material som exempelvis kablage säljs till självkostnad.  

      Gjutning grävning och lyfthjälpmedel ordnas av köpare lokalt 



Våra erbjudanden till LRF-Uppodlarna 

 

• Tips-Bonus Alla som investerat i en anläggning ingår i 

programmet. Du får 400:- +moms för varje kWp på anläggning 

som sålts genom tips från Dig. Betalas ut när köparen betalat. 

 

• Vill du hjälpa andra att montera solenergi så måste du gå vår 

utbildning och ha en anläggning själv. Vi kontaktar dig när någon 

i Din närhet är intresserad eller när någon du rekommenderat 

köper är det ju naturligt att de anlitar dig. Fast ersättning 

motsvarande avdraget när någon köper och monterar själv. 

 

• Endagsutbildning i solpanelsmontage på flera olika taktyper för 

1500:- + moms. 



Global insolation 



Processen vid  investering i Sol-El 

1. FÖRSTUDIE/FÖRPROJEKTERING (Kostnadsfri) 
    Jämförelse av Nyckeltal lönsamhetsbedömning.  
 
2. KUNDBESLUT om projektering 
 
3. PROJEKTERING (Fast pris som räknas som 

delbetalning vid order-ingen återbetalning vid 
utebliven  beställning ) 

 
4. OFFERT  
 
5. ORDER 



Processen vid  investering i Sol-El 

6. ORDERERKÄNNANDE  med leveransplan 
 
7. MARKARBETEN  kabelförläggning 
 
8. GJUTNING  
 
9. MEKANISKT MONTAGE 
 
10. ELMONTAGE  
 
11. DRIFTSÄTTNING 
 
12. SLUTBESIKTNING  

 
 



Hvad kan man producere 

Solenergi mængde Solens position over horisonten 

Solcellernes placering 



Skuggning 

Varför bör skuggning undvikas? 

-Mindre effektivitet 









Elsystemets energiförluster 

Energiförluster kan delas in i följande 
deleffektförluster: 

Aktiv besparing i 

realtid med 9-21% 

Aktiv 

Effekt (kWh) 

Aktiverad 

besparing 

• Reaktiva 
• Symmetrirelaterade 
• Övertonsrelaterade 
• Ström- och spänningspikar 



Reaktiv effektförlust 

Olika utrustningar påverkar elsystemets fasförskjutning 
mellan ström och spänning, denna fasskillnad skall hållas 
så liten som möjligt. Vinkelskillnaden kallas Cos fi (ᴓ) och 

skall ha värdet så nära 1.0 som möjligt för att vara 
optimal. 
 
Energibesparingsenheten 
… reglerar Cos fi i realtid till 0,92 -> 0.95 och skapar 
därmed stora energibesparingar. 

Energibesparingsenhet 

Passiv Aktiv Besparing 

P – Aktiv effekt (W) 64 57 11% 

Q – Reaktiv effekt (Var) 41 30 27% 

S – Skenbar effekt (VA) 212 197 7% 

Tabellen ovan visar exempel från mätningar på en 

energibesparingsenhet TK150 med en elkvalitetsanalysator 

Fluke 435-II under en fyra timmars jämförbar mätperiod. 

Cos ᴓ 

P 

Q 

S 

Aktiv besparing 



Symmetrirelaterad effektförlust 

I en 3-fas miljö finns alltid spänningsskillnader mellan 
faserna. En ojämn spänning mellan faserna förkortar 
livslängden på ansluten utrustning.  
 
Energibesparingsenheten 
… reglerar i realtid den valda nominella spänningen till 
+-0.5 Volt och det oberoende av el-leverantörens 
inkommande spänningsvariationer, detta förlänger 
livslängden på ansluten utrustning med upp till 30% 

Aktiverad 

besparing 
Inaktiverad 

besparing 



Övertonsrelaterad effektförlust 

Belysning med HF-don, datorer och andra moderna 
utrustningar med switchade nätaggregat skapar oönskade 
övertoner i elsystemet som resulterar i effektförluster.  
 
De oönskade övertonerna skapar det branschen kallar 
”smutsig”-el. 
 
Energibesparingsenheten 
… minimerar effektförlusterna från de udda övertonerna. 
Detta minskar även det elektromagnetiska fältet i och 
omkring el-systemet, till förmån för personer med 
bland annat elöverkänslighet. 



Dämpning av ström- & spänningspikar 

Spikar uppkommer när enheter med hög effekt 
kontinuerligt startas och stoppas för att behålla inställd 
temperatur som t.ex. stekbord, värmeplattor, fritöser m.m.  
 
Spänningsspikar är kortvariga och kan bli flera 1000 volt 
höga. Spikarna vandrar runt i systemet vilket resulterar i 
att ansluten utrustning “stressas” och livslängden 
förkortas. 
 
Energibesparingsenheten 
… dämpar/kapar ström- och spänningsspikar med upp till 
60% och antalet start/stop minskas, vilket tillsammans 
direkt sänker energikostnaden, förlänger livslängden 
och serviceintervallerna på anslutna enheter. 



Dämpning av ström- & spänningspikar 

Aktiv dämpning 

Aktiv dämpning i realtid med upp till 45% av 
ursprunglig amplitud 

Inaktiverad 

besparing 

Aktiverad 

besparing 



Aktiv förlustreglering i 

realtid med 4-8% 

Aktiv besparing i 

realtid med 9-21% 

Aktiv 

Effekt (kWh) 

Aktiverad 

besparing 

Aktiv förlustreglering 

…minskar energiförlusterna markant och förlänger 
därmed livslängden för ansluten utrustning med upp 
till 30% 



Aktiv spänningsreglering i realtid 

Energisparenheten konverterar den valda nominella 
spänningen till att arbeta på 20 kHz med hjälp av PWM-
teknik (Puls Widh Modulation). Internförlusterna sänks från 
3% till 1%, jämfört med ett konventionellt 50Hz system. 
  

Aktiv 

spänningsreglering i 

realtid med 5-13% 

Aktiv förlustreglering i 

realtid med 4-8% 

Aktiv besparing i 

realtid med 9-21% 

Aktiv 

Effekt (kWh) 

Aktiverad 

besparing 

Aktiv 

spänningsreglering i 

realtid med 5-13% 

Aktiv 

spänningsreglering i 

realtid med 5-13% 



Aktiv 

Effekt (kWh) 

Aktiv 

spänningsreglering i 

realtid med 5-13% 

Aktiv förlustreglering i 

realtid med 4-8% 

Aktiv besparing i 

realtid med 9-21% 

Aktiverad 

besparing 

Portalen till ”The Negawatt Revolution” 



frågor 
Mera information på www.addcleantech.se 

Vision 
Du som kund skall vara ledande 
på energibesparing i din bransch 



Aktuella modeller (2013-01-24) 

Modell Benämning 

TKS150 Kitchen 150 ampere 3fas 

TKS125 Kitchen 125 ampere 3fas 

TKS100 Kitchen 100 ampere 3fas 

TKS80 Kitchen  80 ampere 3fas 

TKS60 Kitchen  60 ampere 3fas 

TKS50 Kitchen  50 ampere 3fas 

TKS40 Kitchen  40 ampere 3fas 

TKS30 Kitchen  30 ampere 3fas 



-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 

 2009-12 2 033 2 086 2 211 2 264 2 317 2 574 2 753 2 716 2 661 2 516 2 617 2 724 2 627 2 446 2 325 2 210 2 185 2 172 

 2012-12 1 594 1 659 1 894 1 903 1 947 2 208 2 417 2 318 2 226 2 090 2 195 2 209 2 187 2 065 1 951 1 851 1 853 1 816 

 Skillnad -28% -26% -17% -19% -19% -17% -14% -17% -20% -20% -19% -23% -20% -18% -19% -19% -18% -20% 

1 500 

1 700 

1 900 

2 100 

2 300 

2 500 

2 700 

2 900 

Energibesparing för ett storkök 


