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Solenergi från start till mål

Här i Sverige upptäcker allt fler att solceller inte bara är miljövänligt utan också
lönsamt! För att det ska bli enkelt för dig har vi tagit fram ett par solcellspaket.

Olika solcellssystem
Measol erbjuder flera alternativ av solcellssystem. I paketen ingår:

 omplett monterad anläggning på ditt tak och
K
inkoppling i el-systemet
Kontakt med nätägare för mätarbyte
Hjälp med bidragsansökan för solcellsbidraget
Uppkoppling av växelriktaren på nätverket för app
i telefonen (wifi signal måste finnas inom räckhåll)
Driftgenomgång och dokumentation av anläggningen
En solcellsanläggning gör dig helt eller delvis självförsörjande på el och blir snabbt betydligt
billigare än att köpa el från det fasta elnätet.
Våra paket innehåller så kallade smarta paneler – med en optimerare ansluten till solcellspanelen får du alltid ut högsta möjliga effekt. Du får kontroll över varje enskild panels produktion
och hamnar en panel i skuggan förbikopplas den skuggade panelen.
Tveka inte på att kontakta oss för mer information.

Lilla paketet –

Mellan paketet –

Stora paketet –

6 kW / 34 kvm

8 kW / 47 kvm

10,2 kW / 57 kvm

20 st Solitek 300WM60,
1 st växelriktare SolarEdge 7kW
3-fas, 1 st monteringsmaterial,
1 st montering och idriftagning

28 st Solitek 300WM60,
1 st växelriktare SolarEdge 10kW
3-fas, 1 st monteringsmaterial,
1 st montering och idrifttagning

34 st Solitek 300WM60,
1 st växelriktare SolarEdge 10kW
3-fas, 1 st monteringsmaterial,
1 st montering och idrifttagning

Totalt pris: 99 500 kr*
Pris inkl solcellsbidrag 30%:
69 650 kr*

Totalt pris 130 000 kr*
Pris inkl solcellsbidrag 30%:
90 621 kr*

Totalt pris: 150 000kr*
Solcellsbidrag 30% pris:
105 000 kr*

Besparing: 8 500 kr/år

Besparing: 11 700 kr/år

Besparing: 14 650 kr/år

Återbetalningstid
utan bidrag 12 år, med bidrag 8 år.

Återbetalningstid
utan bidrag 11 år, med bidrag 8 år

Återbetalningstid
utan bidrag 10 år, med bidrag 7 år

Avkastning av kapital
utan bidrag 8,5%, med bidrag 12%.

Avkastning av kapital
utan bidrag 9%, med bidrag 13%

Avkastning av kapital
utan bidrag 9,7%, med bidrag 14%
* alla priser är inklusive moms

Measol är inte bara experter på klimatsmarta solenergiprodukter av hög kvalitet. Vi hjälper dig också att genomföra
projektet – från en första idé via förslag och beräkningar, kontakter med myndigheter och elbolag, till installation, kontroll och uppstart. Våra lösningar fungerar lika bra för små och medelstora företag som för myndigheter, organisationer
och privatpersoner. Välkommen till en expert som hjälper dig.
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