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Sådan fungerer   Sådan fungerer   
Et solcelleanlæg

Sollys aktiverer solcellepanelerne, der dermed producerer grøn strøm.

Solstrømmen fra panelerne vil først dække, hvad der er af forbrug i bygningen. 

Er der større elproduktion end forbrug, vil den overskydende strøm blive sendt på 
el-nettet (og solgt) 

Placering af paneler 
Solcellepanelerne placeres typisk på taget, og producerer strøm ved både direkte og 
indirekte lys. Det vil sige, at de også producerer strøm, når det er overskyet.

Efter cirka 2 års drift har et normalt solcelleanlæg i 
Danmark produceret den samme mængde energi, 
som blev brugt til at fremstille selve anlægget.

Tommelfingerregel
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Et øst/vest anlæg er oftest den bedste løsning 

Tjent hjem på 7- 9 årTjent hjem på 7- 9 år 
Et Solcelleanlæg producerer grøn strøm i +30 år

Størstedelen af de anlæg 
YellowTec sælger og 
installerer i dag, er tjent hjem i 
besparelse efter 7-9 år.  
Anlæggene producerer 
herefter næsten gratis el 
resten af levetiden. 
Et anlæg er bygget til at holde 
mindst 30 år. 

Selvom et sydvendt solcelleanlæg producerer 
mest, vil et Øst/Vest anlæg ofte være den 
bedste løsning, da el-produktionen fordeles ud 
over hele dagen. 

Hvor lang jeres præcise 
tilbagebetalingstid bliver, 
afhænger af jeres El-forbrug, 
samt prisen for elektricitet 
i dag. Typisk betaler en 
produktionsvirksomhed 
omkring 0,70 DKK/kWh. 

Kwh

Tid på døgnet
12.0024.00 06.00 18.00

El-produktion

El-forbrugPå den måde producerer man strøm, når man 
har brug for den, og undgår dermed at sende 
for meget overskudstrøm på El-nettet. 
 
Et optimalt solcelleanlæg vil derfor 
dimensioneres sådan, at El-forbruget og 
el-produktionen følges mest muligt ad. 
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Skal I vide 

4 Lokale krav og hensyn 
Husk at tjekke servitutter, lokalplan og brandkrav. 
Det er vigtigt at få myndighedsgodkendelse inden arbejdet påbegyndes.
Ligeledes er det vigtigt at klargøre om jeres tagkonstruktion kan bære anlægget. 
Typisk vil I kunne finde denne information i jeres statiske beregninger. 
Hjælp og rådgivning til alle overnævnte punkter kan tilkøbes efter behov. 

Dimensionering 
Ud fra jeres økonomiske input beregner vi den optimale størrelse på solcelleanlægget. 
Vi kigger på det areal, der er til rådighed til solcellepaneler og udfærdiger derfra tegninger 
med dimensioner og design af det kommende anlæg.

Egetforbrug 
Det er vigtigt, at mest muligt af den producerede 
strøm, kan anvendes internt præcis når det 
produceres. Ellers sendes overskudsstrøm ud 
på El-nettet. 
El-nettet afregnes til spotpris (Fx. 20 øre/kWh).

For at sikre jer størst mulig egetforbrug, 
analyserer vi jeres forbrugsdata. Det er disse 
data vi benytter til dimensionering og orientering 
af anlægget. 
Data til denne beregning fremskaffes ved 
henvendelse til jeres El-udbyder.

Serviceaftale med produktionsgaranti 
Få produktionsgaranti fra leverandør.
Vi anbefaler at der bliver lavet en serviceaftale med solcelleleverandøren 
som sikrer;

Løbende monitorering af El-produktion.
Årlig gennemgang af anlægget.
Årlig statusrapport af anlægget.

Få fuldt overblik over økonomien 
Inden I går i gang, er det vigtigt at have et 
økonomisk overblik.
Det har I brug for at vide:

Hvor meget betaler I for strøm i dag? 
Hvor stort er jeres Elforbrug?
Hvad vil et nyt anlæg koste?

Ved tegning af serviceaftale giver YellowTec garanti og elproduktionen fra solcelleanlægget. 

Inden I går i gang?Inden I går i gang?
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Taganlæg på produktionsvirksomhed
Dansk produktionsvirksomhed med et årligt forbrug på 400.000 kWh.
Virksomheden har størstedelen af sit elforbrug i dagtimerne og producerer i alle ugens 
syv dage.

Business caseBusiness case

Hvis I ønsker bedst mulig økonomi i anlægget, er 
tommelfingerreglen, at solcelleanlægget skal producere 
40-60% af jeres årsforbrug.

Tommelfingerregel
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39 kWp Solceller 
DEAS - Herning

For Deas i Herning 
installerede 
YellowTec A/S 
solcelleanlæg på 
fladt tag. Solcellerne 
blev monteret med 
en ballastløsning. 
og i Øst/Vest 
retning.

282 kWp Solceller 
KAB - København

For KAB afd. Lundtoftegade i København 
installerede YellowTec A/S solcelleanlæg 
på saddeltag. Samtidig moderniseres 
bygningens El-infrastruktur, og der 
forberedes til de kommende, og 
efterspurgte El-ladestandere.  

800 kWp Solceller 
Københavns Lufthavne

Solcelleløsning på 800 kWp med en 
såkaldt ballastløsning på fladt tag. Blev 
installeret på indenrigsterminalen, en 
kølebygning og parkeringsbygning P3.

Seneste referencerSeneste referencer

99 kWp Solceller 
Hvidovre hospitalskollegie

For Region Hovedstaden installerede 
YellowTec A/S solcelleanlæg på Hospitalets 
kollegie i Hvidovre. Solcellerne blev monteret 
med en ballastløsning i Øst/Vest retning.
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Styrk jeres CSR Profil  
Når I investerer i solceller tager I socialt, bæredygtigt og økonomisk ansvar. Virksomheden reducerer 
energiomkostning og CO2 udledning, og tager på den måde ansvar for de kommende generationer.

Når I støtter FN’s verdensmål 
Gennem vedvarende energiproduktion tager I ansvar. Jeres kommende solcelleanlæg sparer klimaet 
for store mænger CO2-udledning. Fx 1.000.000 kWh = 135 ton CO2 årligt. Til sammenligning bruger 
en gennemsnitsbil 1,7 ton CO2 årligt. 

Brug jeres grønne omstilling   
I virksomhedens branding. I bliver en progressiv og attraktiv samarbejdspartner, der aktivt tager 
ansvar i klimakampen. Jeres grønne omstillingsprocess kan dermed bruges til positiv branding på 
sociale medier og i kampagner. 
I vil med jeres nye solcelleanlæg støtte op om verdensmålene nr. 7 og 12.  

Få enFå en  GRØNGRØN  virksomhedsprofilvirksomhedsprofil
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