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Solpanelsoptimerare

Växelriktaren (invertern) 
omvandlar elen till 230v

Likström produceras 
i solcellspanelerna

Byggnadens 
elcentral
leder strömmen 
till dess egen 
förbrukning

Om elproduktionen är större än
förbrukningen, leds strömmen
vidare ut i elnätet

BLI ENERGIPOSITIV MED 
REN EL FRÅN SOLEN

ENERGIPRESTANDA
Denna byggnads energiprestanda, det vill 
säga det man läser av på elmätaren, är med 
våra solceller ca 20-25* kWh per m2 och år.

Jämför vi det med en byggnad utan solceller, 
som exempelvis har värmepump, så får vi ett 
tai på ca 40-45 KWh per m2 och år.

Tittar vi istället på direktverkande el så landar 
vi på ca 80-100 kWh per m2 och år.

* Förutsätter solceller enl. Indus Standard Byggnader

SOLVIS - ETT KLIMATBESPARANDE, KOSTNADS- 
EFFEKTIVT OCH PEDAGOGISKT VERKTYG  

FÖR ALLA VERKSAMHETER

Projektet Solvis ska göra elever och personal till kloka elkonsumenter.  
Genom att pedagogiskt synliggöra verksamhetens produktion av  
el från solen ska barns nyfikenhet och engagemang väckas till liv.  

Syftet är att utbilda, medvetandegöra och inspirera till att spara energi.

Med en solcellsportal har så väl med- 
arbetare och fastighetsavdelning, som  
den pedagogiska verksamheten möjlighet  
till inlogg till portalen. Där visas solcells- 
produktionen i realtid och du kan lätt  
göra jämförelser över tid.

I den offentliga verksamheten kan länkar eller 
tittlänkar delas ut till pedagoger och barn. Där 
kan man följa och jämföra solproduktionen 
över tid. 

Barnen kan titta i länkarna hemma tillsam-
mans med sina föräldrar och med en för-

hoppning att som ringar på vattnet ska  
medvetenheten öka om förnyelsebar energi.

Vad genererar just deras skola genom  
solkraften? 

Och genererar solpanelerna verkligen energi 
när solen inte är framme?

KUNDUPPLEVLSE
”Jag upplever att det var enkelt att starta upp projektet och det enda vi behövde göra vara att 
finjustera storleken på solcellsanläggningen efter våra önskemål och därefter göra en beställning. 
Vi fick en bra genomgång av upplägg och förutsättningar och har haft en bra dialog genom hela 
projektet”, säger Christian Ek på en förskola i Kungsbacka.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
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Mål för hållbar utveckling Samarbeten 

• Öka uthyrningsgraden av solkraft
• Minska energiförbrukningen genom

avyttring av äldre modultyper

Ha en mycket god arbetsmiljö

Cirkulära flöden

Mäta det ekologiska fotavtrycket, 
vårat & hyresgästen

Kompetensutveckling 

• Kunder
• Leverantörer
• Personal
• UE

Branschens grönaste alternativ

• Aktivitetsbaserad upplysning & påverkan, få
personal gå passande utb./ kurs

• Påverka & informera kund sänkt energianv.
• Innovativa tillval & pedagogiska verktyg

• Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
ska vara bra, ständigt förbättras

• Förbättra arbetsmiljökompetensen
• Produktutveckling
• Hållbara inköp

Ha en mycket god hälsa
& arbetsmiljö

• Uppmuntra utnyttjande friskvårdsbidrag
• Nollvision tillbud & olyckor
• Snabbt åtgärda efter skyddsronder

• Transporter
• Val av material
• Fossilfria till 2030
• Öka antalet digitala möten, minska onödiga resor

• Vattenhantering
• Livscykelanalys
• Öka källsorteringsgraden

Ekonomisk

Ekologisk

Social
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MÅL FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING

VÄRDE FÖR ER!
• Detta är ett sätt för er att klimatkompensera  
 för ert avtryck på miljön, Co2 besparande.

• Detta hjälper er att nå era miljömål;  
 4, 7, 8 och 13.

• Ni kan använda detta som ett pedagogiskt  
 redskap. Kunskap ger trygghet för både  
 personal, medarbetare och barn.

• Ni väljer en trygg lösning då hela funktions- 
 ansvaret ligger i våra händer. Vi är ständigt  
 uppkopplade mot era anläggningar och  
 säkerställer så driften.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOLKRAFT  
I SVERIGE CO2 BESPARING

Malmö

Göteborg

Stockholm

Luleå

773 kg/år

722 kg/år

715 kg/år

655 kg/år

Exempel på lika Solcellsananläggningar på 
olika orter i Sverige. Reducerar co2 belastning-
en. 160 st solceller 405W.

• 64,8 kWp anläggning  
• Platt Takmontage

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOLKRAFT  
I SVERIGE

Malmö

Göteborg

Stockholm

Luleå

59,50 MVh/år

55,55 MVh/år

55,03 MVh/år

50,36 MVh/år

Exempel på lika Solcellsananläggningar på 
olika orter i Sverige. 160 st solceller a 405W.

• 64,8 kWp anläggning  
 (storlek på anläggningen)

• Platt Takmontage

TECKNA INSTALLATIONSAVTAL  
PÅ ER FASTIGHET.

VI LEVERERAR NYCKELFÄRDIG  
INSTALLATION.

TRE BEKYMMERSFRIA STEG

Indus Sverige AB
Tel. 0303-390 400  
Org. nr. 556107-7370 
www.indus.se

Din kontakt på Indus
Johan Wall Engverth 
Tel. 0303-390406 
johan.engverth@indus.se


