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FÅ ”GRATIS” EL FRA 
SOLEN…… 
 
SOLEN SENDER HVERT ÅR 5.000 GANGE SÅ 
MEGET ENERGI TIL JORDEN, SOM HELE 
VERDENS BEFOLKNING BRUGER 
 
Med et solcelle anlæg udnyttes solens energi til 
at producere strøm. Ved at udnytte denne energi, 
bruges jordens ressourcer optimalt og 
forureningen mindskes.  
 
Samtidig er det en god og rentabel investering 
for husstanden. 
 
SOLCELLER BIDRAGER POSITIVT I 
ENERGIBEREGNING AF HUSE. 
 
Når energiberegningen i nybyggeri skal laves er 
det en stor hjælp at solceller bidrager positivt i 
denne beregning. Det giver en fleksibilitet i 
byggeriet, f.eks. mulighed for større vindues 
partier. Solceller giver også mulighed for bedre 
energiklassificering. 
 
 

HVAD ER SOLCELLER 
 
LAVER DET STRØM HUSSTANDEN BRUGER 
 
Solceller anvendes til at producere elektricitet fra 
solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer 
solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres 
også noget strøm når det er overskyet. 
 
Det mest anvendte og testede solceller er 
krystallinske solceller lavet af silicium, som er et 
af de oftest forekomne råstoffer. De findes både 
som mono-krystallinske solceller – dvs. solceller 
lavet ud af ét silicium krystal. Poly-krystallinske er 
lavet af flere krystaller. 
 
De enkelte celler sættes sammen i et panel. Flere 
paneler forbindes med kabler til et solcelleanlæg. 
Jo flere paneler, jo større strømproduktion. 
 
De fleste solcelle-anlæg tilsluttes det offentlige el 
net. Dette kræver en inverter. Et solcelle anlæg 
består således af en række paneler, der er 
tilsluttet en inverter, som er tilsluttet el nettet. 

Wellmore Black Solar 
 solcelle paneler er sorte.  
Passer til dansk byggeri. 

 

Opsætning designes 
individuelt til hvert  

projekt - for flot design 
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WELLMORE – SOLID 
ERFARING 
 
SOLCELLER BLEV OPFUNDET I 1884 
 
Teknologien er derfor gennemprøvet i mange år. I 
solcelle panelerne er der ingen bevægelige sliddele 
hvorfor en levetid på over 30 år er realistisk. 
 
Der er 25 års ydelsesgaranti fra producenten. 
 
Solceller giver et absolut minimum af vedligeholdelse 
for ejeren. Solceller ”billig el i mange år – uden bøvl” 
 
Wellmore har lavet solcelleanlæg siden 2006 og har pt. 
lavet mere end 2000 anlæg i Danmark. 

 
SOLCELLER – EN GOD 
INVESTERING 
 
SOLCELLER ER FALDET VOLDSOMT I PRIS 
 
Over de seneste år er solceller faldet mere end 50% i 
pris til et stabilt niveau. Dette sammenholdt med 
forholdsvis høj salgspris for el solgt til elselskabet, - gør 
solceller til en fornuftig investering. 
 
Salg af el til elselskabet 
 
FÅ PENGE FRA ELSELSKABET!!!!! 
 
Den strøm, som husstanden bruger samtidig med 
produktionen, vil blot blive brugt direkte fra 
solcelleanlægget – og sparet på regningen fra 
elselskabet. Den del af el-produktion, som ikke bruges 
direkte, sælges til elselskabet til en pris af 130 
øre/KWh. 
 
STORE BESPARELSER 
 
Spar mange penge – selv med investering for lånte 
penge. Der betales hvert år, i 30 år, mindre ved at 
afdrage lånet end der skulle have været betalt til el- 
selskabet. 
 
Simpel tilbagebetalings tid ligger på ca. 8-12 år 
afhængig af anlægsstørrelse og hvor stor en del 
produktionen, som kan bruge direkte. Og med en 
forventet levetid på 30 år, så er der mange år med 
”gratis” el. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solceller monteret i to felter 

 

 

Solceller på fladt tag 

 

Solceller: 
 

• Billig strøm i mange år 

• Minimum vedligehold 

• Miljø- og klimavenligt 

• CO2 neutral 

• Øger bygningers værdi 

• Bidrager til at opfylde 
energiramme 
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PLACERING 
 
Solceller kan monteres på tage, facader og på stativer på jorden 

I Danmark er den optimale placering for solceller, at de vender mod syd 
 og har en hældning på 30-45 grader, og samtidig må der naturligvis ikke 
 falde skygger fra andre bygninger eller træer, da det forringer effektiviteten 
 
Placering af solceller i andre retninger end mod syd, kan selvfølgelig lade  
sig gøre. Blot med lidt mindre ydelse 
 
Wellmore står gerne for installation i en totalløsning. 
  

DIMENSIONERING AF  
SOLCELLE ANLÆG 
 
KEND DIT BEHOV SÅ ER DET LIGE TIL: 
 
Hvor stort er dit elforbrug og hvor meget plads er der til installation? 
 
Wellmore anbefaler et solcelle-anlæg i en størrelse, der maksimalt svarer 
til det forventede årlige elforbrug. Dette giver den bedste økonomi. 
 
RING TIL WELLMORES EKSPERTER OG FÅ PROFESSIONEL RÅDGIVNING 

WELLMORE PROJEKTERER OGSÅ TIL VIRKSOMHEDER, INSTITUTIONER OG OFFENTLIGE BYGNINGER  

 

KAN DET HELE OG MED LOKAL 
INSTALLATØR 
 
WELLMORE LAVER ALLE TYPER AF SOLCELLE INSTALLATIONER 
OG OVER HELE LANDET 
 
Wellmore samarbejder med certificerede montører over hele landet. 

 
 

 
Derfor Wellmore Solceller: 
 

• De HELT rigtige priser 

• Totalløsninger - LET 

• Lang ekspertise giver 

sikkerhed i købet 

• 25 års ydelsesgaranti 

• Gratis konsulentbistand 

• Kvalitet for alle penge 

• Finansiering 

 

 
Kom og se solceller 
monteret på prøvehus 


