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Kæmpestort solcelleanlæg på privat villa. 
I disse dage slutmonterer vi et af Danmarks største solcelleanlæg monteret på en villa. Huset, som 
er beliggende på idylliske Kaløvig, har to lange tagfkonstruktioner som faktisk beklædes med 
solceller fra ende til anden. Solcellerne udgør dermed selve tagfladen. Der monteres 139 styk 
ALeo S79 på 310 watt hver og det giver et imponerende peakoutput på 43Kwp. Til at modtage 
den store jævnstrøm hænger vi 3 invertere med batteri op på tilsammen 32,5 kW. Det er normalt 
med en godt 20%s overdimensionering af solcellernes output i forhold til inverterens indtag.




Her ses en af husets taglængder med et sammenhængende lag solceller som udgør 
tagbeklædningen.  

Autorisation som elektriker. 
Vi er nu blevet autoriseret elektriker og det betyder vi selv kan tilslutte solcelleanlæg til nettet. Det 
har den fordel for vore kunder, at vi med certificeringen er forpligtiget til at vedligeholde viden om 
elsikkerhed, så vi er altid up-to-date med de nyeste forskrifter.


Shell køber sig ind i den grønne sektor. 
Olieselskabet Shell har købt sig ind i Sonnen og det bekræfter på sin vis, at den grønne 
energisektor har stort potentiale og sikkert også en lys fremtid.




Love og regler. 
Den 27. april i år kommer der nye fælleseuropæiske og skærpede krav til solcelleanlæg der 
tilkobles elnettet. Vi kender ikke på forhånd til alle ændringerne, men vi har set at Dansk Energi, 
har offentliggjort dele af ændringerne, som blandt andet omfatter, at man fremover ikke behøves 
dokumentere enkeltvis per inverter, at visse tekniske krav er overholdt. Fremover er det nok, at 
man fremsender en overensstemmelseserklæring fra producenten, der godtgør om inverterens 
forudindstillinger er sat til øst-eller vestdanmark. Vi ser frem til at læse de nye regler, som 
forhåbentlig letter det administrative arbejde med tilslutning af solcelleanlæg. 


I marts måned ansatte vi Laust Wismar som både solcellemontør og lagermand. Vi har siden haft 
så travlt på montagesiden, at vi stort set ikke har set Laust siden den dag, han tiltrådte. Laust 
sidder næsten hver dag, på et tag og monterer solceller. 





Her ses Laust under en montering på Fanø.  


