
Vi skräddarsyr installationer utifrån fastighetens beskaffenheter och förutsättningar.  

Nedan visas prisexempel för standardinstallationer på fem olika lösningar.

Allt detta ingår:
• Högeffektiva solcellsmoduler från ECSolar 260 Wp

• Växelriktare från SolarEdge

• Paneloptimerare från SolarEdge

• Montage- och installationarbete, samt material

• Kontakter med ditt lokala nätbolag

• Driftsättning och kontroll av system

• Förmånliga långa garantier på produkter och effekt

Alla komponenter är av högsta kvalitet och vi samarbetar  

med Caverion när det avser installation.

Vad ingår i en standardinstallation?

Den standardinstallation som ingår i paketen gäller  
upp till 3-meter takfot med tegel- eller plåttak, utan 
gjutna betongvalv.

Dessutom ska:

•  Lutningen på taket ska vara som mest 30 grader 
och det ska finnas en sammanhängande takyta där 
systemet kan monteras.

•  Växelriktaren kunna placeras nära systemet, på en 
vind eller rum på övervåningen. Elcentral ska finnas 
i samma byggnad.

•  Det finnas jämn mark framför byggnaden, som det 
går att sätta en ställning på.

•  Arbetet ska kunna utföras vardagar kl 07.00-17.00. 
Du får alltid en offert före beställning. Om fastig-
heten avviker från standard tar vi fram en offert 
anpassad till de specifika förhållandena.

Vill du få en offert och  
beställa solcellspaket?
Kontakta oss på 0498-28 50 20

Vill du bli elhandelskund hos oss?
Kontakta 0498-28 50 20 eller
besök gotlandsenergi.se

Gotlands Energis solcellspaket Standard

GEAB solcellspaket Standard – 2016-09-01

  Prisexempel:   Small  Medium  Large  XL  XXL

  Antal paneler  12  18  26  38 52

  Takyta (m2)  20  32  45  66 90

  Installerad effekt (kWp)*  3,1  4,7  6,8  9,9 13,5

  Förväntad årlig elproduktion (kWh)*  2 790  4 230  6 120  8 910  12 150

  Paketpris inkl. moms (SEK)**  67 558 92 378  128 474  170 161  214 989

  Möjligt ROT-avdrag (cirka)  6 080  8 314  11 563  15 315  19 349
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* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 900 kWh/kWp. Produktionen varierar  
beroende på förutsättningar såsom takets riktning, lutning  och eventuell skuggning.
** Pris baserat på standardinstallation.
GEAB förbehåller sig rätten att göra ändringar i prissättningen.


