
Hvorfor CIS-solceller ? 



Vælger du en CIS-solcelleløsning 
får du et kvalitetsprodukt 
med bedre el-produktion i 
forhold til krystallinske solceller 



De 9 CIS-argumenter 



• æstetisk flot sort fremtoning 



• producerer bedre i diffust lys 
   end krystallinske solceller 



• ubetydelig påvirkning fra skygger 



• lav temperaturkoefficient 



• anti-refleks specialglas giver  
   optimeret effekt 



• har ingen lodninger indeni modulerne 



• lang produktlevetid - mindst 30 år 
   pga. glas/glas laminering 



• en fremtidssikret produktionsproces 



• markedets mest miljøvenlige solceller 



Da CIS-solcellemoduler ikke indeholder 
cadmium, bly eller andre miljøskadelige 
materialer kræves ingen speciel 
recirkulering, og de kan standard- 
recirkuleres i form af glas, 
aluminium og kobber 



Ved produktion af CIS-tyndfilmsolceller 
bruges kun knap ét år for at producere 
den samme mængde energi, som der 
er medgået til produktionen 



Når du skal vælge leverandør af et 
solcelleanlæg, bør du nøje overveje 
sandsynligheden om producenterne, 
som du vælger, også vil kunne 
yde service og support 
om 10, 20 og 30 år 



Du ønsker solceller 
 
             - sådan kommer du i gang  



A) Du finder den rigtige placering 
B) Du tjekker med din kommune 
om løsningen er mulig 
 



C) Du skaffer en oversigt over  
dit elforbrug i dagtimerne   
D) Du kontakter os   
 



E) Vi detailplanlægger, med 
udgangspunkt i den information 
som du leverer, den mest optimale 
løsning ifølge dine ønsker og behov 
 



F) Du får tilbud og projektillustration 
på en komplet solcelleløsning  
 



G) Du bestiller anlægget hos os og vi leverer 
H) Anlægget installeres og idriftsættes 
 
 



I) Du anmoder Energinet.dk  
om forhøjet elpris 
 
 



J) Fra første dag anlægget er i drift kan  
du følge elproduktionen via en hjemmeside 
eller med en app, og se status samt den 
aktuelle og historiske produktion 



Tre 2,3 kWp solcelleanlæg sammenligning 

                          CIS                            mono-                poly-    
                                                  krystallinsk     krystallinsk 



Tagplaceret på fladt tag uden gennemføring 
- vi har helt sikkert en løsning til dig 



Placeret på jorden 
- vi har helt sikkert en løsning til dig 



Tagplaceret udenpå eksisterende tag 
- vi har helt sikkert en løsning til dig 



Som solcellecarport i stål 
- vi har helt sikkert en løsning til dig 



Som solcellecarport i træ 
- vi har helt sikkert en løsning til dig 



Facadeplaceret  
- vi har helt sikkert en løsning til dig 


