
GermanSolar A /S är en del av tyska GermanSolar AG, ett

dotterbolag till Global Photonic-Energy A /S med sitt hu-

vudkontor i Köpenhamn.

GermanSolars kärnkompetens ligger i kompletta kundan-

passade lösningar för solpaneler.

GermanSolar komponenter kan särskiljas i fråga om håll-

barhet, beprövad teknik och har ett tilltalande utseende.

Våra innovativa installationssystem och högkvalitativa sol-

cellsmoduler kompletteras med bästa växelriktare från

U.S. PowerOne.

GermanSolar kan erbjuda produkter och tjänster allt från

små sol-cells lösningar för egna hemmet till stora kraft-

verk, gemensamt är att vi producerar el genom solenergi.

GermanSolar har byggt sol parker i Megawatt-klassen, vil-

ket vittnar om GermanSolar som en kompetent partner

och garant för högsta kvalitet.

Danska Photonic-Energy A /S driver moderna produkti-

onsanläggningar och är en av världens största OEM-till-

verkare av solpaneler. Med danska ledning garanteras

iakttagandet av högsta kvalitet som bygger på ISO-certi-

fiering. Mer än 50 specialister ansvarar för kontroll av pro-

duktkvalitet över hela världen.
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I GermanSolar är vi medvetna

om vårt ansvar gentemot 

klimatskydd och utvecklingen

av förnybara energilösningar.

GermanSolars produkter 

kännetecknas av lång

livslängd, beprövade 

tekniker och attraktiv design.



Privata bostäder

GermanSolars solcells moduler har ett tillta-
lande utseende på grund av pulverlackerad
antracit färgade ramar och monteringssystem.
Anläggningen kan anpassas till de flesta 
takytor och får din elmätare att gå baklänges. 
Storlekar från 2 till 6 kWp (15 - 45 m2)

Stallbyggnader och hallar

GermanSolars klick montagesystemet 
skapar en hel modul yta som gör att snön
lätt glider av modulerna - detta säkerställer
maximal produktion och lägre tak 
belastning.

Solceller från GermanSolar kan användas
för att generera el till både privata, 
offentliga och kommersiella ändamål. 
Anläggningarna kan via universell 
montering  anpassas till de flesta typer 
av byggnader. 

Företag

Solcellsanläggning är ett bra sätt för 
företag att signalera fokus på CSR. 
Det finns många goda argument för att låta
solceller täcka företagens elförbrukning.

Sol kraftverk

GermanSolar har i andra europeiska länder
anlagt flera MW solkraftverk. Kraftverk 
är inte så attraktiva i Sverige idag, men 
är en möjlighet för tx, el-leverantörer, 
med mycket fokus på grön-el att upprätta.

Offentliga byggnader, plana tak

På plana tak används GermanRack 
systemet som möjliggör en optimal vinkel
mot solen för att nå maximal produktion.

GermanSolar A/S
Påarpsbacke 25
280 23 Hästveda
Sverige
Tel. +46 7333 99 180

hr@germansolar.se
www.germansolar.com 
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