
Klimavenligt alternativ  
til dit nye tag

Integrerede 
solceller



Solceller

I dag installeres og produceres der næsten 
udelukkende monokrystallinske solceller.

Monokrystallinske solceller er derfor også 
den mest udbredte solcelletype ved private 
hjem i Danmark. De fremstår sorte og ens-
artet i overflade.

Dette udseende skyldes, at solcellerne kun 
består af én krystalstruktur, der peger i en 
bestemt retning. Lyset rammer derfor kun 
solcellerne i denne retning, hvilket giver 
denne ensartet overflade.

Krystallerne i et monokrystallinsk anlæg er 
oftest skåret kvadratisk for at kunne placere 
dem så tæt som muligt. Panelerne fra Kom-

proment leveres med en sort baggrund, 
disse paneler går under navnet “All Black”, 
og giver maksimal elegance til dit solcelle-
anlæg. 

Monokrystallinske celler har en levetid på 
ca. 40 - 50 år.

Nogle af fordelene ved monokrystallinske 
solceller er: 

• Høj effektivitet
• Pladsbesparende
• Producerer mere energi end andre  

solceller, når det er overskyet.

Udover at være et klimavenligt alternativ, så kan solceller også  
være en god og stilren løsning, hvis du vælger enten Koncept Roof 
eller Linea fra Komproment.

Ønsker du at nedsætte dit CO2-aftryk samtidig med, at du spar-
er på din elregning, kan solceller meget vel være den helt rigtige 
løsning.

Monokrystallinske solceller



Med Komproments designvindende Linea® 
teglsten forenes æstetik, intelligent teknik 
samt tysk grundighed i en eksklusiv tegltags-
løsning.

Raffineret skiferler i kombination med mo-
derne produktionsteknologi, sikrer en vel-
overvejet teglstens variant specifikt udviklet 
til det nordiske klima.

Med innovative designmuligheder for tagin-
tegration af Co2 sænkende solceller, opnås 
både en grønnere tilgang, samt et sikkert og 
æstetisk kvalitetstag - til glæde for nuværen-
de og for fremtidige generationer. 

Med 5 eksklusive overflade udtryk, total løs-
ningsmuligheder og markedsledende garan-
tiordninger er Komproment Linea® teglsten 
det sikre valg.

Linea tegltag 

Komproment Koncept Roof® tilbyder en 
lang række af intelligente samt grønne 
bevidste egenskaber. Med ægte naturskifer 
som det overskyggende blikfang opnås et 
miljøbevidst valg af tagmateriale. Naturski-
fer som tagmateriale har gennem gene-
rationer været anerkendt som et bevidst 
valg for opnåelse af ekstrem lang levetid 
og kombineret med Co2 venlige produkti-
onsteknologier, hvor naturen selv varetager 
størstedelen af processen, opnås egenska-
ber til gavn for mennesker og miljø.

Det patenterede montagesystem giver en 
betragtelig vægtreducering på tagkon-
struktionen og mulighederne for taginte-
gration af solceller i det forberedte mon-
tage- system fuldender de kombinerede 
elementer. 

Komproment Koncept Roof® fornyer klassi-
ske velkendte byggematerialer med intelli-
gent og gennemtænkt teknologi.

Koncept Roof 

Levetiden på  
naturskifer er over 80 år



Solceller med batteri
Fleksibel batteri løsning med mulighed for påbygning

Sikker og pålidelig
Lithium Iron Phosphate  

(LFP) Cell

Perfekt kompatibilitet
Kompatibel med både en- og 

trefaset inverter til boliger

Mere brugbar energi
100 % udladningsdybde

Energioptimering på 
pakningsniveau

Nem installation 
12 kg Strømmodul
50 kg batterimodul

Fleksibel investering
5 kWh Modul design  

skalerbar fra 5 til 30 kWh

Hurtig kommission 
Registreres automatisk

i app



Et solcelle batteri fra Komproment kan ikke 
blot spare dig penge på dine elregninger, 
mendet kræver også minimal vedligehold- 
else og giver en pålidelig ydelse år efter år. 
Derudover har de fleste batterier en lang 
levetid, så de vil fortsætte med at levere ren 
energi i mange år fremover. Desuden er 
mange af dem designet med sikkerheds-
funktioner som kortslutningsbeskyttelse og 
temperaturkontrol, der er med til at sikre 
deres sikre drift.

Når du vælger et batteri til dit hjem eller din 
virksomhed, er det værd at overveje, hvor 
meget strømlagringskapacitet der er be-
hov for, og om det primært skal bruges til 
peak-shaving (reduktion af spidsbelastning) 

eller til backup-strøm i hele huset. Og med 
masser af muligheder for både indendørs 
og udendørs placering (IP65 klassificeret) 
kan både boligejere og virksomheder selv 
bestemme, hvad der passer bedst til deres 
specifikke behov.
Afslutningsvis er investering i et solcellebat-
teri en glimrende måde at få mere ud af dit
allerede eksisterende solcelleanlæg på, 
samtidig med at du beskytter dig mod 
uventetenergimangel eller strømafbrydel-
ser. En investering i Komproment’s bat-
teriløsning vil ikke kun betale sig i form af 
økonomiske besparelser over tid, men også 
give ro i sindet i visheden om, at din vedva-
rende energikilde altid er tilgængelig, når 
der er mest brug for den.

Solceller med batteri

Med en batteripakke installeret sammen 
med ens solcelleanlæg kan den energi, der
produceres af dit solcelleanlæg, udnyttes 
langt bedre.

Ved at lagre noget af den overskydende 
energi, der produceres i løbet af dagen i 
batteriet, kan du derefter trække på denne 

lagrede energi, når solen ikke skinner - f.eks. 
om aftenen og om natten – og derved sta-
dig få adgang til elektricitet. Dette er især 
nyttigt, hvis du har en mindre el/hybridbil, 
da det betyder, at du kan oplade den om 
natten ved hjælp af den strøm, der blev 
lagret i dagtimerne.

Hvordan fungere et solcellebatteri?

Solceller producerer energi (i kWh), som forbruges i husstanden, 
og eventuel overskudsproduktion gemmes i batteriet.

Den overskudsproduktion (kWh) som blev lageret i dagtimerne,
Bruges nu i husstanden, efter solen er gået ned. 

*Skulle kWh prisen være fordelagtig, købes energien fra elnettet via ens smart meter i nattetimerne og lages 
på batteriet, og vil kunne bruges til forbrug i de første morgentimer, inden solen står op. 



Processen med at opsætte et batteri sy-
stem er ret ligetil; det eneste, du skal gøre, 
er at sikre at den nuværende inverter er 
forbedret til batteridrift. (ofte kaldet hybrid 
inverter) Hvis dette er tilfældet, er det blot 
at tilslutte det til dit eksisterende solcelle-
anlæg sammen med de lovmæssige kom-
ponenter i eltavlen.

Opsætning af et solcelle-batteri

En solcelle inverter er et elektrisk apparat, 
der omdanner strøm fra solceller til en form, 
der kan bruges i en husstand eller et andet 
elektrisk system. Solceller producerer elek-
tricitet ved at omforme lysenergi til elektri-
citet gennem en proces kaldet fotoelektrisk 
effekt. Solceller producerer imidlertid elek- 

tricitet i form af direkte strøm (DC), mens 
husholdningsapparater og andre elektri-
ske systemer fungerer på vekselstrøm (AC). 
Derfor er der brug for en inverter for at 
omdanne DC-strømmen fra solcellerne til 
AC-strøm, så den kan bruges i husstanden 
eller andre elektriske systemer.

Hvad er en solcelle inverter?

Aktiv Sikkerhed
A.I. drevet 

aktiv lysbuebeskyttelse

Batteri klar 
Plug & Play

Højere udbytter
Op til 30 % mere energi

med Optimizer

Fleksibel Kommunikation 
WLAN, Hurtig Internet, 4G
kommunikation support



1. Du kan spare penge på din elregning ved at  
 producere din egen elektricitet og gemme  
 overskydende strøm i batterierne til senere  
 brug.

2. Du bliver mere uafhængig af elselskaberne,  
 da du ikke længere er afhængig af deres  
 strømforsyning.

3. Du kan fortsætte med at have strøm, selv når  
 der er strømafbrydelse eller andre problemer  
 med elnettet.

4. Du kan reducere dit CO2-udslip og producere  
 din egen elektricitet fra en vedvarende  
 energikilde.

5. Solceller og batterier har en lang levetid og  
 kræver minimal vedligeholdelse, så du kan  
 forvente at få mange års brug ud af dem.

 grunde til at vælge   
 solceller  
 med batteriløsning

5



Porsborgparken 21, DK-9530 Støvring 
Tlf.: +45 96 52 07 10  ·  salg@komproment.dk  ·  www.komproment.dk


