Lägg till batteripaket
Komplettera ditt solcellspaket med ett batteripaket och använd elen på natten
som du alstrat på dagen. Du sparar dessutom 5 000 kr om du beställer dem
tillsammans med ditt solcellspaket. Läs mer om våra fyra batteristorlekar.

Så väljer du batteripaket

Specifikationer

Batteripaketen är anpassade efter storleken
på solcellpaketen. Ju större solcellspaket
desto större batteripaket kan du välja, vilket
ger dig möjlighet att spara allt mer el.

•
•
•
•

Sonnen solcellsbatteri består av batteri, växelriktare och mätare, allt i ett paket.

•
•
•
•
•
•

Priser
Lagringskapacitet

4 kWh

6 kWh

Tillverkare: Sonnen GmbH (Tyskland).
Garanti: Produktgaranti 10 år, 80 % kapacitet i 10 år.
Förväntad livslängd: 20 år.
Lagringskapacitet: 4 kWh i grundutförande, utbyggbart till 16 kWh.
Max kontinuerlig uteffekt: 2,5 kW i grundutförande, upp till 3,3 kW.
Batteriteknik: Sony LiFePO4 (Litium, järn och fosfat).
Alla ämnen är vanligen förekommande i naturen
och innehåller inte några giftiga tungmetaller.
Verkningsgrad (t.o.r.): 96–98 % beroende på
laddningsc ykel.
Display: 7 tums touch display.
Dimension: 137x64x22 cm.
Vikt: Från 55 kg.

(inkl. 5000 kr rabatt)

8 kWh

10 kWh

Pris, inklusive installation

85 000 kr

93 000 kr

111 000 kr

126 000 kr

Potentiellt investeringsstöd

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

Pris vid investeringsstöd

35 000 kr

43 000 kr

61 000 kr

76 000 kr

Vid önskemål om högre
kapac iteter, tillkommer
kostnad för ytterligare box.

Investeringsstöd. Privatpersoner kan ansöka om investeringsstöd för energilagring. För att få stödet, ska batteriet vara kopplat till
en solcellsanläggning som är ansluten till elnätet. Vid installation av batteri senast den 31 december 2019, kan stöd ges med upp till 60 %
av den totala investeringskostnaden, eller maximalt 50 000 kronor. Telge Energi hjälper dig att söka detta stöd.
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