
heliomotion

       
   so

lkra
ftv
erk

et.
no

Solfølgende kraftverk for hjem og hytter

  

 

  

  

  

Fornybar energi for hjem og hytter.

Enkel Installasjon som du kan gjøre selv.

Spar penger fra morgen til kveld.

Energiproduksjon tilpasset ditt eget forbruk.

Premium kvalitet og stilrent design.



Heliomotion er et komplett, frittstående solkraftverk for hjem og hytte. Ved å følge solen og 
ved bare å benytte de absolutt beste solpanel, leverer Heliomotion opp til dobbelt så mye 
energi som et vanlig fastmontert solcelleanlegg av samme størrelse. Med Heliomotion slipper 
du inngrep i takkonstruksjonen og installasjonen er så enkel at de fleste klarer dette selv.

Solkraftverket AS
www.solkraftverket.no

post@solkraftverket.no

Produser din egen energi  
– og plasser solkraftverket der det passer best!

Våre produkter
Produktserien Heliomotion består 
av solcellekraftverk som produserer 
elektrisitet og solfangeranlegg som 
produserer varmtvann. I en enebolig 
kompletterer solkraftverket husets 
energiforsyning og du kan selge 
overskuddsstrømmen tilbake til din 
strømleverandør. På hytta lagrer du 
energien fra solrike dager i egne 
batteripakker.

Les mer om våre komplette produkter 
på www.solkraftverket.no  eller send en 
forespørsel til: post@solkraftverket.no.
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Elproduksjon Heliomotion PV-1300
Elproduksjon takmontert solcelleanlegg 1.3 kW
Energibehov for en husholdning om sommeren
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Heliomotion PV-650
Installert effekt:  650 watt
Daglig elproduksjon: 5 - 7 kWh
Årlig el-produksjon: 1000 – 1500kWh
Størrelse: 200 x 164 cm

Heliomotion PV-1300
Installert effekt:  1340 watt
Daglig elproduksjon: 10 - 14 kWh
Årlig elproduksjon: 2000 – 3000kWh
Størrelse: 328 x 200 cm

BYGG 
DITT EGET 
SOLKRAFTVERK

Hva er fordelen med solfølgende solcelleanlegg sammenlignet 
med stasjonære solcelleanlegg på tak?
Fordi solcellepaneler som følger solen produserer 
energi for fullt fra solen står opp om morgenen og til 
den går ned om kvelden. Energiforbruket i et hjem 
er størst tidlig om morgenen og sen ettermiddag 
og derfor er det viktig at ditt solkraftverk har en 
høy kapasitet på disse tidspunktene. Se figuren 
til høyre.

Hvordan dimensjonerer man et 
solkraftverk til en husholdning?
Av den solenergi som stråler inn på våre 
breddegrader, kommer bare en liten del under 
vinterhalvåret – dette er også den tid da 
husholdningen forbruker den største delen av årets 
totale energibehov. Å dimensjonere et solkraftverk 
etter vintersol og vinterforbruk er ikke realistisk.

Et solkraftverk på våre breddegrader dimensjoneres 
best slik at den utnytter solen maksimalt under 
sommerhalvåret (mars – oktober) og dekker så 
mye som mulig av det forbruk som skjer da. I en 
normal enebolig handler det om 2000 – 4000 
kWh.

Husk også at du sparer mye mer på den elektrisitet 
du ikke må kjøpe fra din strømleverandør, 
sammenlignet med hva du tjener på å selge din 
overproduksjon tilbake til strømleverandøren.


