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Sunnytek Solar kan leverera den utrustning som behövs för att göra ett balanserat nollenergihus eller en lösning 
som gör att man kan kapa kabeln till elbolaget. Denna kan fungera i hela Sverige men kräver olika teknik på olika 
platser i landet . Här listar vi de olika byggbitarna i den “ Legolåda” vi har att arbeta med. Vi berättar om 
helhetspaketen och vilka kriterier som måste beaktas.
Nollenergihus kan ha flera namn men i princip skall det sköta sin energi själv utan att man behöver använda yttre 
energikälla på något sätt. De lösningar vi jobbar med är energibesparing med olika metod er samt solenergi. Detta 
kompletteras med en Stirling driven panna som ger varmvatten och elektricitet de månader då solen ej räcker till.

Solenergi insamling.   Den givna lösningen är solpaneler 
som ger elektricitet. De räcker bra till 7-9 månader / år men de 
sista månaderna gör vårt höst och vinterväder att de måste ha 
en annan energikälla som komplement. Vi använder speciella 
tunnfilms paneler som ger mer energi i dåligt väder då detta 
ger mest fördelar i Svenskt klimat. a-Silicon teknik är bäst men 
kräver yta men annars passar CIGS teknik bäst. Våra CIGS 
paneler är Tyska och licenstillverkade med Ångström 
laboratoriets licens.
Dessa fungerar även skapligt i norrläge med diffust ljus vilket 
behövs om säsonger skall bli så lång som möjligt.
Montage sker med profiler eller vårt eget klamp system. Vi har 
en unik lösning som gör att man kan ersätta gammalt tegel tak 
med solpaneler så man får ett nytt tak på kuppen. Panelerna 
anses vara snyggare att titta på och vi har även olika färger.

Solfångare för varmvatten       Dessa ger varmvatten med 
solens hjälp och tekniken är gammal och beprövad. Panelerna är 
isolerade uppåt med polycarbonat rutor och nedåt för att ej läcka 
värmen och de kan ge vatten på närmare 100C en bra 
sommardag. Vår unika panel kräver ej glykol då den ej fryser på 
vintern genom en smart men enkel design. Ofta kan dess ge allt 
varmvatten under 6-9 sommar månader i mellan Sverige. Vi har 
de tillbehör som behövs.

Hybridpaneler för både el + varmvatten    Dessa ger varm-vatten 
och elektricitet ur samma panel så installations blir enklare.
De ger max 70C i vattentemperatur och ca 1 KW energi på vatten 
värmaren och 250 W el från panelen. Helhetslösningen blir tilltalande med 
få saker på taket och snygg design. 
Vattnet kyler solpanelen så det arbetar effektivare. 
Panelen ser ut som en vanlig panel ville ger fördelar med en enda design 
av paneler på taket.
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Varmluft från taket / vinden Sunny-Tak är en ny udda 
men smart lösning på att använda varmluften som solen 
skapar på vinden. Det blir ofta myset varmt på vinden men 
luften duger ej för varmvatten eller uppvärmning i huset. 
30-60 C torrluft finns många dagar per år och den används 
inte till något vettigt idag.
Sunnytak har en solpanelsdriven fläkt som snurrar olika vid olika fort vid olika solsken. Via 
en enkel spaltkanal inne på vinden samlas den varma luften upp och pressas vidare i 
huset i ett rörsystem. Detta rörsystem har då en ström av hetluft som kan vara mycket 
energirik.  Pressar vi in hetluften i husgrundens dränerinigsrör så kommer flödet att dels 
värma jorden runt om som ett energi lager. Den kommer även att torka ur luften så 
marken blir torrare. Vinden får mer luftomsättning. Golv och grund blir varmare.
Pressar vi in hetluften i torpargrunden eller i en makadam / stenfyllningen  under husplattan 
blir den energi lager samt torkar ur. Övertrycket pressar även bort eventuell radon. Allt detta 
ger då bättre inomhusklimat med varmare och torrare golv. Fuktiga källare kan nu enkelt få 
bättre klimat. En annan lösning för att pressa ned luften till en värmepump så denna får 
förvärrad luft och en  bättre verkningsgrad.

Stirling ved panna som ger både elektricitet och varmvatten.  Denna 
unika vedpanna eldas med ved som laddas i ett ved magasin. Veden värmer 
upp en värmeväxlare till en Stirling generator som då genererar 230 Volt 
elektricitet till huset för elbehovet. Kylningen ger varmvatten som  används som vanligt 
varmvatten. Här finns nu den länk som saknats för att skapa el på vintern och när det 
är mörkt via värmepannan. Vid heltids eldning ger Stirling generatorn ca 18 KWH / 
dygn i el och ca 5 ggr mer i varmvatten. Generatorn har 10000 timmars service 
intervall. Pannan sotas som en  vanlig vedpanna. På vintern kan denna panna ihop 
med solpaneler ger det extra som behövs för att huset skall ha ljus och värme året 
runt.
Pannan eldas med vanlig torr ved. Det kommer nu även en  pellet version av denna 
panna som kan fungera lång tid utan påfyllning och underhåll.

Hybridinverters for energilager och eget elsystem   Dessa inverters skiljer sig från 
en vanlig inverter på flera punkter. Dels samlar den in energin från alla solpanelerna via 
sin MPPT inverter och konverterar denna till 1 eller 3 fas elektricitet. 230/400 Volt AC. 
Den kan även hämta energin från batteriet och driva förbrukningen i ert hus. Den 
fungerar som back upp eller parallellt med nätet. Unikt är att vid externt strömavbrott så 
skapar den sitt eget stabiliserade egna nät i ert hus. Har grannarna mörker har ni ljus.
Batteries kan vara av olika slag. Den kan kommunicera ch använda Teslas batterilager 
om detta är en fördel. Vi har även egna lösningar som kan vara större eller mindre. Bly 
batterier är OK men även lithium och annan batteriteknik. De finns från enfas 3 KW till 3 
fas med 10 KW i storlek

MPPT solladdare för batterier. Dessa laddar batteriet direkt från 
solpanelen. MPPT betyder Max Peak Power Tracking. Detta betyder att enheten söker 

det som ger mest effekt ut ur panelerna mätt i Watt och inget annat. 
De har en processor som söker last + energi och reglerar en 
omvandlare för att alltid söka det mesta ur panelerna.
Dessa finns från små enhet att till de största som kan hantera ca 6 
KW i sol paneler per enhet. Detta innebär max 100W i ström. De 
har skydds kretsar mm för att klara en svår elmiljö.

Åsk och transientskydd   Dessa behövs alltid då åskan 
eller andra transient kan  leta sig fram genom systemet. Den vi 
använder klarar en stötström på hela 20 KA och klipper vid  400 Volt så den påverkas en av den 
normala spänningen. Den har urladdningsrör och speciell zennerteknik.
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Batteri och energilager Det finns en del att välja på beroende på 
kravnivån och ekonomin. Den a del i system är bland de dyraste delarna och de har 
även en begränsad livslängd. Energilagret måste analyseras och bedömas mycket 
noga. Bilbatterier är gjorda för annan användning och fungerar extremt dåligt i ett 
energilager. De kan brännas ut på 3 månader medan de bästa batterierna klarar 30 års 
drift. Pris kontra livslängd stämmer bra och hänger ihop.

Gel bly batteri med djupurladdningsteknik Riktigt bra batteri och klart bättre än 
AGM  batterier som en del använder. Dessa är 12 volts batterier som serie och 
parallellkopplas till lämplig storlek som t.ex 48 volts drift. De gillar inte 25 C i temperatur 
men rätt skötta så kan de hålla 7-10 år i en installation. De bör inte utnyttjas till mer än 
40-50% av kapaciteten om de skall klara många års drift. Blybatterier har stort skrot 
värde och återcirkuleras alltid så de är miljövänliga tarots allt. Dessa batterier kräver 
inget underhåll. Kan monteras och användas upp och ned så de är spillsäkra.

Bly batterier med OPZV teknik    Är kraven högre passar 
dessa bäst. De är standard i krävande applikationer
 likt mobiltelefonstationer. Cellerna är 2 volt och 
man  kopplar ihop lämpligt antal för det skall 
passa.  Bilden visar en  anläggning på 96 KWH 
lagringskapacitet i en skola i Kenya. OPZV klarar 
10-12 års livslängd rätt använda. De har inga 
krav på service och innehåller Gel teknik. De 
passar bra från 20 KWH och uppåt i storlek . De 
största cellerna är på hela 4000 AH och kan  
byggas som jättebatterier.

Li-Fe PO 4 lithium järnfosfat batterier  Detta är en bra stabil Lithium teknik utan  större 
brister. Detta batteri kan ej jämföras med Li-Po batterier på något sätt. 
De klarar 60C i temperatur och kan djupurladdas 90 % eller mer. Detta gör att 
man  kan ha nästan 50% av kapaciteten mot ett blybatteri. De kostar mer per 
KWH men skillnaden på systemet skiljer ej så mycket De klarar 10-15 års drift 
så de är långlivade.  De ger inga explosiva gaser. Rimligt dyra i inköp men sett på 10 År 
ett bra och billigt batteri.

Bipolära Ni-Mh batterier  Denna teknik är Svensk och batteriet kan med rätt design 
klara 20 års drift även vid hög temperatur och 90% djupurladdning. Miljömässigt en 
mycket bra lösning utan farliga eller udda material. Batteriet kräver en special laddare 
men den finns att köpa.
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Ovan ett princip schema for ett nollenergihus med Stirling panna och 
solpaneler. Vänster nedan vår glykolfria solfångare som ger hetvatten 
från solen som principschema. Den är självdränerande så den kan ej 
frysa ihop.     Nedan Solax energilager som kommunicerar direkt med 
hybrid invertern. Detta system är lite speciellt då det fungerar utan yttre 
elnät så den ej behöver synksignal. Vid strömavbrott fungerar den som 
back up. I sommarstugan kan ni klippa kabeln helt.
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