Vilken typ av solpanel passar bäst i er installation?
Mono kristallina eller poly kristallina?
Tunnfilm eller Kristallin?
CIGS / a-Silicon eller annan typ
Bi-faciala dubbelsidiga paneler
Integrerat montage / BIPV
Flexpanel, frameless eller med aluminiumram?
Inverter eller optimerare
Energilager med batteriteknik
Kan man klippa kabeln?
Lite tankar och kommentarer om detta av
Allan Jansson Sunnytek Solar AB
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Mono-kristallin versus poly / multi kristallina paneler
Dessa har kisel celler skyddade av glas på framsidan
Cellerna är sågade ur ett special behandlat kisel göt i tunna skivor
Mono kristallina har kristallint kisel som råmaterial
Poly kristallina har amorft kisel som är klart billigare
Poly kristallina har något bättre egenskaper och ger något mer el
Poly Kristallina ger mer eﬀekt en speciellt vid dåligt väder
Mono kristallina är som regel svarta och jämnt färgade
Poly kristallina är som regel fläckigt blåaktiga i nyansen
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Tunnfilms paneler
Det finns ett antal olika typer med lite olika egenskaper
A-silicon / amorft kisel är en gammal design som
har mycket bra egenskaper i allmänhet
men den har ej speciellt hög verkningsgrad.
Verkningsgrad / M2 ca 40% sämre än
CIGS och eller kristallina paneler
Den finns i flera färger och kan vara
partiellt genomskinlig / solskydd
Bäst av alla paneltyper i riktigt dåligt väder
CIGS panelen har klart bättre verkningsgrad och nästan
lika bra egenskaper vid dåligt väder. De bästa är ungefär lika
bra som en kristallin panel vid starkt ljus men bättre
vid svagt ljus och i mulet väder.
Denna typ ökar marknads andelarna snabbt
Idag är ca 90 % kristallina paneler men tunn film växer snabbast
Designmässigt anser de flesta tunn film är snyggare
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Kristallina paneler versus tunnfilms paneler
Vad passar bäst i Sverige. Detta är lite som äpplen och
päron och svaret ej helt enkelt. Jämför vi paneler med
samma nominella peak eﬀekt ser vi följande skillnader.
Kristallina ger mer el vid klart och kallt väder
Kristallina gillar ej värme lika bra som tunnfilms paneler
Kristallina paneler är dåliga på partiell skuggning
Kan få hot spot eﬀekter med överhettning från löv mm.
Tunnfilms paneler ger klart mer el vid dåligt väder
De ger klart mer el vid lite solljus
De är klart bättre på partiell skuggning från träd mm
Högre cellspänning kan ge mindre förluster
Inga hotspots från löv mm som kan skada panelen.

Slutsatsen
Det spelar inte så stor roll då bägge är bra men detta bör
vägas in i användarprofilen på in stagnationen.
I många fall ger tunnfilm billigare el per KWH vilket
spelar viss roll men investering är något högre i kostnad
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Lite mätningar av kristallina och tunnfilms paneler

Parallell test av
olika paneler
I Holland som
visar skillnaderna.
Över tiden ger
tunnfilms paneler
nästan 20 % mer
energi.
Det var
mono kristallina
paneler och
CIGS paneler
i testen.
Testen gjordes
i Februari med
panelerna sida
på samma tak
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Lite mätningar av kristallina och tunnfilms paneler

Spektral känslighet på
olika paneltyper.
CIGS har bredare
spektral känslighet

Känslighet vid låga ljusnivåer
Lila är CIGS panelen
Orange + röd kristallina
paneler som då ligger
lägre i känslighet
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Bi-faciala dubbelsidiga solpaneler
Bi-faciala solpaneler ger el från både fram och baksidan
Dessa har specialgjorda kisel celler för att klara detta
Vid montage där de får reflekterat ljus på baksidan ger dessa mer
el än andra sol paneler

Dessa paneler finns som
halvgenomskinliga
solpaneler eller som vanlig typ.
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Soltak och soltegel
Soltegel / soltak har princip tegel eller takbeläggning som ersätter teglets / takets
funktion och där tak beklädnaden ger solenergi
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Soltak och soltegel

Dessa finns med tegelfärg

Solpanels kasetter med
2 glas och argon fyllning för
innegårdar och uterum som
Klarar vinterkyla utan
kondens på insidan
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Flexpaneler för integrering i taket
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Integrerade solpaneler / BIPV system
Integrerade solpaneler är inbyggda i byggnaden på något sätt
BIPV = byggnads integrerade solpaneler har panelen som
ett aktivt byggelement och är delvis samma sak
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Optimerare
Det finns 2 huvudspår på optimerare
Den ena med separata burkar på varje solpanel + central inverter
Den andra har integrerade optimerare i panels kopplingsbox
Optimerare optimerar varje individuell solpanel till att ge maximalt med energi
Vid skuggning av träd mm. spelar detta stor roll och kan ge 20 % mer el
Solar edge designen med separata
inverters och central inverter

Tigo designen har optimeraren inbygd i
solpanels kopplingsbox. Denna fungerar
mot alla normala inverters utan problem
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Inverters av olika typer
Det finns flera typer av inverters
Den vanligaste är en on grid inverter som konverterar solpanelens likström till
växelström som kan använda men även exporteras till ett elbolag som köper
elektriciteten. Det ger en viss inkomst för el producenten.
Hybrid invertern kan lagra överbliven el från dagen i ett batteri och denna el kan
användas på natten när solen är nere. Detta fungerar extra bra med en elbils
laddare som då kan använda egenproducerad el och ha mindre huvudsäkringar.
Det finns även en inverter som fungerar helt utan externt elnät med batterier om
man vill klippa kabeln till 100%.
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Energilager och olika batterier
Batterilager kan ha olika typer av batterier med olika egenskaper
Li-Fe-PO som är vanligast. Håller 10-15 år och har bra egenskaper men en del
tveksamheter angående miljö och ursprungsländer för innehållet
Ni-Mh batterier kan hålla 20 år och är bra på alla sätt men har lite knepig laddning så
de måste ha anpassad elektronik för detta typ.
Saltbatterier håller ca 15 år och har bara bra egenskaper men är stort och tungt
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Varmvatten med solen på ett enkelt sätt
MPPT sol värmare som fungerar direkt
mot en värmepatron eller ett element.
Använder egen sol el för att göra
varmvatten i huset utan rör på taket
och på ett enkelt sätt.

Solfångare med vattenvärmare är
den gamla beprövade lösningen
som fungerar bra.
Dessa kräver en del rör och
oftast glykol i vätskan.
Behöver ha vattenburen värme i huset
och en lagringstank.
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Klippa kabeln
Det går bra att klippa kabeln med rätt anläggning. Nov-Feb månad kräver en
hybridanläggning med extern energikälla förutom solen. Vindkraft kan passa i vissa fall.
Stirling pellets/ ved pannor kan generera den extra elen som behövs och även ger
varmvatten för huset. Med rätt kombination behövs ingen yttre elanslutning
Det finns även en modern variant av gengas generatorer som fungerar bra och ger el +
varmvatten. Den kompletterande energin behöver då ved eller biomassa som bränsle.
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Tackar för intresset
Vänliga hälsningar
Sunnytek Allan Jansson
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