Sæt en pengemaskine på taget
Nu er det for alvor blevet en god forretning at investere i solceller. Både virksomheder og boligejere kan
gøre et solcelleanlæg til en overskudsforretning fra dag et.
Teknologien er moden
Selvom solceller gør et stormindtog på de danske tage netop nu, er det langtfra en ny teknologi. Solceller er
en testet og afprøvet energikilde, som har bidraget til klimavenlig energiproduktion i flere årtier. I dag er
produktionsomkostningerne på et anlæg imidlertid så lave, at det for alvor er blevet rentabelt at tænke
solceller ind i både virksomheden og privatboligens energiregnskab.
Lys til strøm
Et solcelleanlæg laver solens stråler om til strøm. Det er en af de mest klimavenlige energiproducenter, og
afregningsreglerne herhjemme gør det særdeles fordelagtigt at lave sin egen energi. Elproduktionen fra et
privat solcelleanlæg afregnes efter nettomålingsordningen. Det betyder, at du sparer elprisen inkl. afgifter,
tariffer og moms for den mængde el, solcellerne producerer.
Regnestykket bliver bedre dag for dag
Tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg er i forvejen blevet kortere, men regner man stigende
energipriser med, bliver tilbagebetalingstiden endda endnu kortere. Konservative beregninger viser, at et
solcelleanlæg giver en forrentning på 6-8 pct., hvilket svarer til aktiemarkedet set over tid, men uden risiko.
Garanti, god rådgivning og tilskud
Et godt solcelleanlæg producerer typisk strøm i mere end 25 år. Mærkevareproducenter giver
ydelsesgaranti for denne periode. Derfor er det afgørende, at man vælger en fagmand til at montere det
helt rigtige anlæg. På den måde er du sikret billig og grøn energi, som passer til dit behov. Samtidig hjælper
fagmanden dig med at søge tilskud til anlægget. Energirenovering og investering i solceller er typisk
tilskudsberettigede installationer.
Kontakt en ekspert
Comfort-installatøren er ekspert i energioptimering og vedvarende energi. Han monterer udelukkende
solceller fra førende producenter og er klar til at give dig et tilbud på en solcelleløsning, som passer til dit
behov.

Comfort Installatør er en landsdækkende sammenslutning af autoriserede installatører. Vi er eksperter i
energioptimering og intelligente elinstallationer, der giver øget komfort og merværdi. Læs mere på
comfort.dk.

