
Det er stadig en SUPER 
INVESTERING at montere 
solceller på taget af villaen 

eller sommerhuset
Sig farvel til elregningen én gang for alle

Udnyt vores GRATIS og vedvarende energikilde : Solen

Danmarkspaneler gør sol til strøm - året rundt

Miljørigtigt og CO2 reducerende

Vælg SYSTEMPAKKEN og få GRATIS varme



DanmarksPaneler er 
stadig en fremtids-
sikret investering

Gem din strøm i fremtiden. 
Om få år er teknologien på plads.
Den helt store udfordring på verdensplan er at kunne “gemme 
strømmen”, til der bliver brug for den. Her kommer batteri-
teknologien ind. Der arbejdes på højtryk hos verdens 
førende producenter for at lave systemer, der gør det muligt 
at oplade batterier, som senere kan afgive energien. I løbet af 
2-3 år er priserne garanteret kommet ned på et niveau, hvor 
almindelige husholdninger kan være med. Derfor kan du trygt 
installere solcellerne nu, og om et par år supplere med de 
batterier, der vil være optimale for din dagligdag. 
Skal de bruges til at drive en bil, en cykel, en plæneklipper 
eller skal de trække belysning i hjemmet? Fremtiden ligger 
lige “rundt om hjørnet”.

Fuld kontrol via smartphone og PC
Når du har installeret et solcelleanlæg, kan du følge den  
aktuelle - og historiske - produktion via din smartphone eller 
din PC uanset hvor i Verden, du befinder dig. Kombineret med 
et home management system, kan du dermed styre forbruget 
af strøm og optimere investeringen til perfektion.

Sådan er reglerne fra 10. juni 2013
Den maksimale årlige udbygning på landsplan er fremover 
begrænset til 20 MW installeret effekt. Der skal derfor søges 
forhåndsgodkendelse hos Energinet, inden installation af et 
anlæg påbegyndes. Det hjælper Kinnan’s forhandlere med.
 
Private boligejere, vil få en forhøjet støtte på 1,30 kr/kWh, 
der sendes ud på elnettet. Fællesanlæg, dvs. almennyttige 
boligforeninger og andelsboligforeninger, vil få en forhøjet 
støtte på 1,45 kr/kWh, der sendes ud på elnettet.
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Standard effektgaranti for andre 
solpaneler på markedet

Ekstraeffekt med DanmarksPaneler i 0-10 år 

Liniær effektgaranti for DanmarksPanelerEkstraeffekt med DanmarksPaneler i 10-25 år 

FÅ HJÆLP 

HOS DIN 

FORHANDLER

SOLCELLER ER EN SUPER 
INVESTERING

Med DanmarksPaneler får du 10 års GARANTI, 
som dækker hele tilbagebetalingsperioden

Monokrystallinsk
Sort alufinish, 
200 W/panel. 
Mål: 1,58 x 0,80 m = 1,26 m2

Polykrystallinsk
Grå alufinish, 
245 W/panel. 
Mål: 1,64 x 0,99 m = 1,62 m2

Pakkeløsningerne baserer sig på to typer paneler:

2,0 kW
Til lille sommerhus 

med elvarme

Pakkeløsning
Antal 

paneler
Panel 
type

Tagareal 
i m!

Installeret 
effekt kW

Inverter 
model

Økonomi v/ 100% 
selvfinansiering

2,8 kW
Til stort sommer-
hus med elvarme

3,6 kW
Til alm. helårshus 

med oliefyr

7,2 kW
Til stort helårshus med 
oliefyr eller fjernvarme

Mono 200W 

Poly  245W 

Mono 200W 

Poly  245W 

Mono 200W 

Poly  245W 

Mono 200W 

Poly  245W 

                                  10            13              2,0   Fronius Galvo 2,5              Tilbagebetalingstid: 9 år

                                  8            13              2,0   Fronius Galvo 2,5  

                                  14            19              2,8   Fronius Galvo 2,5              Tilbagebetalingstid: 8,5 år

                                  12            20              2,9   Fronius Galvo 2,5  

                                  18            24              3,6   Fronius Galvo 3,1              Tilbagebetalingstid: 8 år

                                  14            23              3,4   Fronius Galvo 3,1  

                                  36            48              7,2 Fronius IG Plus 60-V2              Tilbagebetalingstid: 8 år

                                  30            50              7,4 Fronius IG Plus 60-V2  

Overskud efter 15 år: 23.000,-

Overskud efter 15 år: 35.000,-

Overskud efter 15 år: 46.600,-

Overskud efter 15 år: 76.400,-

Overskud efter 25 år: 66.000,-

Overskud efter 25 år: 91.000,-

 Årligt elforbrug på 6.000 kWh  
 incl.el-varme 

 Årligt elforbrug på 8.000 kWh  
 incl.el-varme 

 Årligt elforbrug på 6.000 kWh  
 + 1.500 ltr olie 

 Årligt elforbrug på 
    7.000 kWh + 2.000 ltr. olie 
    eller 17.500 kWh fjernvarme

Overskud efter 25 år: 120.400,-

Overskud efter 25 år: 190.500,-

Afregningspris, anskaffelsespris 
og tilbagebetalingstid
Udviklingen indenfor solceller går utrolig hurtigt i disse år. 
Konkurrencen er hård, udbudet er stort, og det betyder lavere 
priser til forbrugerne. Således er prisen på solceller faldet 
næsten 50% de sidste to år. Kombineret med, at panelerne får 
større ydeevne, er konsekvensen, at et højeffektivt solcelle- 
anlæg nu kan anskaffes til reduceret pris. 
Derfor bliver tilbagebetalingstiden ofte kortere end den var, 
for de anlæg vi solgte for to år siden. Derfor er det fortsat en 
SUPER investering at montere solceller på taget af villaen og 
sommerhuset.

10 års totalgaranti og 25 års 
garanteret effekt
Kinnan er kendt for kun at levere kvalitetsprodukter suppleret 
med garantier, der både dækker materialer og arbejdsløn.
Derfor har vi også udvalgt de paneler, der giver størst værdi 
for pengene. Et Kinnan solcelleanlæg sælges under 
betegnelsen Danmarkspaneler med 10 års garanti. Læs mere 
på side 4-5. Garantiperioden på 10 år rækker ofte langt ud 
over tilbagebetalingstiden, og derfor er investeringen sikret. 
Men solcellerne fortsætter med at producere strøm langt ud 
over garantiperioden. Der er således 25 års effektgaranti på 
de højeffektive paneler, vi sælger hos Kinnan. 

Læs mere på www.danmarkspaneler.dk

Styr dit øjeblikkelige elforbrug
De nugældende regler for solcelleanlæg (pr. juni 2013) åbner 
mulighed for, at private kan sende strøm ind på nettet og få 
det afregnet med kr. 1,30 pr. kWh. Det er selvfølgelig lidt 
mindre, end man betaler for at “trække” strøm fra nettet”, 
men absolut en god forretning, hvis man ikke selv kan bruge 
strømmen, når anlægget producerer mest: nemlig midt på 
dagen i de lyse måneder. Men Kinnan forhandler et såkaldt 
home management system, der gør dig i stand til - i højere 
grad - at bruge strømmen, når den er der, fremfor at sende 
den ud på nettet til reduceret pris. 
Hvorfor ikke lade vaskemaskinen, tørretumbler og andre 
energikrævende apparater køre i dagtimerne? 
Spørg Kinnan hvordan det løses.



Hos Kinnan udvælger vi de mest effektive solpaneler  
til vores pakkeløsninger DanmarksPaneler. 
Samtidig stiller vi meget høje kvalitetskrav til panelerne  
om belastning overfor sne, rust, nedbrydning,  
lysgennemtrængning og genanvendelighed. 
Og vi følger løbende den teknologiske udvikling, der går 
i retning af højere effektivitet og dermed bedre 
udnyttelse af solens energi.

10 års totalgaranti

Når du vælger DanmarksPaneler som din  
nye energikilde, monterer og leverer vi med 
10 års totalgaranti på paneler, inverter,  
beslag og montering. 

Det betyder, at der typisk er fuld garanti i  
hele tilbagebetalingsperioden og dermed er  
du garanteret, at anlægget tjener sig selv  
hjem i garantiperioden. 

Garantien omfatter hele systemet, og sker 
der nedbrud i garantiperioden dækker 
garantien også arbejdsløn – ikke kun 
materialer. 

Pakkeløsninger med 10 års totalgaranti

Hos Kinnan er vi én af de største  
aktører i Danmark med  
pakkeløsninger indenfor  
solceller - kaldet DanmarksPaneler. 

Højeffektive solpaneler   +   Kvalitets invertere   +   Trådløs energimåler   +   Autoriseret installation

KSO-autoriseret installatør

Hos Kinnan har vi gennem årene opbygget et korps på 
næsten 500 autoriserede installatører, som er eksperter  
i optimerede energiløsninger. 
Langt de fleste af dem, har udvidet med en KSO-autorisation
fra Teknologisk Institut samt et specialtkursus hos Kinnan i
DanmarksPaneler. Derfor kan du trygt rette henvendelse til dem, 
når du skal have råd og vejledning til den optimale pakkeløsning. 
Installatøren vurderer mulighederne for placering af DanmarksPaneler på din 
ejendom. Han tager hensyn til husets placering i forhold til solen, taghældning og 
skygger, inden han giver dig et godt tilbud med en totalpris incl. montering og 10 års 
totalgaranti.

Invertere udviklet med europæisk grundighed

DanmarksPaneler er pakkeløsninger med invertere af  
bedste, europæiske kvalitet. Den jævnstrøm solpanelerne  
laver, føres ned til en inverter som ændrer strømmen til  
230 V vekselstrøm, der nu kan bruges eller overføres direkte  
til elnettet. 

Vi bruger primært invertere fra de bedste europæiske  
producenter, der gennem de sidste 20 år har udviklet og  
optimeret invertere til både private og større  
industriløsninger.

Fuld kontrol over produktionen

Når du har installeret et solcelleanlæg, kan du følge den 
aktuelle - og historiske - produktion via din smartphone 
og PC med Fronius Solar webapp eller Fronius Datalogger 
Web.



Få GRATIS varme med 
DanmarksPumpen koblet til 
DanmarksPaneler

Vælg SYSTEMPAKKEN

TILBAGEBETALINGSTID: Kun 6,5 år

TILBAGEBETALINGSTID: Kun 5,5 år

TILBAGEBETALINGSTID: Kun 7,4 år

TILBAGEBETALINGSTID: Kun 8,7 år

 Årligt elforbrug på 6.000 kWh  
 incl.el-varme dækkes med

 8-10 solcellepaneler med  
 10 ÅRS GARANTI

 Galvo2,5 Inverter direkte koblet  
 på internettet

 Årligt elforbrug på 8.000 kWh  
 incl.el-varme dækkes med

 12-14 solcellepaneler med  
 10 ÅRS GARANTI

 Galvo2,5 Inverter direkte koblet  
 på internettet

 Årligt elforbrug på 6.000 kWh  
 + 1.500 ltr olie dækkes med

 14-18 solcellepaneler med  
 10 ÅRS GARANTI

 Galvo 3,1 Inverter direkte koblet  
 på internettet

 Årligt elforbrug på 7.000 kWh +  
 2.000 ltr. olie eller 17.500 kWh 
 fjernvarme dækkes med

 30-36 solcellepaneler med  
 10 ÅRS GARANTI

 Fronius IG Plus 60 V-1 Inverter  
 med weblogger direkte koblet  
 på internettet

 DanmarksPumpen PREMIUM  
 A+  med 7 ÅRS GARANTI

 Grundvarmen holder huset frostfrit

 SCOP værdi 4,36. COP værdi 4,86.  
 (1kW strøm gi’r 4,86 kW varme)

 Varmekapacitet ned til -20° C  

 DanmarksPumpen PREMIUM  
 A+  med 7 ÅRS GARANTI

 Grundvarmen holder huset frostfrit

 SCOP værdi 4,36. COP værdi 4,86.  
 (1kW strøm gi’r 4,86 kW varme)

 Varmekapacitet ned til -20° C  

 DanmarksPumpen PREMIUM  
 A+  med 7 ÅRS GARANTI

 Grundvarmen holder huset frostfrit

 SCOP værdi 4,36. COP værdi 4,86.  
 (1kW strøm gi’r 4,86 kW varme)

 Varmekapacitet ned til -20° C  

 1 stk. 9 kW Panasonic luft/vand 
 varmepumpe

 Kobles direkte på eksisterende  
 radiatorer, gulvvarme og varmt 
    vand  

 Varmekapacitet ned til -20° C  

SYSTEMPAKKE

EL & VARME

KINNAN

2,0 kW - BASIC 
S M A L L

13 m2

TAG

SYSTEMPAKKE

EL & VARME

KINNAN

2,8 kW - PREMIUM 
M E D I U M

20 m2

TAG

SYSTEMPAKKE

EL & VARME

KINNAN

3,6 kW - PREMIUM 
L A R G E

SYSTEMPAKKE

EL & VARME

KINNAN

24 m2

TAG

50 m2

TAG

7,2 kW - LUFT/VAND 
X - L A R G E

Systempakke til lille sommerhus med el-varme

Systempakke til stort sommerhus med el-varme

Systempakke til helårshus med oliefyr

Systempakke til helårshus med oliefyr el. fjernvarme
Tilbagebetalingstiden for DanmarksPaneler ligger typisk på under 9 år.  
Herefter er der gratis strøm i yderligere 20-30 år. Merinvesteringen – ved at gå fra et anlæg der 
dækker “normalforbruget” til et “overdimensioneret” anlæg – de nævnte  8-10 paneler 
- er tilbagebetalt på ganske kort tid, når “overproduktionen bruges til at drive et varmepumpe- 
anlæg. Så siger man nemlig også farvel til varmeregningen. 

På den måde er der en unik mulighed og chance for at kombinere de to systemer og gøre sig 
mere uafhængig af strøm-, olie- og varmepriserne i Danmark. 

           Spørg specialisterne hos Kinnan om kombinationen af DanmarksPaneler med 10 års garanti
               og DanmarksPumpen med 7 års garanti, og spørg bare Kinnan forhandleren om et 
                  kombitilbud på DanmarksPaneler + DanmarksPumper der løser dit behov for lys 
                   og varme. Nu og i fremtiden!

.
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Læs mere på DanmarksPaneler.dk og 
DanmarksPumpen.dk

GRATIS STRØM og GRATIS VARME  
de næste mange år...
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77
Når man skal vælge størrelse på sit anlæg, skal man seriøst overveje, at få et 
     “overdimensioneret” anlæg, der kan producere så meget ekstra strøm, at det 
           kan “trække” et varmepumpeanlæg. 

              Alle pakkeløsninger med DanmarksPaneler indeholder en ret kostbar 
                 inverter. Men den samme inverter kan typisk klare en højere effekt, så det 
                   er kun et spørgsmål om at koble nogle flere paneler på systemet, for at 
                    gøre anlægget “overdimensioneret”. Det er relativt billigt, og 
                     merinvesteringen er hurtigt tilbagebetalt.

                      Kinnan’s varmepumpeløsninger kaldes DanmarksPumper. 
                     De afgiver typisk 3-5 gange så mange kWh som de får ind. 
                    Det betyder, at hvis du f.eks. årligt bruger 2.000 kWh strøm til at drive
                   en varmepumpe får du 6.000-10.000 kWh varme i huset. Og de 2.000 
                 kWh kan produceres med 8-10 ekstra paneler på taget.



Lad Kinnan-konsulenten finde 
det optimale anlæg 

til din helårs- eller fritidsbolig

”Det med småt”
I denne brochure findes en række regneeksempler, og her kan du se,  
hvilke forudsætninger der ligger til grund for disse:

• Der regnes med polykrystallinske paneler med effekt på 245Wp
• Ét panel optager 1,7 kvm og 2,45 kWp kræver derfor 17 kvm tagareal
• Prisen for en købt kWh er 2.20 kr. (Der er udsving fra selskab til selskab)
• Ved fuld egenfinansiering regnes med 0% p.a. i renter
• Årligt fald i produktion af strøm: 0,75%
• Årlig stigning i elpris: 2%
• Alle øvrige priser er hentet fra de gældende regler pr. 10. juni 2013

Hos KINNAN gi’r vi 10 års garanti på alle solcelleanlæg. 
Når du vælger DanmarksPaneler som din nye energikilde, monterer og leverer vi med 
10 år garanti på paneler, inverter, beslag og montering. Det betyder, at der typisk er fuld 
garanti i hele tilbagebetalingsperioden og dermed er du garanteret, at anlægget tjener 
sig selv hjem i garantiperioden.

Garantien omfatter hele systemet, og sker der nedbrud i garantiperioden, 
dækker garantien.

Der findes ingen ”patentløsninger” på det optimale solcelleanlæg efter regeringen har 
  lavet nye  regler, men der findes en række ”værktøjer”, der kan være med til at optimere 
   et anlæg til det forbrug, man har i øjeblikket. Derfor skal man indledningsvis kortlægge 
    sit nuværende forbrug så godt som overhovedet muligt. Fordelt på forbrug i dagtimerne og 
     totalforbrug fordelt på dage, uger og måneder over et helt år.
     
     Afhængig af den tagflade, der er til rådighed, og det beløb der kan afsættes til 
          egenfinansiering, kan Kinnan-konsulenten optimere anlæg til samtlige kategorier 
             ud fra et ønske om hutigst mulig tilbagebetalingstid og maksimalt afkast efter 
              10, 15 og 25 år.

Forhandler/Autoriseret installatør af DanmarksPaneler:

Dalsagervej 25, 8250 Egå
Tlf. +45 8617 8700
info@kinnan.dk
www.danmarkspaneler.dk


