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Solcelletakstein egner seg best ved nybygg eller renovering av tak. Da blir det minst ekstra arbeid og kostnader 
sammenliknet med å legge en vanlig takstein. Du kan bytte ut eksisterende takstein også, men da må du være obs 
på at du ofte må lekte om, og mange ganger også bytte sløyfer og undertak. 

Fremgangsmåten er den samme som om du skulle lagt vanlig takstein. Du kontakter utbygger, snekker eller bygge-
varehus, som sammen med oss finner den beste løsningen for ditt tak. Du vil da få en komplett pris på de produkte-
ne du trenger. 

4 grunner til å  velge solcelletåkstein 
• Estetikk - Solcelletakstein ser mye bedre ut siden panelene blir en integrert del av taket. 
• Parallelkoblet takstein 

• Minde planlegging og raskere montasje. 
• Bedre utnyttelse av de mest solrike områdene på taket.  
• Hvis du skulle få skygge på deler av taket, vil de delene som fortsatt har sol fortsette og produsere, i mot-

setning til tradisjonell seriekobling hvor hele eller store deler av systemet faller ut. 
• Lavvolt – Snekker kan legge steinen. 
• Sikkerhet: 

• Sikring i hver stein og i tilførselskabel. 
• Sikkerhetsbryter. 
• Lavvolt gir vesentlig mindre fare for brannmannskaper.  

Skarpnes Solcelletakstein 
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Du bør tilpasse pakkestørrelsen til det faktiske strømforbruket ditt. Tilgjengelig, egnet areal vil også begrense hvor mye Solstein 
som bør legges. (1 Fas anlegg begrenser til 3Kw solpakke) 
Har du 400V system i huset (står gjerne i sikringsskap) kan du bruke hybrid inverter med mulighet for batteriløsning. Dette går 
ikke med 230v system. Da finnes det flere fine avtaler hos strømleverandører for kjøp/oppbevaring av overskuddsstrøm. 
Sjekk med forskjellige strømleverandører. 

Hvordan virker systemet 
Leggingen skjer på samme måte som Skarpnes flat og gir et sømløst visuelt pent uttrykk. Systemet er bestående 
av solstein som er parallellkoblet på taket. Dette gir et lavvoltsystem på taket ditt slik at det kan kobles av snek-
keren istedenfor en elektriker. 
 
For å oppnå mest mulig effektivitet fra solcellene, bruker vi et system, med egenutviklede kabler og PV-
Booster. PV-Boosteren er en omformer som gjør om lavspenningen til ordinær spenning slik at system passer til 
ordinære produkter. 

Slik foregår leveransen: 
1. Taket bygges av lokal snekker ferdig opp til og med lekter. Snekker bestiller også alt av vanlige stein og tilbehør på vanlig 
måte gjennom forhandler. Snekker bør ta kontakt for gjennomgang før arbeidet startes opp. (NB ! lekteavstand 350-370 mm). 

2. Solsteinen samt Skarpnes flat leveres samtidig på tak hos kunde. 

3. Utførende snekker tar imot og legger stein. 

4. Elektriker møter på byggeplass og utfører kabler på tak 

5. Elektriker gir snekker enkel (10 min) og lovpålagt opplæring i tilkobling av stein til hovedkabel. 

6. Elektriker ferdigstiller øvrig elektroteknisk installasjon med PV-Booster inverter og tilkobling helt inn i sikringsskap – hvis 
det er klart. 

7. Når systemet er satt i drift registreres FDV-dokumentasjon i Boligmappa. 
Kunde kan søke ENOVA om støtte  

Systemillustrasjon Systemene leveres i 4 forskjellige størrelser: 
• 3 kWp – tilsvarer ca. 25 m2   solstein. 
• 6 kWp – tilsvarer ca. 50 m2   solstein. 
• 9 kWp – tilsvarer ca. 75 m2   solstein. 
• 12 kWp  tilsvarer ca. 100 m2 solstein. 
 
Større anlegg på forespørsel. 
 
Leveransen fra Sun-Net består av den elektrotekniske installasjonen, PV 
booster, kabler, inverter søknader til energiselskap og igangsetting av 
anlegg.  
 

Informasjon til snekker:  

Husk å legge etter Solstein leggeanvisning! 
Viktige elementer: 
• Sløyfer og lekter = 36x48mm. 

• Lekteavstand MÅ være mellom 350mm og 370mm topp-topp lekte. 

• Løsning med beslag i gavl. 

• Bruk møneskrubraket for krysslufting i møne. 

• Ventilasjonslist på nederste lekte. 
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