Solartek WR-1
S olcellesystem for vegg eller sk rått tak
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Solartek WR-1
SOLARTEK WR-1 er et komplett
solcellesystem som er utviklet for
montasje på vegg eller på skrått tak.
Systemet består av solecellemoduler
og et festesystem som dekker skjøten
mellom solcellemodulene på en måte
som gir flaten med solcellemodulene
et helhetlig preg.
I tillegg inngår nødvendig kabling, samt en vekselretter
som omformer strømmen fra solcelleanlegget og
synkroniserer den mot det vanlige strømnett.
Vanligvis kobler man kabelen fra solcelleanlegget inn
på kundens side av el-måleren, slik at en sparer strøm,
nettleie og de offentlige avgifter.
Standardutgaven av SOLARTEK WR-1 består av
solcellemoduler med sorte rammer og et festesystem
som er sort. Dette gir en mørk flate som lett kan
integreres i et moderne arkitektonisk uttrykk.
Rammene er ekstra kraftige og robuste og tåler det SOLARTEK WR-1: Oseana kunst og kultursenter på Os i
norske klimaet godt.
Hordaland
SOLARTEK WR-1 kan også leveres med blanke
rammer, rammer i andre farger samt solceller i andre
farger. Denne type anlegg må spesialbestilles.
SOLARTEK WR-1 kan enkelt festes til trelekter eller
metall-bøyler. I Norge ser vi at de fleste foretrekker den
enkleste og rimeligste løsningen som er to stk 48x98
mm trelekter lagt på hverandre, og så skrur skinnen
fast i dette.
Ved å installere SOLARTEK WR-1 vil man:
• Reduser utgifter knyttet til strøm, nettleie og
offentlige avgifter
• Reduser utgifter til dyre fasadeplater eller takbelegg
• Oppnå en høy energiklasse
(øke verdien av eiendommen)
• Oppnå et godt renommé
(øke verdien av eiendommen)
Getek kan også tilby et webbasert system som blant
annet viser produksjon i øyeblikket, samlet produksjon
og redusert CO2 utslipp. Dette kan enten vises på en
egen skjerm eller på en webside.

SOLARTEK WR-1: Energibygget Lerkendal i Trondheim
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