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Grøn energi i smukt design
HEM CFR-moduler
Solenergi giver arkitektonisk frihed
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UDEN BEGRÆNSNINGER
Dansk Solenergi ApS kan nu

Effektivitet 4

præsentere et revolutionerende
gennembrud med deres patent
(pending) nyhed: CFC - Farvede
solcellemoduler, der overskrider alle
tidligere begrænsninger.

I kraft af de æstetiske og arkitektoniske muligheder, de farvede
solcellemoduler repræsenterer, er
der lagt op til en helt ny og meget
energieffektiv arkitektur, som ikke
kender nogen grænser.

Tænk uden for rammerne, inden for energirammen
Dansk Solenergi giver vores samarbejdspartnere mulig-

beregnet og produceret et testanlæg med lysegrå modu-

Alle typer facader og tage m.m. kan

hed for designe deres eget solcellemodul. Lige fra

ler til Teknologisk Institut samt transparente solcellemo-

udgøre et aktivt element i energifor-

farven eller farverne, størrelsen af modulet til refleksi-

duler til Herlev Hospital, hvilket involverede forskellige

syningen, samtidig med at arkitek-

onsgraden. Det er også muligt at give modulet mønstre,

typer celler og forskellige størrelser glas. Vi leverer

turen har helt frie tøjler.

der ligner de omgivne miljøer. Ved integrering i vinduer

ikke blot solcellemoduler og stopper der. Vi kan levere

bestemmes transparens-niveauet i henhold til ønsket

komplette systemer, hvis det ønskes. Vi tager kontakt til

belysningsniveau og farvetone.

installatører, fagfolk og leverandører. Dermed forenk-

Der er lagt op til en symbiose
mellem teknik og æstetik af helt nye
og uanede dimensioner.

ler vi vores samarbejdspartneres kommunikationsvej.
Når designet på solcellemodulet skal laves, skal det
besluttes om det skal være integreret i bygningen

Med over 25 års erfaring i branchen, har vi opbygget en

FORDELE:

således at det minimerer synligheden, eller om designet

‘know-how’ udover det sædvanlige, og har klaret udfor-

•

Lystransparens på op til 95%

af bygningen skal tage udgangspunkt i et futuristisk

dringer, der for de fleste synes umulige. Alle solcelle-

og hermed enestående høj

udseende og solcellemodulerne skal være bygningens

moduler bliver produceret på vores fabrik i Danmark,

effektivitet

“ansigt” udadtil. At implementere grøn energi i byggeriet

som er bygget således, at CO2 udslippet er minimalt

Nye æstetiske designmulig-

på denne måde kan, med rette, cementere arkitektens

ved produktion. På trods af at vi har Danmarks største

heder

navn i branchen og bygningens grønne profil. Vi vil i

produktionsfacilitet til solceller, er vi meget fleksible ift.

•

Økonomisk produktion

fællesskab designe det ønskede modul, hvor vi vil være

ønsker og specifikationer.

•

Udvider i vid udstrækning sol-

en aktiv sparringspartner som kan vejlede ift. æstetiske

cellemodulernes anvendelse-

muligheder, og lave alle de nødvendige beregninger, så

sområder.

at anlægget ikke blot er smukt at se på, men også virker

•

upåklageligt. Bygningsintegrerede solceller er en ideel
løsning ift. at overholde energirammen. Senest har vi

Dansk Solenergi ApS
Danish Solar Energy

Grøn energi i Rødt design

Solenergi giver
arkitektonisk frihed

Solmoduler til røde miljøer
Et eksempel på et projekt, Dansk Solenergi har udført,

Med over 25 års erfaring i branchen har Dansk Solenergi

Solceller i alle farver, strukturer og

er en bygning i Svendborg, som de har beklædt med

opbygget en ‘know-how’ udover det sædvanlige og har

mønstre - Alle typer facader, tage

teglrøde solceller. Solcellerne er valgt i en tone mørkere

klaret udfordringer, der for de fleste syntes umulige.

med mere kan udgøre et aktivt

end teglstenene, som i dette tilfælde bliver mørkere

Alle solcelle¬moduler produceres på egen fabrik, der er

element i energiforsyningen sam-

med tiden og dermed vil få samme farve som sol-

Danmarks største produktionsfacilitet indenfor solceller.

tidig med, at arkitekturen har helt

cellerne. Med de farvede solceller er der således lagt

Fabrikken er endvidere bygget således, at der er et

frie tøjler. - Fordelene ved det nye

op til en symbiose mellem teknik og æstetik, som vi

minimalt CO2-udslip ved produktionen.

produkt er mange. Udover at give

forudser, vil blive udbredt i stor skala verden over – og

nye æstetiske designmuligheder

som udgør en af løsningerne på de klimaudfordringer,

Tekniske specifikationer:

og mulighed for flere måder at

vi står overfor.

Modul type: HEM-HHV80.3xR110GG6

integrere solceller på, har de en

Modulet kunne også vælges i andre nuancer som til-

Anlægs effekt: 6,4 kWp.

enestående høj effektivitet og

passes det omgivne miljø, der nærmest ville gøre dem

Refleksionsgrad: RHEM600

kvalitet samtidig med at det er et

usynlige. Vi kan producere moduler op til LxB 2,7x 1,7

Monteringsbeslag: *Ja

økonomisk produkt

m.

Monteringsløsning: Ja

.
Kontakt os på: Tlf. 3536 7777

Modulerne kommer med indbygget monteringssys-

eller: info@dansksolenergi.dk

tem til facader og tage og med samme tætnings
grad som traditionelle tegl og skifer bæklædninger.

Dansk Solenergi ApS

Dansk Solenergi ApS

Skræddersyede løsninger

Skifergrå moduler - kvalitet og design
- Produceret i Danmark

BESTEM Skiffer nuance/farve

Refference projet i Randers solcellemod-

på noget af taget eller som en komplet

Vi laver solcellemodulet i den farve og

uler til integrering i skifer. Solcellerne bliv-

tagløsning.

størrelse, som passer til dit projekt

er 100% integreret i det nuværende tag
og kan med fordel erhverves ved tagren-

Der kan tilvælges til modulerne:

overing eller ved køb af nyt tag. Dermed

2. Modulfarve som tilnærmes skiferfarven

opnås en besparelse på tagbeklædning.

3. Monterings system

Vores skiferintegrerede solcellemoduler

3. Glas, refleksionsniveau

HØJ YDEEVNE

er den optimale løsning, hvis man ønsker

4. Standard modulstørrelse er:

Vi anvender markedets højst ydende sol-

at nedsætte sit el-forbrug og CO2-udslip,

1605x(350-410)x6mm.

celler for at opnå den bedste kvalitet

og samtidig ønsker at bevare bygnin-

Modulerne kan også produceres i andre

gens arkitektoniske udtryk. De er lette at

størrelser og former efter aftale.

B E VA R Æ S T E T I K K E N
Vores solceller til skiferintegrering går i et
med taget og bevarer bygningens udtryk

REFERENCE

montere med vores monteringssystem.

Rander.

Solcellemodulerne kan enten anvendes

Se dem på vores hjemmeside .
www.dansksolenergi.dk.
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Skifergrå moduler - kvalitet og design
- Produceret i Danmark
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Skiferintegration

Skræddersyede løsninger

Vi har kvalitet og design i fokus
- Produceret i Danmark

BESTEM GLAS

Dansk Solenergi ApS. var blandt de

Solcellemodulerne kan enten anvendes

Vi laver solcellepanelet i den størrelse,

første på markedet med solcellemoduler

på noget af taget eller som en komplet

som passer til dit projekt

til integrering i skifer. Solcellerne bliver

tagløsning.

100% integreret i det nuværende tag og

Der kan tilvælges til modulerne:

kan med fordel erhverves ved tagren-

1. Overdækning af tråde

overing eller ved køb af nyt tag. Dermed

2. Modulfarve som tilnærmes skiferfarven

opnås en besparelse på tagbeklædning.

(Dansk Patenteret system)

HØJ YDEEVNE

Vores skiferintegrerede solcellemoduler

3.

Vi anvender markedets højst ydende sol-

er den optimale løsning, hvis man ønsker

celler for at opnå den bedste kvalitet

at nedsætte sit el-forbrug og CO2-udslip,

*Vores

og samtidig ønsker at bevare bygnin-

1605x400(810)x5,5 mm., men modulerne

gens arkitektoniske udtryk. De er lette at

kan produceres i andre størrelser og for-

montere med vores monteringssystem.

mer efter aftale.

B E VA R Æ S T E T I K K E N
Vores solceller til skiferintegrering går i et
med taget og bevarer bygningens udtryk

REFERENCE
Vi leverer solceller til mange huse.
Se dem på vores hjemmeside .
www.dansksolenergi.dk.

Flensbjerg 8

4960 Holeby

Glas

mat/klar,

standard

refleksionsniveau

modulstørrelse

er
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Facadeintegration

Skræddersyede løsninger

Sammen kan vi designe fremtiden
- Produceret i Danmark

GRØN PROFIL

Solceller naturligt integreret i facader er

tor 10 siden 2008, hvilket nu gør solceller

Solceller på facaden sender et stærkt grønt

fremtiden. Med vores nyeste teknologi,

fuldt konkurrencedygtige i forhold til andre

signal til omverdenen

kan vi lave usynlige solceller i næsten

energikilder. Den anden begrænsning har

alle farver og vi kan til og med indsætte

været at kunne implementere dem i den

skrifter og billeder og samtidig få et unikt

eksisterende arkitektur, uden arkitektoniske

højt udbytte af energi. Vores moduler giver

begrænsninger. Den begrænsning er der

mange muligheder for at implementere kli-

ikke i dag med vores nye og patenterede

HØJ YDELSE

mavenlige energiproducerende solceller på

teknologi. Er vi klar til at gøre den forskel,

Vi bruger altid de bedst ydende solceller på

alle facader og arealer med solindstrålling,

for at holde temperaturen nede som FN

markedet, for at sikre så meget klimavenlig

uden at skade det arkitektoniske design.

kræver, hvis vi ønsker en bæredygtig frem-

Solceller har altid haft to væsentlige be-

tid, for os selv og vores børn.

UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER
Ti l b y d e r a r k i t e k t e r e t v æ l d a f b a n e brydende muligheder

energi som muligt til vores kunder

grænsninger for udbredelsen. Den første

REFERENCER
Vi har leveret mange facadeløsninger. I øjeblikket er vi ved at lave en facadeløsning til

har været prisen, som er faldet med en fak-

Dansk Solenergi ApS

Hangar 3 på Værløse Flyvesplads. Se mere
på vores hjemmeside.

Flensbjerg 8

4960 Holeby

Danmark

Tel 0045 3536 7777
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Grøn energi i smukt design

Solenergi giver
arkitektonisk frihed
FARVEDE SOLCELLEMODULER
UDEN BEGRÆNSNINGER

Kun fantasien sætter grænser for de
muligheder som CFR solcellemodulerne lægger op til.

Alle belægninger, der vender mod
solen, kan udgøre en CO2-fri
energiproducerende elforsyning,
samtidig med at det ikke er til gene
for naboen.

Lad os vide, hvad du ønsker.
Vi udvikler og tilpasser vores CFR
moduler til præcis dine unikke
ønsker - om de skal være runde,
femkantede, hvide eller grønne.

Ring og få en uforpligtende samtale
tlf. 3536 7777 eller send en E-mail
til info@dansksolenergi.dk og få en
dialog med en af vores ingeniører.

Solcelleanlæg, Teknologisk Institut i Tåstrup
Dansk Solenergi, HEM-CFR modul - Mathvid V.7,

Projektet er lavet i samarbejde med RockPanel.

med ultra lav refleksionsgrad. Disse unikke moduler

Tekniske specifikationer:

kan erstatte et vilkårligt RockPanel. Valget af dimen-

Modul type: HEM-CFRHVV.7 - DarkWhite

sionerne og farven her skyldes ønsket om at vise det

Modulareal: 2,6 m2

æstetiske udtryk som disse moduler kan tilføje facader

Aktivt areal: 2,2 m2

med RockPanel’er. Modulet kunne også vælges i en

Moduleffekt: 340 Wp.

tilnærmet matgrå farve, der nærmest ville gøre dem

Refleksionsgrad: RHEM600

usynlige. Vi kan producere CFR moduler op til LxB

Monteringsbeslag: *Ja

2,7x1,7 m.

Vandtæt monteringsløsning: Nej

Modulerne kan fås med et vandtæt monteringssystem

Anlægget testes af : TI Tåstrup

til facader og tage og undertaget kan spares helt.
Ovenstående anlæg kan ses på Teknologisk Institut i
Tåstrup og er tilgængeligt til 2020.

Dansk Solenergi ApS

ZINK - KOBBER - STÅL

Skræddersyede løsninger

Vi har kvalitet og design i fokus
- Produceret i Danmark

T I L Z I N K - , K O B B E R - O G S T Å LTA G E
Solceller fra Dansk Solenergi er fuldt integrere-

Beskytter mod regn og vind som almin-

Et let tag, der passer til alle tagkonstruk-

de og farven matcher materialevalget

delige tagplader og samtidig producerer

tioner. Fuldt integreret i metalprofilet,

tagpladerne elektricitet. Solcellerne bliver

med en unik fæstningsmetode, der sikrer

lagt som almindeligt tag og kan anvendes

solcellepanelerne en optimal ydelse og

på alle konstruktioner. Denne pro-

fæstning til profilerne, under de hårde

filløsning er også velegnet som renover-

miljøforhold som de udsættes for.

V E L E G N E T T I L A S FA LT PA P

ingsløsning. Modulerne tager udgang-

Solcellerne kan fås i forskellige farver,

Asfaltpappet giver yderligere beskyttelse mod

spunkt i en falset metaltagdækning som

alt efter ønske, og kan leveres både som

kondens fra metallets underside

giver et absolut vindtæt, vejrbestandigt

monokrystallinske eller polykrystallinske.

D A N S K E S O L C E L L E PA N E L E R
Alle paneler er produceret på Dansk Solenergi
ApS’s egen fabrik i Holeby

og vandtæt tag, grundet tagmaterialets

FLEKSIBILITET
Dansk Solenergi er fleksible ift. størrelse, mate-

fuldstændige diffusionstæthed.

riale og farve

Dansk Solenergi ApS
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Danmark
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Glasintegration

Skræddersyede løsninger

Vi har kvalitet og design i fokus
- Produceret i Danmark

BESTEM GLAS
Vi laver solcellemodulet i den størrelse og

Transparente solcellepaneler åbner en

er, hvor der kan opnås en yderligere

form, som passer til dit projekt

verden af muligheder for arkitekter og

energiproduktion ved at anvende solind-

giver et væld af æstetiske muligheder.

strålingens refleksioner.

Ved at integrere de transparente solcel-

Vi anvender altid markedets bedste råva-

lepaneler i bygningen, opnås et futuris-

rer, der er produceret iht. internationale

tisk udtryk, samtidig med at panelerne

certificeringer: IEC 61215 og EN 730.

B E S T E M LY S I N D S T R Å L I N G
Vælg selv, hvor transparent modulet skal
være ved at bestemme celle-afstanden og
som noget helt nyt også farvetonen

hjælper med at overholde energirammen.

HØJ YDEEVNE

Ved at integrere solceller i vinduer kan

Når man samarbejder med Dansk

Vi anvender markedets højst ydende sol-

konstellationen også anvendes til solaf-

Solenergi ApS, får man Danmarks

celler for at opnå den bedste ydelse

skærmning. Vi anbefaler også vores

største producent af solcellemoduler

transparente

med sig - og mere end 25 års erfaring.

REFERENCE

bifaciale

solcellepanel-

Vi har netop leveret et komplet
glasintegreret system til Herlev Hospital

Flensbjerg 8
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Glasintegration

Skræddersyede glasløsninger
nu også med en farvetone
BESTEM GLAS
Vi laver solcellemodulet i den størrelse og
form, som passer til dit projekt

B E S T E M LY S I N D S T R Å L I N G
Vælg selv hvor transparent modulet skal
være ved at bestemme celle-afstanden

HØJ YDEEVNE
Vi anvender markedets højst ydende solceller for at opnå den bedste ydelse

REFERENCE
Vi har netop leveret et komplet
glasintegreret system til Herlev Hospital

Flensbjerg 8

4960 Holeby

Danmark

Tel 3536 7777
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FN’s Hovedkvarter i København

Skræddersyede løsninger
1/3 del af energien kommer fra klimavenlige solceller
De 1.400 HEM-PV solcellemoduler
er produceret på Lolland af Dansk
Solenergi og dækker 30% af bygningens energiforbrug

D e t t e e k s e m p e l v i s e r, h v o r v i g t i g t
det er for arkitekten at indtæn-

FN’s hovedkvarter
i København
Solcellemodulerne er

produceret i Danmark

ke solcellernes karakteristiske
udseende fra starten, for at opnå
den ønskede arkitektur
Alle moduler er produceret på vores unikke,
automatiserede produktionslinje med den
fineste efterbehandling. Processen sikrer
det højeste niveau af præcision og ensartet
topkvalitet

Vi er stolte over, at vi fik opgaven med at levere et 355 kWp solcelleanlæg til FN’s hovedkvarter i København. Solcelleanlægget blev
nomineret på Intersolar i München 2014, som det flotteste og bedst
integrerede anlæg i arkitekturen siden 2002.

CERTIFICERINGER
Alle Dansk Solenergi`s moduler
produceres i henhold til de internationale certificeringer IEC61215

DANISH SOLAR ENERGY LDT
Dansk Solenergi ApS

IEC EN730

Flensbjerg 8
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Denmark
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Dansk Solenergis fabrik er et stort
fuldautomatiseret produktionsanlæg beliggende
i hjertet af et grønt miljø i Syddanmark

Fremstilling af HEM
moduler
Vores fabrik er designet og bygget
af en af verdens pionerer på solenergiområdet.
Vores solcellemoduler er produceret
i en unik og fuldt automatiseret produktionslinje. Fabrikken er designet
og bygget til at give fleksibilitet til
produktion af skræddersyede solcellemoduler.

Entusiast i innovative
design
Vi er stolte over at være verdens
pionerer inden for solcelleteknologien. Vi elsker design, innovation og
kreativitet. Vi er stolte af at producere æstetiske løsninger, der passer til
dine ønsker og behov. Vi vil gerne
være din kreative partner. Vi har
stor erfaring med at designe og
udvikle innovative systemløsninger,

Lidt om os
Fabrikken bruger primært vedvarende energi som ener-

til den 3. verden, hvor der indgået uddannelse og tekno-

giforsyning. Fabrikken er super isoleret og anvender

logioverførsel. Vi har udarbejdet forskellige bæredygtige

solens energi, ikke alene til elektricitet i produktionen

energiløsninger til områder med eller uden tilstrækkelig

og varmepumper, men også til direkte opvarmning

infrastruktur.

og belysning i fabrikken. Varmen fra maskinerne genbruges også. Vi har etableret et stort bassin til opsamling af regnvand til optimering af energiproduktionen fra
vores solceller.

til bl.a. facader, soltage, vinduer,
gadelys, overvågningssystemer,

Vores effektive robotteknologi og moderne efterbe-

solparker og endda til kunstneriske

handling sikrer det højeste niveau af præcision og ens-

skulpturer og kirkeklokker.

artede kvalitetsprodukter med minimal miljøpåvirkning.

Uanset hvad du kan forestille dig,

Vi er en af pionererne inden for solenergi med mere

er der ingen begrænsninger. Bare

end 25 års global erfaring. Vi har designet og leveret

ring til os.

innovative løsninger til mange forskellige typer af an-

DSE har leveret projekter i en stor del af verden bl.a.
Skandinavien, Tyskland, Spanien, Italien, Portugal,
Grækenland, Sydamerika, Øst- og Vestafrika, Asien,
Grønland, Mellemøsten og mange flere.

Dansk Solenergi har siden 1990’erne samarbejdet med
en række anerkendte forskningsinstitutioner som RISØ,
DTU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet,
Forschungszentrum Jülich m.fl.

lægsprojekter - mere end 1000 cases over hele verden,
der spænder fra batteridrevne anlæg, bygningsintegrede anlæg til mellemstore og store solparker.
Især er vi stolte over at have leveret mange anlæg,

Dansk Solenergi ApS
Danish Solar Energy

Dansk Solenergis produktionsfacilitet

DANISH SOLAR ENERGY
Dansk Solenergi ApS
w w w . d a n i s h s o l a r e n e r g y. c o m
Flensbjerg 8

4960 Holeby

Danmark

Tel 3536 7777

