
SolarLabs facadepaneler er en arkitektonisk, æstetisk attraktivt facadebeklæd-
ning, som fremstilles og leveres skræddersyet i dimensioner, form og farver spe-
cifikt tilpasset enhver arkitektur. 

Systemet er et ægte ”Bygningsintegreret solcellesystem” (BIPV), der som udven-
dig beklædning fungerer som bygningens vejrbestandige regnskærm. Facadesy-
stemet er velegnet som regnskærm både på nybyggeri, og som ny yderklædning 
udenpå facadeisolering ved energirenovering af ældre ejendomme.

Systemet består grundlæggende af tre elementer; facadepanelerne yderst, mon-
tagesystemet som fastholder facadepanelerne til væggen, og et elektrisk system 
for tilslutning af de bygningsintegrerede solcellepaneler (BIPV) til husets elektri-
ske system. Facadesystemet leveres til byggepladsen som samlesæt, hvor det 
installeres på facaden på samme måde som enhver anden facadebeklædning.
Solcellemodulerne forbindes elektrisk og sender den producerede strøm via to 
kabler til en inverter, (det kan være en central inverter eller mikro invertere der 
f.eks kan placeres under de nedhængte lofter inde i bygningen). 

Facadepanelerne  kan fremstilles i to versioner; med og uden integrerede solcel-
ler. Der er ingen visuel forskel, eller forskelle i styrke, holdbarhed eller fysiske 
dimensioner imellem de to versioner. Syd-, øst- og vestfacader, som modtager 
rimelige indstråling fra solen, kan beklædes med panelplader med integrerede 
solceller, mens øvrige facader dækkes af panel uden solceller.

FREMTIDENS 
ENERGIPRODUCERENDE FACADE

SOLCELLEFACADE - NYBYG:
Facaden som SolarLab har udviklet og produceret, tilbyder bygherre 
sammen med sine rådgivere muligheder for selv at bestemme farve og 
størrelse – da modulerne produceres specielt til det enkelte projekt, i 
henhold til bygherres specifikationer og ønsker.  Bygherre får med dette 
facadeprodukt muligheden for, sammen med arkitekt og andre rådgivere 
at optimere byggeriet og kvalificere det til f.eks DGNB standarden. 
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KVALITET FANGER SOLENS ENERGI

Facadepaneler med solceller er grundlæggende opbygget og fremstillet på sam-
me måde som andre solcellemoduler. Kun typen af frontglasset og rammesyste-
met er udviklet specielt til det enkelte projekt. 

SOMMERFUGLEFFEKT
Solcellefacadens farve er ikke 
en pigmentbaseret farve, men en 
strukturel farve hvor farven opstår 
som resultatet af lysets brydning 
i et optisk gitter. På samme måde 
som Morpho-sommerfuglens blå 
vingefarve ikke skyldes  et farve-
pigment, men derimod periodiske 
nano strukturer i vingernes overfla-
de. På samme vis får solcelleglas-
set også farven fra en lagtykkelse 
af et grundstof der reflekterer den 
ønskede farve. 

OM PRODUKTIONEN
SolarLab producerer facadepanelerne i Europa, i en hyper moderne  pro-
duktionsfacilitet med state-of-art maskiner og udstyr. Vores motiverede 
og veluddannede produktionsmedarbejdere sikrer med stolthed at hvert 
eneste panel som forlader fabrikken er testet og har den kvalitet vi har 
sat som mål. Produktionen og produkterne er certificeret i henhold til 
flere standarder, og bliver kontrolleret af TÜV ved årlige fabriksinspek-
tioner.
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18 m2 solcellefacade fortrænger udledning af 1 tons CO2  per år. En facade med 
integrerede solceller bidrager altså positivt til, at et byggeri kan bæredygtigheds-
certificeres. 

Stort set alle komponenter som indgår i et facadepanel kan recirkuleres.

Ved danske forhold har solcellefacaden en energimæssig tilbagebetalingstid på 
2-3 år. I løbet af dens forventede levetid, vil facaden tjene den energi som medgår 
til dens fremstilling ind mere end 10 gange. Hertil skal den sparede CO2-belast-
ning fra produktion af tegl eller andre alternative byggematerialer, som solcellefa-
caden erstatter, lægges til. 

SolarLab producerer i Europa, og begrænser dermed transportafstande for råva-
rer, halvfabrikata og færdige komponenter. Det har stor betydning for Life Cycle 
Costs (LCC),  CO2 footprint og energy pay-back tider (EPBT) hvor i verden et 
solcelleanlæg produceres. Solcellemoduler som produceres i Asien og anvendes 
i Europa, afsætter cirka dobbelt så stor CO2 footprint som solcellemoduler der 
fremstilles i Europa og anvendes i Europa. .

NYUDVIKLET - AFPRØVET OG GENNEMTESTET
Facadesystemet har gennemgået udmattelsestests af alle komponenter 
og samlingers styrke og holdbarhed. Testen afspejler så realistisk som 
muligt, og med en rimelig sikkerhedsfaktor, det miljø og de driftsforhold 
som solcelleanlægget på en façade i Skandinavien kan tænkes udsat for 
i de næste 30 år. Grundlaget for de gennemførte tests er DS/EN 1991-1,-3 
og -4 (Eurocodes for vind- og snelast samt tilhørende nationale annek-
ser), og dertil tillagt en vurdering af andre ekstreme klimatiske og drifts-
mæssige forhold som kan tænkes at ville kunne nedbryde facadepaneler 
med integrerede solceller.

FACADENS BIDRAG TIL ET 
BÆREDYGTIGT BYGGERI
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Pris og tilbagebetalingstid
Facadesystemet erstatter andre typer af facadebeklædning og fungerer som 
bygningens vejrbestandige regnskærm. Et arkitektonisk, æstetisk og attraktivt 
produkt, som leveres til byggepladsen i samlesæt, hvor den facademonteres på 
samme vis af entreprenører med kompetencer inden for facadeopsætning.  

Facadesystemet er ikke en standardiseret byggevare, men fremstilles og leve-
res skræddersyet specifikt, med hensyn til dimension, form og farve, til enhver 
facade. Derfor afhænger prisen selvfølgelig af facadens kompleksitet og mon-
tageforholdene. Systemet kan leveres både med og uden vindues- og dørind-
dækninger, murkroner og andre tilpasningsstykker ved facadeskift, og med/uden 
det elektriske system som er nødvendigt for tilslutning af de solcelleintegrerede 
facadepaneler til bygningens el-system. 

Facaden har en holdbarhed og levetid som gennemsnittet af andre facadebe-
klædninger, og investeringen i den grønne el-produktion betaler sig hurtigt hjem.

Kvædevej 4, 
8270 Højbjerg
Tlf: 60 17 80 31
info@solarlab.dk

Bæredygtigt nybyggeri sender den 
kommercielle værdi i vejret, og der 
er endnu større gevinster at hente på 
investering i bæredygtig renovering af 
eksisterende byggeri. 

Nogle mener at bæredygtighed er for 
dyrt og i øvrigt uforeneligt med en 
kommerciel succes, men virkelighe-
den er en anden. Den første regning 
kan være højere, men erfaringer viser 
at det over tid giver større afkast, 
hvis man investerer bæredygtigt. Det 
koster faktisk penge at lade være. 

NYT LIV TIL GAMLE FACADER 
– DET BETALER SIG


