
Solcelleanlæg -
den bedste investering i din fremtid.



1. Klasses Solcelleanlæg fra Danmarks førende solcelleproducent

Tysk kvalitet – Dansk Design
GermanSolar er dansk! Teamet og ejerkredsen bag GermanSolar har 12 års erfaring fra specielt det tyske 
solcellemarked, hvor der gennem årene er blevet leveret mange, mange tusinde solcelleanlæg til lige så 
mange tilfredse kunder. Deraf navnet ”GermanSolar”. 
GermanSolar har gennem årene udviklet sig til en af Europas førende leverandører af komplette solcelle-
anlæg til familiehuse og er kendt for at levere det flotteste design i den højeste kvalitet til de husejere 
der kun ønsker sig det allerbedste.



GermanSolar tilbyder individuelle og behovsori-
enterede totalløsninger af solcellesystemer – fra 
private taganlæg til solcellekraftværker i multi-
megawattklassen. Hvad enten der er tale om sol-
cellemoduler, invertere eller montagesystemer: 
Alle komponenter fra GermanSolar udmærker 
sig med deres lange levetid, deres gennemprø-
vede funktionalitet og deres flotte udseende og 
sætter nye standarder for området.

Som datterselskab af det danske Photonic Energy 
A/S profiterer vores kunder af den styrke og den 
kompetence, som det giver at være en af ver-
dens store OEM-producenter af solcellemoduler. 
Vores produkter udvikles i Tyskland og fremstil-
les i koncernens egne moderne produktionsan-
læg over hele verden eller i samarbejde med 
kompetente partnere som lever op til selskabets 
høje krav til kvalitet og troværdighed.

Hvert eneste anlæg opfylder de højeste kvalitets-
normer på basis af ISO-certificeringer, TÜV certi-
ficeringer og CE mærkninger. Over 50 eksperter 
sørger i den forbindelse for, at kvalitetskravene 
overholdes nøje. Et særligt overbevisende bevis 
for vores medarbejderes dygtighed og vores pro-
dukters kvalitet er de store solcellekraftværker, 
som GermanSolar har dimensioneret, leveret og 
opført som hovedentreprenør. Fungerer noget i 
dette højprofessionelle miljø, opfylder det også 
kravene på alle andre anvendelsesområder. På 
forsknings- og udviklingsområdet stoler vi helt 
og holdent på vores danske og tyske ingeniø-
rers knowhow om solenergi. ”Danish Design” 
og „German Engineering“ er således det solide 
grundlag for bæredygtige løsninger, som opfyl-
der de højeste kvalitetsstandarder.
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Kvalitet er afgørende.



Wir tragen Verantwortung

Ren energi til overflod.

Energiforsyning på bæredygtig og absolut ved-
varende vis er ikke længere fremtidsdrømme og 
har ikke været det længe. Løsningen skinner os 
bogstavelig talt lige i ansigtet: Solen. Ren energi 
til overflod. På kun 20 minutter stråler solen så 
meget energi på jorden, som hele menneskehe-
den forbruger på ét år!

Overalt i Europa har vi tilstrækkelig solindstrå-
ling – selv når det er overskyet. Energi, som også 
du kan udnytte ved hjælp af vores solcellesys-
temer. Energi, som kan ændre vores liv, vores 
tilværelse og vores fremtid på afgørende vis.

Solenergi i el nettet.  
Omdannelsen af solenergi til elektricitet kalder 
man fotovoltaik – og fotovoltaik er tidens trend. 
Hvor strøm udvundet ved hjælp af solen i større 
skala tidligere var en sjældenhed, så bidrager 
solcelleanlæg i dag i stigende grad til at dække 
behovet for elektricitet. Langt de fleste solcelle-
anlæg er sluttet til strømnettet. Det betyder, at 
den strøm, som genereres på taget, på facaden 
eller på et frilandsanlæg, både kan gå til eget 
forbrug og sendes ind i det offentlige el net og 
modregnes således ens eget forbrug.

Sådan kan et solcelleanlæg betale sig. 
Rentabiliteten af et solcelleanlæg kommer først 
og fremmest an på anlægskomponenternes kva-
litet og virkningsgrad.
Faktorer, som du under alle omstændigheder 
skal fokusere på, når du køber dit anlæg, og som 
ved udviklingen af GermanSolar-moduler – ud 
over designet – spiller en afgørende rolle. Ger-
manSolar yder endda garanti på dette:

▪ 10 års produktgaranti 

▪ 12 års ydelsesgaranti på 90 % af den nominelle ydelse

▪ 25 års ydelsesgaranti på 80 % af den nominelle ydelse

Andre vigtige aspekter for at opnå et godt ud-
bytte er en optimal position i forhold til solen 
samt eliminering af skyggeforhold, en fejlfri 
drift og en lang levetid for anlægget. Med et an-
læg i Danmark opnår du pr. år i gennemsnit for 
hver kilowatt-peak (kWp) mellem 800 og 1000 
kilowatt-timer. Anvendelse af fornybare energi-
er lønner sig ikke kun med hensyn til miljøet. 
Nettoafregningsordningen sørger for, at solener-
gi kan betale sig.

Det er tid til forandring. 
Solenergi er fremtiden!

3



Det er tid til at ændre energifokus.

Det er nemmere at skifte til elektricitet fra sol-
energi, end du tror. Det eneste, du har brug for, 
er et solcelleanlæg fra GermanSolar på taget. 
Så kan du lave din egen rene strøm. Du gør der-
med ikke kun miljøet en stor tjeneste. Du gør dig 
også på den måde uafhængig af de forventede 
kraftige stigninger i energipriserne. Endvidere 
kan du få hjælp til din investering gennem at-
traktive finansierings muligheder og den danske 
nettoafregningsordning. Hver eneste kilowatt-
time, som sendes ind i det offentlige strømnet 
sparer dig for ca. 2 kr. 

Så let får du et solcelleanlæg på taget.
Profitér allerede i år af den aktuelle lovgivning! 
Et solcelleanlæg bør installeres af en professio-
nel installatør. Som anbefalet GermanSolar-part-
ner rådgiver han dig, planlægger og monterer 
dit solcelleanlæg. Med tagmonteringssystemet 
„GermanClick“, der er udviklet specielt til Ger-
manSolar-moduler, går monteringen nemt og du 
får et rigtigt flot resultet. Med en kompetent 
fagmand ved din side kan du være sikker på, at 
dit anlæg kommer op på taget til tiden, og at det 
fungerer uden problemer og optimalt fra dag 1.

Høj kvalitet i et solcelleanlæg er det allervig-
tigste. Selve solcellemodulerne skal tilbringe 30 
år eller mere oppe på taget så de skal være i en 
meget god kvalitet. Og det samme skal monta-
gesystemet som skal holde dem fast i de næste 
30 år! På taget bliver moduler og montagesys-
tem udsat for masser af regn og sne, stormvejr, 
høj varme, hagl, høj UV-bestråling osv. – og for 
at kunne holde til det, skal de være ordentligt 
lavet hele vejen igennem.

Strøm fra solenergi
i stedet for kul og olie.
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Nogle eksempler på solcelleanlæg fra 
GermanSolar AG: 
Bolig
Germansolars Solcelleanlæg er rigtigt flotte med 
det pulverlakerede montagesystem GermanClick i 
sort. Tage med forskellig orientering kan anvendes 
optimalt til et solcelleanlæg.
 

Erhverv
På bygninger, der er specielt designet til dette 
formål, udnyttes alle tagflader optimalt. Dette 
solcelleanlæg har en ydelse på 220 kWp og pro-
ducerer ca. 200.000 kWh pr. år eller det samme 
som ca. 400.000 kr. 

Industri
På flade tage opstilles modulerne ved hjælp af 
stativer, så de placeres optimalt i forhold til so-
lens vinkel. Derved er det muligt at opnå den 
maksimale ydelse for et solcelleanlæg.

Solcellepark
GermanSolar AG planlægger, dimensionerer, 
leverer og opfører solcelleparker i megawatt-
klassen overalt i Europa. Vores kompetence om-
fatter følgende områder: planlægning, levering, 
opførelse og tilslutning.
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Producer din egen strøm 
sammen med os!

Følgende fordele taler for sig selv:

▪	 Miljøet
 Aktiv miljøbeskyttelse med sikkerhed

▪	 Bæredygtighed
 Uafhængighed af fossile brændselskilder 
 og importeret strøm fra atomkraftværker

▪	 Besparelse
 Reducer dine energiomkostninger

Afbildningen sammenligner energiproduktionen fra 
moduler på forskellige arealhældninger på et hus.



6

Med et solcelleanlæg fra GermanSolar kan du spare
penge, nedsætte dine strømudgifter og skåne miljøet.

For hver kWp solcelleanlæg du monterer, sparer 
du miljøet for ca. 0,5 tons CO2 om året. For et 
gennemsnitligt parcelhus svarer det til 2-3 tons 
CO2 besparelse om året. 

Du sikrer samtidig dig selv en lav elpris i de næs-
te 30 år eller mere. De fleste huse har plads på 
taget til et solcelleanlæg. Har du 40-45 m² fri 
tagflade, så har du plads til et maksimalt stort 
solcelleanlæg på 6 kWp, som vil kunne dække 
dit el-forbrug helt eller delvist. Når solcellean-
lægget producerer mere end du når at forbruge, 

så drejer el-måleren baglæns og på den måde 
”lagrer” du helt automatisk din overproduktion. 
Investeringen i et solcelleanlæg er rigtig god, og 
du kan producere din egen strøm for under 1 kr/
kWh de næste 25-30 år. Bedre og mere sikker 
investering kan man næsten ikke forestille sig. 
Og så gør du noget vigtigt for miljøet samtidigt! 
Oven i købet, så sikrer et solcelleanlæg, at din 
bolig får en bedre energimærkning, hvilket for-
bedrer prisen på din bolig, hvis du en dag skulle 
sælge den. 
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Profitér af vores erfaring 
med store solenergikraftværker.
GermanSolar er kvalitetspartner og løsningsleve-
randør af solcelleanlæger af enhver størrelse og 
vi har gennem årene opført en række solcellek-
raftværker rundt omkring i Europa. Med opførel-
sen af en solcellepark i Sachsen, Tyskland, hvor 
der tidligere lå et brunkulskraftværk, har vi en 
gang for alle bevist vores evne til at levere og 
vores styrke i at udvikle og opføre. Vi var i stand 
til ved hjælp af denne imponerende solcellepark 
og dens samlede ydelse på 8 MW at tilføre vær-
diløs brakjord en værdi, der peger ind i fremti-
den. Projektet blev finansieret, fulgt og støttet 
af den tyske UmweltBank. Her er et uddrag af en 
presseartikel fra banken:

Udnyttelse af brakjord.
Lige i nærheden af solcelleparken ligger indus-
triområdet „Schwarze Pumpe“ (Sorte pumpe). I 
mere end 100 år har man gravet brunkul i områ-
det rundt om Zerre i Oberlausitz. Det første store 
kraftværk Trattendorf var i drift fra 1917 til 1945. 
Det andet kraftværk blev bygget op fra grunden 
på samme sted og var i drift indtil 1996, hvorefter 
det blev revet ned. Derefter lå området brak og 
ubenyttet hen i mange år. I 2010 opførte German-
Solar den 18 hektar store solcellepark Zerre på 
det tidligere storkraftværks konvektionsarealer. 
Således kunne man anvende eksisterende area-
ler på en formålstjenlig måde, og man undgik at 
inddrage ekstra grønne områder. Frilandssolcelle-
anlægget består i alt af syv separate solcellepar-
ker hver især med en ydelse på mellem 1 og 1,5 

MW. De ca. 38.100 solcellemoduler stammer fra 
GermanSolar AG. Installationen af modulerne og 
inverterne samt produktionen af modulstativerne 
blev udført sammen med lokale firmaer. Dermed 
blev der skabt nye arbejdspladser, og den lokale 
økonomi kunne herved styrkes.  

Respekt for naturen.
Under planlægningen og realiseringen af pro-
jektet blev der især fokuseret på behovene for 
naturbeskyttelse. Parkens modulstativer blev så-
ledes fremstillet af lokale fyrretræer. Endvidere 
sikrede man gennem opstilling af flagermuskasser 
og ynglekasser til den sjældne hedelærke, at den 
lokale dyreverden bevarer sine livsbetingelser og 
kan leve i området omkring solcelleparken. I mel-
lemtiden har naturen delvis tilbageerobret det 
tidligere brunkulsområde: Forskellige fuglearter 
anvender træstativerne til redebygning. Desuden 
vokser forskellige plantearter mellem modulræk-
kerne og giver gode livsbetingelser for smådyr.

Energiforsyning til 3000 boliger.
Siden december 2010 er solcelleparken fuldstæn-
dig integreret i strømnettet og producerer hvert 
år 7,4 mio. kWh miljøvenlig strøm både støj- og 
emissionsfrit – nok til at forsyne op til 3000 bo-
liger med grøn strøm direkte hentet fra solen. 
Derved udledes hvert eneste år omkring 3950 ton 
CO2 mindre. Solcelleparken Zerre yder dermed et 
vigtigt bidrag til en miljøvenlig og fremtidsorien-
teret energiforsyning.

Kompetence fra solcelle
Kraftværker til dit anlæg
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Udsnit af 8 MW GermanSolar Solcellekraftværk

3 kWp GermanSolar anlæg



PowerLine

▪ Monokrystallinsk | GSM6-245/250/255/260-PO60    

PowerLine fra GermanSolar 
kendetegnes ved:

▪ Flash-data til hvert modul

▪ Lav mismatching takket være meget 
 lav måletolerance på +/-3 %

▪ Positiv sortering -0/+4,99 watt

▪ Separat kontrol og udmåling, kvalitetssikring takket
 være permanent produktionskontrol inkl. EL-test

▪ Optimal stabilitet som følge af aluminiumsramme
 i dobbeltvægget hulkammerprofil

▪ Fremragende design med sorte 
 pulverlakerede modulrammer

▪ Rejfet ramme – hvorfor vand og sne løber lettere af

▪ Tre Bus Bar-celler giver en høj 
 udgangseffekt for solcellemodulerne

▪ Fremragende egenskaber i svagt lys

▪ Utrolig stabil, testbelastning 5400 Pa ved snelast

▪ Made in Germany
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PowerLine black

www.germanso l a r. com

PowerLine black

▪ Monokrystallinsk | GSM6-245/250/255/260-PO60B    

PowerLine black

PowerLine fra GermanSolar 
kendetegnes ved: 

▪ Flash-data til hvert modul

▪ Lav mismatching takket være meget 
 lav måletolerance på +/-3 %

▪ Positiv sortering -0/+4,99 watt

▪ Separat kontrol og udmåling, kvalitetssikring takket
 være permanent produktionskontrol inkl. EL-test

▪ Optimal stabilitet som følge af aluminiumsramme
 i dobbeltvægget hulkammerprofil

▪ Fremragende design med sorte pulverlakerede 
 modulrammer og sort bagsidefolie

▪ Rejfet ramme – hvorfor vand og sne løber lettere af

▪ Tre Bus Bar-celler giver en høj 
 udgangseffekt for solcellemodulerne

▪ Fremragende egenskaber i svagt lys

▪ Utrolig stabil, testbelastning 5400 Pa ved snelast

▪ Made in Germany
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▪ Polykrystallinsk | GSP6-230/235/240-PR60  

PremiumLine

▪ Polykrystallinsk | GSP6-190/195/200-PR50  

PremiumLine fra GermanSolar 
kendetegnes ved: 

▪ Flash-data til hvert modul

▪ Lav mismatching takket være meget lav 
 måletolerance på +/-3 %

▪ Positiv sortering -0/+4,99 watt

▪ Separat kontrol og udmåling, kvalitetssikring takket
 være permanent produktionskontrol inkl. EL-test

▪ Optimal stabilitet som følge af aluminiumsramme
 i dobbeltvægget hulkammerprofil

▪ Fremragende design med sorte pulverlakerede
 modulrammer og sort bagsidefolie

▪ Rejfet ramme – hvorfor vand og sne løber lettere af

▪ Fremragende egenskaber i svagt lys

▪ Utrolig stabil takket være anvendelse af 4 mm 
 specialglas Testbelastning 5400 Pa
 ved sne- og vindlast
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SilverLine
SilverLine fra GermanSolar 
kendetegnes ved:

▪ Flash-data til hvert modul

▪ Positiv sortering -0/+4,99 watt

▪ Separat kontrol og udmåling, kvalitetssikring takket
 være permanent produktionskontrol inkl. EL-test

▪ Optimal stabilitet som følge af aluminiumsramme
 i dobbeltvægget hulkammerprofil

▪ Tre Bus Bar-celler giver en høj
 udgangseffekt for solcellemodulerne

▪ Fremragende egenskaber i svagt lys

▪ Salttågetest

▪ Ammoniakbestandighedstest

▪ Utrolig stabil,
 testbelastning 5400 Pa ved snelast

▪ Polykrystallinsk | GSP6-225/230/235/240/245/250-SI60
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Hurtigt, enkelt og helt sikkert.

Meget enklere og hurtigere, end du måske tror: Med 
vore egenudviklede montagesystemer fra GermanSo-
lar kan dit solcelleanlæg installeres på taget af dit 
hus – let og ukompliceret. Vi garanterer en pålidelig 
og langvarig kvalitet af vores systemer med en 20 års 
(!) produktgaranti.

tagmontage
Vores modulære tagmonteringssystem »Ger-
manClick« udmærker sig især ved en meget 
enkel håndtering. Krydsforbindelsesmodulsys-
temet tillader således montering af 2 eller 3 
moduler fra præfabrikerede komponenter ops-
tillet enten på række eller parallelt. I forbin-
delse med monteringen kræves ingen yderligere 
materialebearbejdning på installationsstedet - 
Alt er tilpasset på forhånd. Alle profilovergange 
forbindes med ligeledes forberedtetilpassede 
komponenter. Medfølgende monteringsinstru-
menter gør det muligt at samle alle profiler 
helt præcist – uden brug af tommestok eller li-

gnende. Systemet egner sig til meget forskelli-
ge taginddækninger på en- og flerfamilieshuse 
eller på industribygninger. Til forbindelse med 
underlaget findes forskellige former for befæs-
tigelseskomponenter. 
En yderligere fordel: Fordi hvert modul kun skal 
fastgøres med over- og underkanten i en dob-
belt T-skinne, kræver „GermanClick“ væsent-
ligt færre monteringsskinner (og dermed også 
færre monteringspunkter) end traditionelle 
systemer – og stabiliteten og belastningsevnen 
er bedre end de fleste. 

Montage	på	et	fladt	tag
Her installeres solcellemodulerne skråt på et 
specielt aluminiumsstativ i en optimal vinkel i 
forhold til solen. Stativerne skrues fast på den 
underliggende tagkonstruktion eller fastholdes 
med betonelementer (kantsten). Naturligvis ta-
ges der i den forbindelse hensyn til tagets statik. 
Denne monteringstype er f.eks. meget velegnet 
til garager og fabrikshaller og imponerer med 
sine utroligt høje ydelsesresultater. Årsagen til 
dette er, at modulerne får en utrolig god venti-
lation på bagsiden og placeres optimalt i forhold 
til solens stråler.

Montagesystemer.  
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▪	 Utrolig høj stabilitet ved hjælp af krydsmonteringssystem

▪	 Få monteringspunkter / hurtig montage

▪	 Optimal ventilation på bagsiden:

 Modulerne danner en lukket overflade og genererer en naturlig termisk ventilation

▪	 Bedre udnyttelse, fordi sne rutsjer lettere af da der ikke er mellemrum mellem modulerne

▪	 Standardiserede specialkroge med højderegulering

▪	 Modulært monteringssystem, udviklet specielt til GermanSolar-moduler

▪	 Førsteklasses design takket være pulverlakerede profiler

„GermanClick“: 
perfekt system til tagmontering.

GermanCliCk

1
. Mod U L EIn SEtzEn

 10 | 11

Viel einfacher und schneller, als Sie vielleicht denken: 

Mit den Montagesystemen von GermanSolar lässt sich 

Ihre Photovoltaik-Anlage absolut leicht und unkompliziert 

auf Ihrem Dach installieren. Die verlässliche Langzeit-

qualität unserer Systeme können wir gewährleisten:  

mit 20 Jahren (!) Produktgarantie.

Aufdach-Montage

Unser modulares Aufdach-Montage-System  

»GermanClick« zeichnet sich besonders durch seine 

einfache Handhabung aus. Das Kreuzverbund-Baukasten-

system lässt dabei die Montage von 2 oder 3 Modulen 

aus vorgefertigten Komponenten in Reihen- und 

Parallelanordnung zu.

Während der Montage sind keine weiteren Material-

bearbeitungs-Vorgänge am Installationsort erforderlich. 

Alle Profilübergänge werden mit typengleichen und 

ebenfalls vorkonfektionierten Bauteilen verbunden. 

Diese werden montagefertig geliefert und erfordern 

nur eine Schlüsselweite.

Mitgelieferte Montagelehren gestatten es, alle 

Profilanordnungen maßgenau zusammenzufügen – 

ohne dass zusätzliche Messmittel erforderlich wären. 

Das System eignet sich für die unterschiedlichsten 

Dacheindeckungen im Ein- und Mehrfamilienhausbe-

reich oder auf Industriegebäuden. Für die Verbindung 

mit dem Untergrund stehen verschiedene Formen von 

Ankern zur Verfügung.

Ein weiterer Vorteil: Dadurch, dass jedes Modul lediglich 

mit der Ober- und Unterkante in einer Doppel-T-Schiene 

befestigt wird, benötigt „GermanClick“ deutlich weniger 

Befestigungsschienen (und damit auch weniger 

Befestigungspunkte) als herkömmliche Systeme – und 

das bei mindestens gleicher Stabilität und Belastbarkeit. 

Flachdach-Montage

Hier werden die Photovoltaik-Module auf einem 

speziellen Aluminiumgestell angeschrägt im optimalen 

Winkel zur Sonne aufgebaut. Die Gestelle werden auf 

der Dachunterkonstruktion verschraubt oder mit 

Betonelementen (Rasenbordsteinen) beschwert. 

Selbstverständlich muss dabei die Statik des Daches 

berücksichtigt werden.

Diese Montageart ist z. B. bei Garagen und Werkhallen 

sehr geeignet und überzeugt durch ihre besonders 

hohe Leistungsbilanz. Der Grund: Die Module können 

hier sehr gut hinterlüftet und einstrahlungsoptimiert 

ausgerichtet werden.

Wichtig: Um Verschattungen der 

Modulreihen untereinander zu 

vermeiden, muss entsprechender 

Reihenabstand eingehalten 

werden. Dadurch ergibt sich eine 

Dachnutzungsfläche von ca. 30 %.

Schnell, einfach und garantiert sicher.

Montagesysteme.

1. M
odul einsetzen

2. M
odul einpassen

3. Einrasten lassen

GermanClick GermanClick GermanClick

W
eniger Dachhaken

kürzere Montageze
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w
en

ig
er

 Montagematerial

Einfache Montage

Effizientes System

„GermanClick“: perfekte  
Aufdach-Montage mit System.

■	Sehr hohe Stabilität  
 durch Kreuzmontagesystem

■	Wenige Befestigungspunkte

■	Optimale Hinterlüftung:  
 Module bilden eine geschlossene  
 Oberfläche (Kaminwirkung)

■	Höhere Erträge durch leichtes  
 Abrutschen von Schnee

■	Standardisierte Spezialhaken  
 mit Höhenverstellung 

■	Modulares Montagesystem, speziell  
 für GermanSolar Module entwickelt

■	Erstklassiges Design  
 durch pulverbeschichtete Profile
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Viel einfacher und schneller, als Sie vielleicht denken: 

Mit den Montagesystemen von GermanSolar lässt sich 

Ihre Photovoltaik-Anlage absolut leicht und unkompliziert 

auf Ihrem Dach installieren. Die verlässliche Langzeit-

qualität unserer Systeme können wir gewährleisten:  

mit 20 Jahren (!) Produktgarantie.

Aufdach-Montage

Unser modulares Aufdach-Montage-System  

»GermanClick« zeichnet sich besonders durch seine 

einfache Handhabung aus. Das Kreuzverbund-Baukasten-

system lässt dabei die Montage von 2 oder 3 Modulen 

aus vorgefertigten Komponenten in Reihen- und 

Parallelanordnung zu.

Während der Montage sind keine weiteren Material-

bearbeitungs-Vorgänge am Installationsort erforderlich. 

Alle Profilübergänge werden mit typengleichen und 

ebenfalls vorkonfektionierten Bauteilen verbunden. 

Diese werden montagefertig geliefert und erfordern 

nur eine Schlüsselweite.

Mitgelieferte Montagelehren gestatten es, alle 

Profilanordnungen maßgenau zusammenzufügen – 

ohne dass zusätzliche Messmittel erforderlich wären. 

Das System eignet sich für die unterschiedlichsten 

Dacheindeckungen im Ein- und Mehrfamilienhausbe-

reich oder auf Industriegebäuden. Für die Verbindung 

mit dem Untergrund stehen verschiedene Formen von 

Ankern zur Verfügung.

Ein weiterer Vorteil: Dadurch, dass jedes Modul lediglich 

mit der Ober- und Unterkante in einer Doppel-T-Schiene 

befestigt wird, benötigt „GermanClick“ deutlich weniger 

Befestigungsschienen (und damit auch weniger 

Befestigungspunkte) als herkömmliche Systeme – und 

das bei mindestens gleicher Stabilität und Belastbarkeit. 

Flachdach-Montage

Hier werden die Photovoltaik-Module auf einem 

speziellen Aluminiumgestell angeschrägt im optimalen 

Winkel zur Sonne aufgebaut. Die Gestelle werden auf 

der Dachunterkonstruktion verschraubt oder mit 

Betonelementen (Rasenbordsteinen) beschwert. 

Selbstverständlich muss dabei die Statik des Daches 

berücksichtigt werden.

Diese Montageart ist z. B. bei Garagen und Werkhallen 

sehr geeignet und überzeugt durch ihre besonders 

hohe Leistungsbilanz. Der Grund: Die Module können 

hier sehr gut hinterlüftet und einstrahlungsoptimiert 

ausgerichtet werden.

Wichtig: Um Verschattungen der 

Modulreihen untereinander zu 

vermeiden, muss entsprechender 

Reihenabstand eingehalten 

werden. Dadurch ergibt sich eine 

Dachnutzungsfläche von ca. 30 %.

Schnell, einfach und garantiert sicher.

Montagesysteme.

1. M
odul einsetzen

2. M
odul einpassen

3. Einrasten lassen

GermanClick GermanClick GermanClick
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kürzere Montageze
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 Montagematerial

Einfache Montage

Effizientes System

„GermanClick“: perfekte  
Aufdach-Montage mit System.

■	Sehr hohe Stabilität  
 durch Kreuzmontagesystem

■	Wenige Befestigungspunkte

■	Optimale Hinterlüftung:  
 Module bilden eine geschlossene  
 Oberfläche (Kaminwirkung)

■	Höhere Erträge durch leichtes  
 Abrutschen von Schnee

■	Standardisierte Spezialhaken  
 mit Höhenverstellung 

■	Modulares Montagesystem, speziell  
 für GermanSolar Module entwickelt

■	Erstklassiges Design  
 durch pulverbeschichtete Profile
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Viel einfacher und schneller, als Sie vielleicht denken: 

Mit den Montagesystemen von GermanSolar lässt sich 

Ihre Photovoltaik-Anlage absolut leicht und unkompliziert 

auf Ihrem Dach installieren. Die verlässliche Langzeit-

qualität unserer Systeme können wir gewährleisten:  

mit 20 Jahren (!) Produktgarantie.

Aufdach-Montage

Unser modulares Aufdach-Montage-System  

»GermanClick« zeichnet sich besonders durch seine 

einfache Handhabung aus. Das Kreuzverbund-Baukasten-

system lässt dabei die Montage von 2 oder 3 Modulen 

aus vorgefertigten Komponenten in Reihen- und 

Parallelanordnung zu.

Während der Montage sind keine weiteren Material-

bearbeitungs-Vorgänge am Installationsort erforderlich. 

Alle Profilübergänge werden mit typengleichen und 

ebenfalls vorkonfektionierten Bauteilen verbunden. 

Diese werden montagefertig geliefert und erfordern 

nur eine Schlüsselweite.

Mitgelieferte Montagelehren gestatten es, alle 

Profilanordnungen maßgenau zusammenzufügen – 

ohne dass zusätzliche Messmittel erforderlich wären. 

Das System eignet sich für die unterschiedlichsten 

Dacheindeckungen im Ein- und Mehrfamilienhausbe-

reich oder auf Industriegebäuden. Für die Verbindung 

mit dem Untergrund stehen verschiedene Formen von 

Ankern zur Verfügung.

Ein weiterer Vorteil: Dadurch, dass jedes Modul lediglich 

mit der Ober- und Unterkante in einer Doppel-T-Schiene 

befestigt wird, benötigt „GermanClick“ deutlich weniger 

Befestigungsschienen (und damit auch weniger 

Befestigungspunkte) als herkömmliche Systeme – und 

das bei mindestens gleicher Stabilität und Belastbarkeit. 

Flachdach-Montage

Hier werden die Photovoltaik-Module auf einem 

speziellen Aluminiumgestell angeschrägt im optimalen 

Winkel zur Sonne aufgebaut. Die Gestelle werden auf 

der Dachunterkonstruktion verschraubt oder mit 

Betonelementen (Rasenbordsteinen) beschwert. 

Selbstverständlich muss dabei die Statik des Daches 

berücksichtigt werden.

Diese Montageart ist z. B. bei Garagen und Werkhallen 

sehr geeignet und überzeugt durch ihre besonders 

hohe Leistungsbilanz. Der Grund: Die Module können 

hier sehr gut hinterlüftet und einstrahlungsoptimiert 

ausgerichtet werden.

Wichtig: Um Verschattungen der 

Modulreihen untereinander zu 

vermeiden, muss entsprechender 

Reihenabstand eingehalten 

werden. Dadurch ergibt sich eine 

Dachnutzungsfläche von ca. 30 %.

Schnell, einfach und garantiert sicher.

Montagesysteme.

1. M
odul einsetzen

2. M
odul einpassen

3. Einrasten lassen

GermanClick GermanClick GermanClick
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 Montagematerial

Einfache Montage

Effizientes System

„GermanClick“: perfekte  
Aufdach-Montage mit System.

■	Sehr hohe Stabilität  
 durch Kreuzmontagesystem

■	Wenige Befestigungspunkte

■	Optimale Hinterlüftung:  
 Module bilden eine geschlossene  
 Oberfläche (Kaminwirkung)

■	Höhere Erträge durch leichtes  
 Abrutschen von Schnee

■	Standardisierte Spezialhaken  
 mit Höhenverstellung 

■	Modulares Montagesystem, speziell  
 für GermanSolar Module entwickelt

■	Erstklassiges Design  
 durch pulverbeschichtete Profile
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Viel einfacher und schneller, als Sie vielleicht denken: 

Mit den Montagesystemen von GermanSolar lässt sich 

Ihre Photovoltaik-Anlage absolut leicht und unkompliziert 

auf Ihrem Dach installieren. Die verlässliche Langzeit-

qualität unserer Systeme können wir gewährleisten:  

mit 20 Jahren (!) Produktgarantie.

Aufdach-Montage

Unser modulares Aufdach-Montage-System  

»GermanClick« zeichnet sich besonders durch seine 

einfache Handhabung aus. Das Kreuzverbund-Baukasten-

system lässt dabei die Montage von 2 oder 3 Modulen 

aus vorgefertigten Komponenten in Reihen- und 

Parallelanordnung zu.

Während der Montage sind keine weiteren Material-

bearbeitungs-Vorgänge am Installationsort erforderlich. 

Alle Profilübergänge werden mit typengleichen und 

ebenfalls vorkonfektionierten Bauteilen verbunden. 

Diese werden montagefertig geliefert und erfordern 

nur eine Schlüsselweite.

Mitgelieferte Montagelehren gestatten es, alle 

Profilanordnungen maßgenau zusammenzufügen – 

ohne dass zusätzliche Messmittel erforderlich wären. 

Das System eignet sich für die unterschiedlichsten 

Dacheindeckungen im Ein- und Mehrfamilienhausbe-

reich oder auf Industriegebäuden. Für die Verbindung 

mit dem Untergrund stehen verschiedene Formen von 

Ankern zur Verfügung.

Ein weiterer Vorteil: Dadurch, dass jedes Modul lediglich 

mit der Ober- und Unterkante in einer Doppel-T-Schiene 

befestigt wird, benötigt „GermanClick“ deutlich weniger 

Befestigungsschienen (und damit auch weniger 

Befestigungspunkte) als herkömmliche Systeme – und 

das bei mindestens gleicher Stabilität und Belastbarkeit. 

Flachdach-Montage

Hier werden die Photovoltaik-Module auf einem 

speziellen Aluminiumgestell angeschrägt im optimalen 

Winkel zur Sonne aufgebaut. Die Gestelle werden auf 

der Dachunterkonstruktion verschraubt oder mit 

Betonelementen (Rasenbordsteinen) beschwert. 

Selbstverständlich muss dabei die Statik des Daches 

berücksichtigt werden.

Diese Montageart ist z. B. bei Garagen und Werkhallen 

sehr geeignet und überzeugt durch ihre besonders 

hohe Leistungsbilanz. Der Grund: Die Module können 

hier sehr gut hinterlüftet und einstrahlungsoptimiert 

ausgerichtet werden.

Wichtig: Um Verschattungen der 

Modulreihen untereinander zu 

vermeiden, muss entsprechender 

Reihenabstand eingehalten 

werden. Dadurch ergibt sich eine 

Dachnutzungsfläche von ca. 30 %.

Schnell, einfach und garantiert sicher.

Montagesysteme.

1. M
odul einsetzen

2. M
odul einpassen

3. Einrasten lassen

GermanClick GermanClick GermanClick

W
eniger Dachhaken
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 Montagematerial

Einfache Montage

Effizientes System

„GermanClick“: perfekte  
Aufdach-Montage mit System.

■	Sehr hohe Stabilität  
 durch Kreuzmontagesystem

■	Wenige Befestigungspunkte

■	Optimale Hinterlüftung:  
 Module bilden eine geschlossene  
 Oberfläche (Kaminwirkung)

■	Höhere Erträge durch leichtes  
 Abrutschen von Schnee

■	Standardisierte Spezialhaken  
 mit Höhenverstellung 

■	Modulares Montagesystem, speziell  
 für GermanSolar Module entwickelt

■	Erstklassiges Design  
 durch pulverbeschichtete Profile
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Mål 1.650 x 827 mm

Tykkelse 40 mm

Vægt ca. 19 kg

Laminat/glas 5,8 mm/4 mm

ESG ekstrahvid slagfasthed iht. DIN 52337

Farve, folie sort

Vridning 1,2° i modulniveau

Vind- og snelast maks. 5.400 Pa

tekniske data
Beregningerne bygger på de elektriske data fra 
50 polykristallinske celler 156 x 156 mm.

 GSP6-190-PR50 GSP6-195-PR50  GSP6-200-PR50 

 190 Wp 195 Wp 200 Wp

 7,52 A  7,54 A 6,93 A

 25,27 V  25,50 V 28,98 V

 8,00 A  8,10 A 7,92 A

 30,60 V  31,05 V 36,00 V

 14,05 %  14,41 % 14,78 %

NOCT +47 °C 

Temp.koeff. P  –0,45 %/K

Temp.koeff. Er  +0,075 %/K

Temp.koeff. Voc  –0,343 %/K

Bypassdioder  3

Tilslutningsdåse  certificeret specialdåse 

 med trækfjederklemmer

Tilslutningskabel 2 x 1 m, 4 mm², MC 4 kompatibel

Grænseværdier z  tilladt systemspænding 1.000 V

 Måletolerance +/–3 %

 Positiv Sortering -0/+4,99 watt

 Omgivende temperatur -40 til +85 °C

Beskyttelsesklasse  2

Mekaniske data
Mål 1.650 x 990 mm

Tykkelse 40 mm

Vægt ca. 19 kg

Farve; sort eller hvid folie 

hærdet solcelleglas 3,2 mm

sort pulverlakeret

Vridning 1,2° i modulniveau

Fladetryk maks. 5.400 Pa

tekniske data
Beregningerne bygger på de elektriske data fra 60 monokristallinske celler 156 x 156 mm.

Typ GSM6-245-PO60(B) GSM6-250-PO60(B) GSM6-255-PO60(B) GSM6-260-PO60(B)

Nominel effekt Pmpp  245 Wp 250 Wp 255 Wp 260 W

Nominel strøm Impp 8,09 A  8,11 A  8,21 A 8,39 A

Nominel spænding Umpp  30,58 V  31,14 V  31,27 V 31,45 V

Kortslutningsstrøm Isc  8,68 A  8,71 A  8,79 A 8,93 A

Tomgangsspænding Voc  36,98 V  37,04 V  37,28 V 38,16 V

Virkningsgrad 14,70 %  15,00 %  15,30 % 15,60 %

NOCT +47 °C 

Temp.koeff. P  -0,451 %/K 

Temp.koeff. Er  +0,045 %/K

Temp.koeff. Voc  -0,325%/K 

Bypassdioder   3

Tilslutningsdåse  IP 65

Tilslutningskabel 2 x 1 m, 4 mm², MC 4 kompatibel

Grænseværdier z tilladt systemspænding 1.000 V 

 Måletolerance +/–3 %

 Positiv Sortering -0/+4,99 watt

 Omgivende temperatur –45 til +45 °C

Beskyttelsesklasse  2

PowerLine (black) 50PremiumLine

Produktmetoden til fremstilling af solcelle-moduler bygger på glas-folie-teknologien.
Den høje kvalitet i laminatkonstruktionen opnås ved hjælp af foliesamlingen på bagsiden
og den lukkede kantforsegling. Det garanterer en utrolig lang levetid.

Certificering
Dette modul er certificeret iht. IEC-specifikationen IEC 2nd. Ed. 61215 og IEC 61730.

kvalitet
Produktionsanlægget er TÜV-, MCS-, IEC-, CE-, CSA- og ISO 9001:2000-certificeret og valideret
iht. EMAS II.
Løbende separate kontroller garanterer en ensartet høj kvalitet af produkternes elektriske, optiske og mekaniske egenskaber.
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Mekaniske data
Mål 1.650 x 990 mm

Tykkelse 40 mm

Vægt ca. 19 kg

Farve; sort eller hvid folie 

hærdet solcelleglas 3,2 mm

sort pulverlakeret

Vridning 1,2° i modulniveau

Fladetryk maks. 5.400 Pa

tekniske data
Beregningerne bygger på de elektriske data fra 
60 monokristallinske celler 156 x 156 mm.

GSP6-230-PR60 GSP6-235-PR60  GSP6-240-PR60 

230 Wp 235 Wp 240 Wp

7,48 A  7,57 A 7,69 A

30,78 V  31,05 V 31,23 V

8,04 A  8,15 A 8,24 A

37,08 V  37,32 V 37,41 V

14,25 %  14,55 % 14,86 %

NOCT +47 °C 

Temp.koeff. P  –0,45 %/K

Temp.koeff. Er  +0,075 %/K

Temp.koeff. Voc  –0,343 %/K

Bypassdioder  3

Tilslutningsdåse  certificeret specialdåse 

 med trækfjederklemmer

Tilslutningskabel 2 x 1 m, 4 mm², MC 4 kompatibel

Grænseværdier z  tilladt systemspænding 1.000 V

 Måletolerance +/–3 %

 Positiv Sortering -0/+4,99 watt

 Omgivende temperatur -40 til +85 °C

Beskyttelsesklasse  2

Alle angivelser for de elektriske data gælder for en lodret indstråling ved 1.000 W/m2 og en temperatur på 25 °C (normal betingelse med AM = 1,5).

60PremiumLine

Mekaniske data
Mål 1.650 x 990 mm

Tykkelse 50 mm

Vægt ca. 21 kg

Farve, aluminium eloxeret

Fladetryk maks. 5.400 Pa

tekniske data
Beregningerne bygger på de elektriske data fra 
60 polykristallinske celler 156 x 156 mm.

 GSP6-225-SI60 230-SI60 235-SI60 240-SI60 245-SI60 250-SI60

 225 Wp 230 Wp 235 Wp 240 Wp 245 Wp 250 Wp

 7,70 A  7,87 A 8,00 A 8,05 A 8,28 A 8,33 A

 29,20 V  29,20 V 29,60 V 29,80 V 29,60 V 30,00 V

 8,28 A  8,38 A 8,45 A 8,56 A 8,73 A 8,89 A

 36,60 V  36,60 V 37,20 V 37,40 V 37,40 V 37,60 V

 13,80 %  14,10 % 14,40 % 14,70 % 15,10 % 15,30 %

NOCT +47 °C 

Temp.koeff. P  –0,44 %/K 

Temp.koeff. ER  +0,069 %/K

Temp.koeff. Voc  –0,334 %/K 

Bypassdioder  3

Tilslutningsdåse  certificeret specialdåse 

 med trækfjederklemmer

Tilslutningskabel  2 x 0,90 m inkl. stiksystem

Grænseværdier z  tilladt systemspænding 1.000 V

 Positiv Sortering -0/+4,99 watt

 Omgivende temperatur -40 til +85 °C

Beskyttelsesklasse  2

SilverLine



Udsnit af GermanSolar 33,3 kWp solcelleanlæg på Ørestad Skole
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Planlægningsblad – solenergi
Dato

Firma Navn

Gade Gade

Postnummer/by postnummer/by Postnummer/by postnummer/by

Kontaktpersonens Telefonnummer 

Telefonnummer E-mail

E-mail

Spørgsmål og noter

Skråt tag

Bredde Længde

Bredde

Effektiv tagflade  (L x B)              Eaves

Tagretning         grader

Taghældning         grader

A B C D E F G

oplysninger vedrørende solcelleanlægget

Facade Fladt tag

Taginddækning Tegl Trapezplade Grus Kunststof Bitumen

Tagkonstruktion

Objekter,	som	er	integreret	i	tagfladen,	skal	angives	på	en	tegning	med	angivelse	af	antal,	størrelse	
og placering og vedlægges. Eksterne og interne skyggeobjekter skal angives på en situationstegning 
(længde, bredde, højde).

Stål Træ Spærafstand i             cm

Hvor er måleren placeret? Kælder Entré Stue  Redskabsrum Garage

Hvor er der plads til inverteren? 

Ønsket installationsydelse:  ca.             kWp, maks. investeringsbeløb: ca.             DKK

Kælder Tagkonstruktion Garage Andet

Findes der tomrørsinstallationer til kabeltrækning mellem tag og kælderetage? ja nej

Ledningslængde, modulstreng – inverter:    m

fagspecialist Byggeprojekt



www.germansolar.com

GermanSolar aG 
Am Seegraben 9-10
D-03051 Cottbus

fon: +49 (0)1805 – 4949430 *
fax: +49 (0)1805 – 4949431 *
*14 ct/min a. d. dt. Festnetz, max. 42 ct./min. a. d. dt. Mobilfunknetzen, AktivCall GmbH

info@germansolar.com
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