PRESSMEDDELANDE
SEBAB och Scandinavian SolarParks erbjuder gemensam förnybar framtid
Ditt tak ett outnyttjat elverk
SEBAB har i drygt 15 år arbetat med kompletta, skräddarsydda lösningar för elkraftsdistribution, inom bl. a
vind-och vattenkraft. Nu utökar vi med solcellsinstallationer, med hjälp av Scandinavian Solar Parks, SSH.
De har redan byggt ett antal större solparker utomlands, har testat många produkter och har ett tätt
samarbete med utvecklings och forskningsprojekt kring solceller på KTH Stockholm, DTU Köpenhamns och
UCY i Nicosia.
Den förändrade solelskatten 2017 och den minst sagt soliga sommaren 2018 med sin debatt om
klimatförändringar har satt rejäl fart på efterfrågan på solcellslösningar i Sverige. 2030 kan de stå f ör tio
procent av vår elförbrukning eller mer.
SEBAB och SSH tänker först fokusera på solanläggningar på industritak med elanslutning. SEBAB uppför nu
den första demo-testanläggningen, på taket av det egna huvudkontoret i Malmö. Den blir på cirka 120 kW
med olika solcellspaneler för tester med några växelriktare som är förberedd för energilagring.
Tillsammans med SSH har vi redan det tekniska kunnandet, beräkningsmodeller och affärskoncept för att
omgående offerera större projekt. Detta med omfattande övervakning och SEBAB:s servicekoncept med
garantier om reservdelar inom 12-48 timmar från lagerhållna produkter, vid våra serviceverkstäder i
Malmö, Finspång, Stockholm och Borlänge. Därtill kommer kundanpassade och användarvänliga lösningar,
inte minst viktigt för industritak.
Tillsammans fortsätter SEBAB och SSH utveckla lagringskoncept med olika styrsystem, som är nästa koncept
inom förnybar energi. SEBAB:s ingenjörer arbetar redan med nya ellösningar som effektivare kan knyta
solpaneler till elnätet.
SEBAB AB ingår i det börsnoterade, estniska HARJU ELEKTER Gruppen med 700 anställda i Sverige, Finland,
Estland och Litauen och en omsättning om 1100MSEK.
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Vi träffas i vår monter på ELFACK i Göteborg B8.42 den 7–10 maj – välkommen…!
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