
smartflower POP –
verdens første 
alt-i-et solcellesystem

INSTAL L ER, T ILSLU T OG PRODUCER REN STRØM
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FORBL ØFF ENDE ENK EL !
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“Even though I like size, sometimes 
something small is very effective. And 
when it comes to photovoltaic solar  
there is nothing better than, for instance, 
the smartflower. I mean what a brilliant 
idea, you put this in front of the house, 
you plug it in – no installation, nothing – 
just plug & play.”

ARNOLD SCHWAR ZENEGGER 
CH A IRM A N R 20, FORMER GOV ERNOR OF C A L IFORNI A , AC TOR

FORBL ØFFENDE ENK EL !

Citat oversat: »Selvom jeg godt kan lide store størrelser, kan noget småt nogen 

gange være meget effektivt. Når det drejer sig om fotovoltaisk solenergi, er der 

ikke noget bedre end for eksempel smartflower. Sikke en genial idé, sæt den for-

an huset, slut den til – ingen installation eller noget – bare plug & play.«



Usædvanlig, stærk og 
effektiv. Op til 40% højere 
ydelse, takket være de 
innovative smart features

SK ABT T IL FREMTIDEN
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IN T EL L IGEN T HIGH-END T EK NOL OGI

Astronomisk styret og bevægelig i to retninger: den cirkulære solcellevifte følger solen  
konstant og indstiller sig i en nøjagtig vinkel på 90 grader i forhold til den, også selvom solen 
er dækket af skyer. Resultatet er forbløffende: op til 40 % højere ydelse sammenlignet med  
et konventionelt tagmonteret system, som kun optager optimalt sollys et par timer om dagen.
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IN T EL L IGEN T HIGH-END T EK NOL OGI

Ville det ikke være skønt, hvis vi alle hver især kunne producere så meget ren 

energi, som vi har brug for, lige omme i baghaven? Og ville det ikke være prikken 

over i’et, hvis samme fotovoltaiske system bare kunne være plug&play ligesom så 

mange andre af vores husholdningsapparater? Hos smartflower er vi holdt op med 

at stille sådan nogle spørgsmål. I stedet har vi besvaret dem – med smartflower 

POP, verdens første alt-i-et solcellesystem. 

 

Med sin helt særlige konstruktion og de perfekt synkroniserede komponenter  

leverer systemet i gennemsnit 4.000 kWh årligt og dækker således en centraleuro-

pæisk husholdnings gennemsnitlige energibehov. 

 

smartflower POP varsler nye tider. Systemets størrelse alene er ikke længere måle-

stokken for alt. Det, der tæller, er en konstant produktionsrate i løbet af dagen.  

For at sikre en mere effektiv udnyttelse af den producerede energi, når smartflower 

POP en grad af egen udnyttelse på omkring 60 % – en væsentlig forbedring i  

forhold til en sammenlignelig tagmonteret enhed, som i gennemsnit ligger på lige 

omkring 30 %. Det er da smart!

Simpelthen smart. 
Simpelthen effektiv. 
For dobbelt så høj
grad af egen udnyttelse

FOTOVOLTAISK TEKNOLOGI, SOM DE T BØR VÆRE 

W

Ø husstandens 
energibehov 

DAGTID

Strømproduktion for 
smartflower POP

60 % egen udnyttelse
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S Å ENK ELT SOM SOL OP GA NGEN

Når solen står op om morgenen, folder smartflower POP sig ud helt automatisk. 

Den retter sin solcellevifte (med et overfladeareal på 18 m2) mod solen og begynder 

at producere strøm til dig – til dit varme bad, din friske kaffe, morgenradioen. 

Takket være den dobbeltrettede solsporing bevæger viften sig sikkert rundt med 

solen hele dagen. 

 

Resultat: sammenlignet med det statiske tagmonterede system starter enheden 

tidligere for at producere præcis den mængde strøm, du har brug for. Den op-

retholder strømforsyningen uden afbrydelser og udnytter endog energien fra de 

sidste solstråler så effektivt, at det kan dække dit behov for strøm først på aftenen. 

Først derefter lukker den ned til sin sikkerhedsposition, hvilket også sker helt 

automatisk.

Vågen samtidig  
med dig. Energi fra  
de første til de  
sidste solstråler 

E T SYSTEM DER PASSER T IL DINE BEHOV

Kl. 6:00 starter smartflower POP automatisk og rengør sig selv
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S Å ENK ELT SOM SOL OP GA NGEN

FØLGER SOL EN:
SMARTFLOWER POP SAMMENL IGNE T MED E T STAT ISK TAGMONTERE T SYSTEM*

Illustrationen viser tydeligt, hvor meget mere effektivt smartflower POP fungerer i forhold til 
konventionelle systemer. Den har en væsentlig længere maks. ydelsesfase og producerer 
også energi i dagens ydertimer, i modsætning til et tagmonteret system, som er statisk rettet 
i forhold til solen. Tagsystemer producerer maks. strøm, mens man ikke er hjemme, hvorved 
værdifuld energi går tabt.

*Beregningsgrundlag: en typisk julidag i Madrid

Kl. 12:00 følger smartflower POP solen Kl. 20:00 lukker smartflower POP ned og rengør sig selv 

Energiproduktion 
smartflower POP

Energiproduktion tagmonteret system  
SYDVENDT, 30° HÆLDNING, 4K WP

Ø husholdningens 
energibehov

DAGTID

W
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HIER ST EH T BL INDT E X T F ÜR DEN INH A LT ST I T ELSMART FE ATURES

Plug & Play – og  
det er et løfte!  
smartflower POP  
fungerer autonomt  
og automatisk

SMART FEATURES FOR HØJERE EFFEK TIV ITET OG 
VEDL IGEHOLDELSESFRI ANVENDELSE

SMART USE

smartflower POP leveres som et alt-i-et komplet 

system og er klar til drift inden for en time. Ingen 

besværlig montage: systemet boltes fast i jorden 

(eller betonfundamentet), hvor det ønskes. Det er 

designet til maksimal ydelse (se også smart tra-

cking, smart cleaning og smart cooling), og det 

er let at anvende og vedligeholde. Det producerer 

strøm hele dagen, pålideligt og sikkert.

Takket være det astronomiske kontrolsystem  

bevæger solcelleviften sig horisontalt og vertikalt 

efter solens stilling, også når det er overskyet. 

Dette sikrer optimal indstilling i forhold til solen – 

en vinkel på præcis 90° – i løbet af hele dagen, 

selv når solen står lavt over horisonten om vinte-

ren. Resultat: til trods for det reducerede plads- 

behov op til 40 % højere ydelse i sammenligning 

med et konventionelt tagmonteret system, som 

kun er indstillet ideelt i forhold til solen ganske få 

timer om året. 

SMART TRACKING
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HIER ST EH T BL INDT E X T F ÜR DEN INH A LT ST I T ELSMART FE ATURES

En markant fordel i forhold til tagmonterede syste-

mer: smartflower POP er mobil! Når man flytter, 

tager man ganske enkelt sit private solcelleanlæg 

med sig. Afmontering af smartflower POP er lige 

så enkel som montering: de fire ankerbolte skrues 

ud, og anlægget køres væk. Og naturligvis kan 

underlaget let reetableres, som det oprindeligt var.

SMART MOBIL ITY

Når det handler om solenergi, lader smartflower 

POP dig bekende kulør! Den fås i otte farver – lige 

fra den trendy »Berry« til den klassiske »Pearl«. 

Uanset farven giver den blanke, fint strukturerede 

overflade basisdelen et tiltalende og moderne  

design. 

SMART OPTIONS

SMART SAFETY

I vedvarende drift monitorerer sensorerne perma-

nent vindhastigheden. Ved vindstyrker over  

54 km/t folder smartflower POP sig automatisk 

sammen til sin sikkerhedsposition for at undgå 

skader. Hvis vinden bliver endnu kraftigere,  

63 km/t eller mere, går den i anden sikkerheds-

position (samme som nat position). Sensorerne 

fortsætter med at fungere, og når vinden afta- 

ger, folder systemet sig helt ud og vender tilbage 

til strømproducerende sporingsposition.

SMART CLEANING

smartflower POP fjerner let aflejringer af støv eller 

sne, når den folder sig sammen og ud. Derved 

mindskes sædvanlige tab i energiproduktion. 

SMART COOLING

Varme moduler leverer mindre strøm end kølige 

moduler. 10°C mere betyder 5 % mindre ydelse. 

Modulerne i smartflower POP er altid bagside-ven-

tilerede – der kan ikke samles varm luft på grund 

af deres konstruktion. Det betyder, at de er  

10–20°C køligere og kan levere 5–10 % mere strøm 

sammenlignet med tagmonterede systemer. 
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HIER ST EH T BL INDT E X T F ÜR DEN INH A LT ST I T EL

DIMENSIONER

T ILFREDSST ILLENDE NED T IL MINDSTE DE TAL JE

Ved første blik. 
smartflower POPs 
vigtigste detaljer

ØGE T EFFEK T IV ITE T MED SMART FE ATURES

Alle  data i mm

smartflower POP  
2,31 kWp

Tagmonteret system  
4 kWp

STRØMPRODUKTION PR. PVGIS1, ROM 5.100 kWh 6.250 kWh

LAVERE YDELSER

Afvigelse fra retning mod syd og taghældning (mulig op til 12 %) smart tracking -3 % 

Højere modul temperatur, lav varmefordeling, varmeophobning smart cooling -5 %

Forurening (fx. med sand, salt, støv, sne) smart cleaning -3 % 

REVIDERET YDELSE  5.100 kWh 5.563 kWh

GRAD AF EGEN ANVENDELSE 2 60 % 30 %

Energi forbrugt af produktet selv 3.060 kWh 1.669 kWh

Effektivitetstilvækst ved personligt forbrug 183 %

Forklaring: for tagmonterede systemer fører statisk tilpasning til solen, varmeophobning og rengøring til en lavere ydelse end  
den, som teoretisk set er mulig på lokationen. Desuden producerer systemet ikke strøm konstant i løbet af dagen. Dette fører til 
en markant lavere grad af egen udnyttelse for et tagmonteret system og/eller til smartflower POPs angivne øgede effektivitet.

1 PVGIS: Photovoltaic Geographical Information System, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
2 Grad af egen anvendelse: 60% for smartflower POP, se side 7; 30% for tagmonterede systemer er en statistisk empirisk værdi
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HIER ST EH T BL INDT E X T F ÜR DEN INH A LT ST I T ELT ILFREDSST ILLENDE NED T IL MINDSTE DE TAL JE

PL ADSBEHOV INSTALL AT ION 

TEKNISKE DATA

INSTALLATION

Montering med jordskruer eller på betonfundament

ANVENDELSESOMRÅDE

Temperaturskala -20 °C til +50 °C

ELEKTRISKE TILSLUTNINGER

op til 30 m 3 x 2,5 mm² AWG 14

fra 30 m og op følg lokale regler

STRØMYDELSE

Nominel ydelse 2,31  kWp

Strømydelse ved to retninger
solsporing

3.400 – 6.200 kWh /a  
Afhængigt af region

SYSTEM

Modul type Glas/bagplade

Modul produktgaranti 10 år

Modul garanti for strømydelse 25 år på 80 %

Celle type Monokrystallinsk

Inverter modul 1-fase, integreret 

Inverter modul garanti 5 år

System garanti 24 måneder

Sikkerhedsposition 1

Vindhastighed 54 km/h

Sikkerhedsposition 2

Vindhastighed 63 km/h

FARVERSIKKERHEDS POSIT IONER 

Jordskruer Betonfundament

Alle data i mm Alle data i mm

Frost boks
5.

00
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5.000
5.000

2.050

1.
60

0



MED SMARTFLOWER POP BEHØ VER DU IKKE BEK YMRE  
DIG OM ST IGENDE ENERGIPRISER

Uafhængighed  
i dag og i fremtiden. 
Og det betaler sig!



Uafhængighed  
i dag og i fremtiden. 
Og det betaler sig!
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SM A RT FL OW ER P OP I  TA L

Ren energi
i hverdagen

smartflower POP producerer – afhængigt af regionen – mellem 3.400 og 6.200 kWh. Regneeksemplerne er baseret på 
anslået forbrug af de nævnte elektriske apparater. Beregningsgrundlag: midt på året, tolv timer mellem solop- og 
nedgang/dag.

1 TIME med smartflower POP 
= 1x lav verdens lækreste lasagne 

= 15 timers yndlingsfilm, TV serier eller nyheder 

= 101 fulde smartphone opladninger 

= 182 timers hygge og læsning med belysning

1 DAG med smartflower POP
= 3 aircondition anlæg – til 1 solskinsdag og behagelige temperaturer i hele huset

= 6x tørring af vasketøj – hvis tørresnoren allerede er helt fyldt

= 6x bag det lækreste brød

= 7x varme brusebade – med uafbrudt gang i vandvarmeren

= 17 maskinvaske

= 50 kopper te – til at vågne på eller slappe af med

= 100 kilometer ren køreglæde i din el-bil

1 ÅR med smartflower POP
= ca. 4.000 kWh – svarende til det gennemsnitlige årsforbrug  
for en centraleuropæisk husholdning.

5.510 kWh
Los Angeles, USA

3.420 kWh
Juneau, USA
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 I  OV ERBL IK : EL EK T RIC I T E T SY DEL SE PR. REGION

Ubegrænset uafhæn-
gighed takket være 
high-end-teknologi 

FUNGERER PÅL IDEL IGT OGSÅ I  MINDRE SOL RIGE T IMER

Solcelleviftens innovative solsporing i to retninger muliggør en øget ydelse  

med op til 40 % og derfor en tilstrækkelig mængde energi til at opretholde uaf-

hængigheden af el-leverandører, selv når der ikke er særlig meget sol. 

4.690 kWh
Bangkok, Thailand

3.550 kWh
Vienna, Austria

5.920 kWh
Marrakesh, Marocco

5.270 kWh
New York, USA

6.030 kWh
Abu Dhabi, UAE

6.280 kWh
Cape Town, South Africa

5.265 kWh
Sydney, Australia

5.980 kWh
Rio de Janeiro, Brasil



Made in Austria –  
et alt-i-et solenergi system
fra én enkelt kilde

FOR MA KSIMAL PÅL IDEL IGHED
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Ledelse med en stærk vision (fra venstre mod højre):
Gernot Friedhuber (CMO & Partner), Thomas Daubek (Partner), Alexander Swatek (Founder & Managing Partner)
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ST Y RENDE PRINCIPPER & ST R AT EGISK V IS ION FOR SM A RT FL OW ER

Ren energi til 
alle. Vores vision 
for fremtiden

SMARTFLOWER STÅR FOR FØLGENDE:

En bæredygtig tilgang og proaktivitet er grundpillerne i vores virksomheds  

filosofi. Produktionen foregår i Østrig med anvendelse af materialer af høj kvalitet, 

således at vores produkter fremstiller strøm så lang tid som muligt. 25 års mod- 

ulydelse garanterer vi. Vi skaber også arbejdspladser i en voksende, fremtidsorien-

teret branche. 

 

Med smartflower POP ønsker vi at vise verden, at fotovoltaiske systemer kan  

være helt enkle, effektive og frem for alt designet til perfektion. Vi vil gøre flere 

mennesker end nogensinde før i stand til at producere deres egen rene strøm  

til deres hjem. Vi vil skabe uafhængige byer, samfund og virksomheder og befri 

dem fra byrden med stigende energiudgifter i videst mulig udstrækning. Vi er 

meget stolte over, at vores systemer også anvendes med succes i områder med 

humanitære kriser.  

 

Vi har et tæt samarbejde med lokale certificerede forhandlere, som baner vejen 

for effektiv regional støtte. For dig betyder dette: alt fra én kilde, korte afstande og 

hurtige reaktionstider. Kort sagt er det vores vision om en konsistent og bære-

dygtig forretning. 

 

Lad dig inspirere af vores vision!
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HIER ST EH T BL INDT E X T F ÜR DEN INH A LT ST I T ELBE A P IONEER 

5 gode grunde til at købe 
smartflower POP

Alt-i-en solcelle løsning uden dyr installation (Plug & Play)

Effektiv energiproduktion: op til 40 % højere ydelse på grund 
af den innovative smarte sporing, til levering nøjagtigt når 
du ønsker det

Takket være smart køling og smart rengøring forhindres 
sædvanligt tab af ydelse på grund af varme og forurening 
med op til 15 %

Ideel hvis dit tag ikke er en mulighed (installation, æstetik, 
lejebolig). smartflower POP kan opstilles i haven og kan  
tages med, når man flytter

Bedste kvalitet produceret i Østrig og den bedste service fra 
lokale forhandlere

Og det er så nemt

Find din lokale forhandler på www.smartflower.com 

Ring og aftal et møde 

Lad en forhandler hjælpe dig med at finde det 
perfekte sted at installere 

Afvent spændt levering 

Installer, tilslut og kør 

Nu kan du producere din helt egen rene strøm!>>
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KON TA K T OG INFORM AT ION 

smartflower energy technology GmbH
Europastraße 1

7540 Güssing, Østrig

Telefon +43 (0) 1 361 5688

office@smartflower.com

www.smartflower.com

Dato: 10/2014

Med forbehold for sats- og trykfejl.

Vi glæder os  
til at høre fra dig!



DIN LOK AL E SMARTFLOWER PARTNER 


