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MED LADDMÖJLIGHETER



Ladda
småländskt
Weland Trafikmiljös produkter kännetecknas av hög kvalitet, underhållsfria 
 material med smart funktionalitet som underlättar vardagen. Som exempelvis 
att sätta solpaneler på den outnyttjade takytan på vår carport Autone, som nu 
ger fri el till elbilar. I minst tjugofem år framåt.

VI ÄR SOLDYRKARE 

Solenergi är en miljövänlig, hållbar och ekonomisk 
investering. Direkt och på lång sikt, genom att sänka 
kostnaderna för elförbrukningen och öka värdet på 
fastigheten. En carport med solcellstak producerar 
egen grön el som laddar elbilar snabbt och miljövänligt. 
När solcellsanläggningen producerar mer el än vad 
som behövs, skickas överskottet ut och säljs på spot
marknaden eller används i din fastighet. 

 

DESIGN OCH KONSTRUKTION 

Carporten är underhållsfri med en stomme av aluminium 
och väggpartier av högtryckslaminat i olika kulörer. 
 Solcellspanelerna är inskjutna i ett system av svarta 
aluminiumprofiler vilket ger ett homogent estetiskt 
intryck. Panelerna kopplas till en växelriktare som 
omvandlar likström till växelström och skickar din gröna 
el vidare till laddboxen som är monterad på väggen 
mellan två bilplatser. Carportens mått mellan stolp
sektionerna kan anpassas. Levereras med markplint 
alternativt fotplatta för att passa befintlig bebyggelse 
och nybyggnation av bostadskvarter och industrimiljöer. 

CARPORT AUTONE
FRÅN TVÅ PLATSER OCH UPPÅT

Carporten är tillverkad av 100 procent återvinningsbart 
material och levereras delmonterad med solcellstak av 
monokristallina kiselceller av tysk hög kvalitet med 25 
års effektgaranti. Växelriktare samt svensktillverkade 
laddboxar med två uttag per stolpe ingår i paketet. 
Solcellsanläggningen är nätansluten och genererar 
el som laddar elbilar, men även för den integrerade 
LEDbelysningen som finns i carporten.  

welandtrafik.se

Mått per sektion 2500 mm

Stomme
Pulverlackerade/anodiserade  
aluminiumprofiler

Stativben ø 105 mm

Klot ø 110 mm

Väggbeklädnad
Högtryckslaminat 6 mm, UV och väder
beständig i flera kulörer/lackad hålplåt

Tak Djup 5655 mm

Sandwichelement 10 mm

Integrerad belysning LED 24 V/12,6 W



Produktinformation

SOLPANELER IBC
340 W PER PANEL

VÄXELRIKTARE HUWAWEI
34015 KW

SÅ MYCKET PRODUCERAR 
SOLCELLERNA

GARO LADDBOX GLB
22 kW

welandtrafik.se

Monokristallina kiselceller med Half Cutteknik från 
tyska IBC. Tillverkas i Asien. 

Integrerat överspännings och åskskydd. 

* Källa: vattenfall.se/fokus/eldrivnatransporter/rackerelentillelbilarna/

Svensktillverkad laddbox med ställbar effekt, DCskydd 
och jordfelsbrytare. Förberedd för lastbalansering, 
RFID och molntjänster

Material Svart aluminiumram

Profilhöjd 40 mm

Produktgaranti 15 år

Effektgaranti 25 år

IPklass 65

Uppkoppling WLAN eller 4G

Produktgaranti 10 år

Antal paneler 340W/panel

Installerad effekt 13 600 kWp

Årsproduktion
Söderläge: 12 130 kW, 
Öst/västläge: 11 620 kWh

Produktgaranti 2 år

En enda sol-
cellspanel kan 

 producera tillräckligt 
mycket grön el för att 
köra upp till 150 mil/år  

med en elbil.*



För frågor eller offertbegäran, kontakta Arnold Åthin
arnold.athin@welandtrafikmiljo.se

073442 56 95

Upptäck hela sortimentet på 
welandtrafikmiljo.se
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Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 StockholmReturadress: Weland Trafikmiljö, Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta


