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Skörda kW med solpaneler och spara kWh med en Energibesparingsbox  

KOMBINERA ENERGIBESPARINGSBOX  OCH SOLCELLER – 10% BÄTTRE EFFEKTIVITET 

SNABBARE LADDNING AV BATTERIER - SÄNK DIN KOMBINERADE ”ROI” TILL <10ÅR  

 EnergiVaktarna kan via sina samarbetspartners designa ett optimalt miljöpaket. 

Vill du producera egen el med solpaneler kostar det ca 15.000 kr att tillverka 1000 kW.  

Elen kostar idag ca 1,30 sek/kWh.  

Ett flerfamiljs hus (gemensamma el) eller en större villa, gör av med ca 3000-4000 kWh /mån. 

Återbetalningstiden (ROI) blir då ca 15-20 år på en solelanläggning. 

En Energibox kan dimensioneras för hela ditt elbehov och har en återbetalningstid på ca 2-4 år. 

Med Energibesparingsbox får du dessutom en längre livslängd på dina elapparater (>30%) och dina 

service och underhållskostnader sjunker med >30%.  

Kombinationen sol-energi och energibox halverar återbetalningstiden (ROI) på solcells anläggningen. 

Med en Energibox och solcellsanläggning så blir totala ROI under 10 år. 

INGEN MOTSÄTTNING, VAD VÄLJER DU?                     

SPARA KWH, SKÖRDA KW, ELLER KOMBINERA 

Energibesparingsbox för Villa 25/35A 

Energibesparingsbox för fastighet >35A 
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Skörda kW med solpaneler och spara kWh med en 

Energibesparingsbox  

INGEN MOTSÄTTNING, VAD VÄLJER DU?                     

SPARA KWH, SKÖRDA KW, ELLER 

KOMBINERA  
Ställ upp för miljön, tillverka egen el, ändra dina vanor, släck lyset, 

använd smarta energiprodukter.  

Det som gäller är att få ner antalet kWh som du förbrukar. Varje kWh 

kostar ca 1,30 kr, så här finns pengar att spara. Sänker du kWh så sänks 

även ditt CO2 avtryck och kan utan ansträngning uppnå dina 

Energibesparingsmål. 

EnergiVaktarna erbjuder nu snabbt och enkelt ett sätt att spara kWh utan 

att ändra beteende eller arbetssätt. Energibesparingsboxen ansluts direkt 

efter elmätaren och matar sedan alla dina elapparater, belysning m.m. 

med en reglerad och optimerad spänning och el kvalité. Din direkta 

besparing i kWh blir 8-15%.  En jämnare matning med renare och 

stabilare spänning på alla faser kommer förlänga livslängden på dina 

elapparater med >30% och minska dina servicekostnader – lampbyten, 

motorhaverier m.m. med >30%. Återbetalningstiden (ROI) ligger på 2-4 

år, beroende på hur du förbrukar din el, vilka elprodukter du har eller 

vilken elleverantör du har. 

En 5000 kW (ca 3000 kWh) solelanläggning kostar ca 75.000 sek. 

Att spara 3000 kWh med en Energibesparingsbox kostar ca 12.000 sek. 

Varför inte kombinera både energibesparingsbox och solceller, så 

kommer din skörd av sparade CO2 halvera din ROI för din totala 

energiinvestering. 

Du kommer spara kWh och CO2 även när ljuset lyser med sin frånvaro.     

Energibesparingsboxar från EnergiVaktarna finns i storlekarna: 

Från lilla villan till stora industrier med hög energiförbrukning. 

 

ENERGIBOXENS 

EGENSKAPER 

Energibesparing i kWh  

8 – 15%  

Kortare ROI på solel om 

du  kombinerar med  

Energibesparingsbox  

10% högre effektivitet på 

din solcells energi  

Laddar dina batterier 

snabbare 

Lätt att installera – inget 

bygglov eller grannars 

tillstånd. 

Förlänger livslängden på 

dina anslutna elprodukter 

med >30% 

Sparar service o 

underhållskostnader 
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