
 

SUNDRYVE 

 

OVERDÆKKEDE PARKERINGSPLADSER - 
BETALT AF SOLEN! 
 

Et solcelle p-anlæg er en god investering, idet anlægget 
leverer grøn el, hvorved CO2-udslippet reduceres og  
biler holder i tørvejr - og tilmed oplades de parkerede  
el-biler ved grøn el. 

 

Solar Polaris A/S er blandt de største solcellevirksomheder i Skandinavien. Vores team af erfarne fageksperter er specialister i at 

projektere og installere solcelleanlæg til private virksomheder, ejendomsselskaber, offentlige institutioner og boligforeninger.  

SOLAR POLARIS A/S ●  +45 24 63 78 48 ●  www.solarpolaris.dk 



OM SUNDRYVE 

SUNDRYVE er et helt nyt koncept, hvor p-anlægget overdækkes 

vha. solcellepaneler. Det er til gavn for både bundlinje og klima.  

Solar Polaris har, bl.a. ved at anvende standard-stålprofiler og  

simple boltede beslag til samlingerne, haft fokus på at minimere 

prisen og samtidigt opnå en flot industriel æstetik.  

Vores SUNDRYVE-løsning passer således især til større p-pladser 

hos industrielle virksomheder, til kundeparkering ved shoppingcen-

tre og til lufthavne. Vi tilbyder dog også at udvikle specialløsninger, 

hvor konstruktionen kan tilpasses andre omgivelser. 

Ud over den bærende konstruktion anvendes der højtydende sol-

cellepaneler og invertere fra anerkendte leverandører. 

Vi sikrer altid, at I foretager jeres investering på det rette grundlag 

og med den kortest mulige tilbagebetalingstid. For at I får mest 

mulig strøm for pengene, kan SUNDRYVE p-anlægget med fordel 

kombineres  med solceller på tag eller facader. 

 

 

 Strøm fra solceller er ofte den billigste type vedvarende energi, 
hvilket bl.a. skyldes de begrænsede driftsomkostninger. 

 Solceller har en levetid på mere end 25 år, og et standard 
SUNDRYVE-anlæg er tilbagebetalt på under halvdelen af dets 
levetid (afhængig af produktion og el-pris). 

 Ladestandere, som kan levere grøn strøm til el-biler og belys-
ningsløsninger, kan tilbydes. 

 Solcelleanlæg styrker jeres grønne profil, fordi I bidrager til et 
bæredygtigt og CO2-neutralt Danmark. 

 Produktionen af strøm samme sted som forbruget kan reducere 
behovet for udbygning af el-nettet og betyder, at man tilstræber 
et forbrug tilpasset produktion. Det hjælper den grønne omstil-
ling yderligere på vej. 

 Solar Polaris kan udføre alle faser i projektet - fra jeres første 
henvendelse til overvågning, service og drift af det færdig-
installerede anlæg. 

 Vores service og support inkluderer en webbaseret overvågning, 
som giver adgang til real-time og historiske produktionsdata. 

 

Solar Polaris A/S er blandt de største solcellevirksomheder i Skandinavien. Vores team af erfarne fageksperter er specialister i at 

projektere og installere solcelleanlæg til private virksomheder, ejendomsselskaber, offentlige institutioner og boligforeninger.  

SOLAR POLARIS A/S ●  +45 24 63 78 48 ●  www.solarpolaris.dk 

Kontakt os for rådgivning og løsningsforslag på +45 24 63 78 48 eller info@solarpolaris.dk 

1.  Bærende konstruktion 

 Simpel, industriel konstruktion med et kraftfuldt arkitektonisk udtryk. 

 

3.  P-anlæg hos Solar i Vejen 

 510 solcellepaneler danner 60 overdækkede p-pladser og leverer 150.000 kWh/år til         

 Solars datacenter og medarbejdernes el-biler. 
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2. Teknikskabe og ladestandere 

 Teknikskabe med bl.a. invertere og ladestandere til opladning af el-biler er monteret 

 på fundamentet og er dermed sikret mod påkørsel.  

 

4.  Solar Polaris Cloud Control 

 Webbaseret overvågning af anlægget sikrer optimal drift og hurtig udbedring af   

 eventuelle fejl. 
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