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Midsummer
Vi är ett svenskt solenergiföretag som installerar diskreta 
solcellstak som vi tillverkat i Järfälla med 90 % lägre 
koldioxidavtryck än traditionella solpaneler.

Med våra produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE 
och Midsummer BOLD erbjuder vi kunden lätta, tunna och 
flexibla solpaneler som tillsammans med takmaterial som plåt, 
takpannor eller papp bildar ett diskret solcellstak.
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En ny generation solcellstak
Midsummer BOLD



Ett solcellstak för papp- och membrantak

Midsummer BOLD är en ultralätt och flexibel solpanel som 
bland annat är avsedd för papp- och membran som underlag, 
där slutprodukten blir ett diskret solcellstak. Produkten lämpar 
sig för installation på kommersiella fastigheter, lagerlokaler 
och idrottshallar men också flerbostadshus och privata 
bostäder. 

Solpanelen är endast 2 mm tunn, 
består av 60 st tunnfilmssolceller 
och väger endast 3 kg/m2. Panelen 
följer takets form oavsett om det 
är plant eller välvt. 
 
Med sin låga vikt är Midsummer 
BOLD ett nytt alternativ för tak 
med viktbegränsningar. Detta 
innebär lägre kostnader för att 
förstärka takkonstruktionen. 
Tack vare den låga vikten kan du 
dessutom täcka mer takyta och 
öka antalet solpaneler på ditt tak.  
 
Midsummer BOLD säljs med 
ett komplett takbyte eller som 
eftermontage på befintligt tak. 
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Antal celler (1 bypassdiod mellan varje cell)

Vikt

Bredd

Längd

Tjocklek

Taklutning

Minsta böjradie

Celltyp tunnfilm

CO2-utsläpp 

Produktgaranti

Linjär effektgaranti efter 10 år

Linjär effektgaranti efter 25 år

Certifikat

Panelfärg

60

5 kg/panel

1000 mm

1685 mm

2 mm

min 2°

0,25 m

CIGS (Cu (In, Ga) Se2)

17,5 kg CO2/m2

10 år

90%

80%

IEC 61730 | IEC 61215 | TÜV Rheinland certified

Svart

* Testning utförd vid STC (standardiserade provningsförhållanden, från engelskans 
Standard Test Conditions): solinstrålning på 1000 W/m2 med vinkelrätt infall mot 
modulytan, modultemperatur 25°C, ”Air mass” 1,5 (AM 1.5 spektrum). Toleransen  
för värdet är +-10%, plussorterade moduler +5W /- 0W. 
 
**Testets belastning  ± 5400 Pa, Max höjd: 2000 m

TEKNISK DATA

Nominell effekt, PMAX* 

Effekt/m2 

Effekt/kg

Spänning vid max effekt, VMPP 

Ström vid max effekt, IMPP 

Spänning, öppen krets, VOC*

Kortslutningsström, ISC*

Maximalt säkringsvärde

Maximal systemspänning, VDC

Elektrisk isolationsklass

Design belastning**

Modulens arbetsområde

Temperaturkoefficient, PMAX (W), γ

Temperaturkoefficient, VOC (V), β

Temperaturkoefficient, ISC (A), α

195 W

116 W

39 W

30,1 V

6,5 A

37,7 V

7,5 A

10 A

1000 V

II

± 3600 Pa 

 -40 to +85 °C

-0,408 % / °C

-0,328  % / °C

0,0006  % / °C

190 W

113 W

38 W

29,7 V

6,4 A

37,5 V

7,5 A

200 W

119 W

40 W

30,4 V

6,6 A

37,9 V

7,6 A

Rådfråga Midsummer för en teknisk bedömning av ditt tak. 

MADE IN  
SWEDEN



Fördelar med  
Midsummer BOLD

Hållbart
Midsummer BOLD har 90* %  
lägre koldioxidavtryck jämfört  
med traditionella solpaneler.

Svenskt
Midsummer BOLD är en svensk 
innovation och tillverkas i 
Midsummers produktionsanläggning i 
Järfälla utanför Stockholm.

Unikt
Midsummer BOLD är endast 2 
mm tunn, med en vikt på 
3 kg/m2. Det krävs inte någon 
håltagning vid installation och 
solcellstaket kan försiktigt 
beträdas vid underhåll.

Tryggt
Vi är experter inom solcellstak 
och finns med dig hela vägen 
från inledande kontakt till färdig 
installation.

* Tredjepartsgranskad LCA-analys utförd 2020 

2 mm
tunn

116 W
per kvadratmeter

90 %
lägre co2-utsläpp

Minimal vikt
Midsummer BOLD:s låga vikt  
möjliggör enkel och säker 
montering. Hög effekt på 39 W/kg, 
vilket är mindre än 30 % av vikten 
för samma effekt för traditionella 
solpaneler.





1. Rådgivning

Beskriv ditt tak och dina önskemål 
– våra solcellsprojektörer designar 
en lösning för just ditt tak. Vi 
erbjuder totalentreprenad.

2. Beräkningar

När du valt det solcellstak som 
passar dig bäst tar Midsummer 
fram ett kostnadsförslag. Efter 
överenskommet avtal kommer vi 
ut och gör en kontrollmätning av 
taket.

4. Installation

Midsummers installatörer 
och auktoriserade elektriker 
utför installationen enligt 
branschstandard.

5. Driftsättning

Efter färdigställd installation 
hjälper vi dig med att skicka in 
slutanmälan till ditt elbolag. När 
elbolaget godkänt slutanmälan 
driftsätter vi anläggningen 
och överlämnar all nödvändig 
dokumentation så att du 
kan känna dig trygg med din 
installation.

6. Elproduktion

Ditt solcellstak kan nu producera 
el av solens strålar för eget 
bruk eller försäljning till elnät. 
Midsummers solcellstak har 10 
års produktgaranti samt 80 % 
förväntad toppeffekt efter 25 år.

3. Tillverkning

Efter kontrollmätning 
tillverkas ditt solcellstak i vår 
produktionsanläggning i Järfälla 
utanför Stockholm.

Hur går det till?



Frågor

Hur installeras Midsummer BOLD? 
Midsummer BOLD monteras på plats 
med plåtlister, som skruvas fast i plattor 
och sedan svetsas fast i takmaterialet 
som exempelvis kan bestå av papp, 
membran eller sandwichelement. 
Plåtlisterna skyddar kablaget och ger 
en robust infästning som ytterligare 
säkerställer att anläggningen håller 
under lång tid. 

Vad väger Midsummer BOLD?  
Midsummer BOLD väger 3 kg/m2.

Kan Midsummer BOLD eftermonteras på 
mitt befintliga tak?
Midsummer BOLD kan eftermonteras på 
befintligt tak eller monteras vid komplett 
takbyte. 

Vad har Midsummer BOLD för storlek?  
En Midsummer BOLD-panel är 1 685 mm 
lång och 1 000 mm bred.

Vad har Midsummer BOLD för effekt/m2? 
Midsummer BOLD har en effekt på 
116 W/m2.

Vilka färger finns Midsummer BOLD i? 
Midsummer BOLD finns i färgen svart.

Vilka tak passar Midsummer BOLD till?  
Midsummer BOLD passar en mängd olika 
tak, exempelvis sandwichelement, papp- 
och membrantak. Produkten kan monteras 
både på platta och lutande tak.

&
Hur skiljer sig Midsummer BOLD  
från ett traditionellt solcellstak?  
Midsummer BOLD är en solpanel som 
består av 60 stycken tunnfilmssolceller 
av typen CIGS. CIGS-tekniken gör 
solpanelerna tunna, lätta och flexibla 
vilket möjliggör installation på många 
typer av takmaterial och böjda 
ytor. Midsummer BOLD placeras på 
exempelvis papp- eller membran där 
slutprodukten blir ett diskret solcellstak.

Är era solcellstak byggnadsintegrerade?
Nej, våra solpaneler är utanpåliggande och 
ligger tätt ovanpå takets tätskikt. Solpanelerna 
är integrerade i designen, men ej tekniskt 
integrerade, vilket innebär att de kan 
appliceras på befintliga byggnadsmaterial.

svar
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roofs@midsummer.se
+46 (0) 8-525 096 10

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

www.midsummer.se

facebook 
@midsummersolarroofs

instagram 
@midsummersolar


