
Midsummer WAVE
Världens första solpanel för takpannor



Om Midsummer

Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som 
installerar diskreta solcellstak, tillverkade från 
grunden i vår produktionsanläggning i Järfälla 
utanför Stockholm – från insatsmaterial till färdig 
solpanel. Genom detta säkrar vi en transparent 
och hållbar produktion med 90% lägre koldioxid-
avtryck än traditionella solpaneler. 



Midsummer WAVE
Världens första solpanel för takpannor

Midsummer WAVE är en vågformad solpanel som följer 
takpannornas form. 

Solpanelen passar Sveriges populäraste takpannor* och 
säljs som komplett takbyte eller som eftermontage på 
befintliga takpannor. En panel täcker fem takpannor i 
bredd och kablaget döljs under takläkten vilket medför 
både bra skydd och en estetiskt tilltalande utformning. 

Midsummer WAVE är en funktionell och diskret lösning 
för dig som tycker att hållbarhet och utseende hör ihop. 

Midsummers solcellstak är certifierade enligt TÜV IEC 61215 och IEC 61730.

*Midsummer WAVE är anpassad för takpannorna Palema från 
Benders, Jönåker från Monier samt Mjöbäck från s:t Eriks.



Ett skräddarsytt
solcellstak
Tack vare den enkla montagemetoden kan 
Midsummer WAVE installeras på befintliga 
takpannor eller i samband med ett komplett 
takbyte. Utan håltagning i takets tätskikt 
eller åverkan på takpannorna. Detta medför 
trygghet för våra kunder och säkerställer att 
anläggningen håller under lång tid. 

TEKNISK DATAARTIKELINFORMATION

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

55 W

110 W

24 W

9,3 V

5,9 A

12,5 V

6,8 A

10 A

1000 V

II

± 3600 Pa 

-40 to +85 °C

-0,408 % / °C

-0,328  % / °C

0,0006  % / °C

Antal celler (1 bypassdiod mellan varje cell)

Vikt

Bredd

Byggbredd

Längd

Bygglängd

Tjocklek

Taklutning

Celltyp tunnfilm

CO2-utsläpp 

Produktgaranti

Linjär effektgaranti efter 10 år

Linjär effektgaranti efter 25 år

Certifikat

Panelfärg

20

2,3 kg/panel

1 510 mm 

1 500 mm 

520 mm 

340-375 mm 

2 mm

min 22°

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 engel-
skans 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



Svenskt
Midsummer WAVE är en svensk solcellsinnovation som tillverkas
i vår produktionsanläggning i Järfälla utanför Stockholm.

Hållbart
Midsummer WAVE har 90%* lägre koldioxidavtryck än traditionella 
solpaneler. Detta är resultatet av en mycket låg materialkonsumtion, 
en unik tillverkningsprocess och lokal produktion i Sverige. 

Diskret
Midsummer WAVE är en solpanel som ser ut som vanliga takpannor. 
Men, till skillnad från vanliga tak omvandlas varje solstråle till el,
utan att förändra husets ursprungliga design. 

* Tredjepartsgranskad LCA-analys utförd 2020



Vanliga frågor

Vilka färger finns Midsummer WAVE i?

Midsummer WAVE finns i färgen svart. 

Vilka takpannor passar Midsummer WAVE till?

Midsummer WAVE passar till tvåkupiga 
takpannor: Palema från Benders, Jönåker från 
Monier samt Mjöbäck och Ekeby från St:Eriks.

Hur går en installation till?

Solpanelerna läggs ovanpå takpannorna 
och fästs under ovanförliggande pannrad 
och låses sedan fast med clips nedtill. 
Solpanelerna seriekopplas rad för rad och 
kablarna göms diskret under takpannorna. 

Vad har Midsummer WAVE för effekt/m²?

Midsummer WAVE har en effekt på 110W/m².

Kan Midsummer WAVE eftermonteras på 
mitt befintliga tak?

Ja, Midsummer WAVE kan eftermonteras 
på befintligt tak eller monteras vid 
komplett takbyte. 

Vad händer om det kommer mossa eller 
alger på solpanelerna? 

Det är en väldigt liten risk att mossa skulle 
växa på solpanelerna i och med att ytan 
kan beskrivas likt ”teflon”. Blir det 
däremot smutsigt går det enkelt att 
rengöra med en mjuk svamp och vatten.

Hur testas era produkter?

Våra produkter är certifierade av TÜV. 
De har testats i klimatkammare, thermal 
cycling, snötryck, hagel etc. enligt 
gällande standarder. Våra produkter 
klarar alla tester över standard. Test av 
snötryck klarar våra paneler långt mer än 
vad TUV kan utsätta dem för.

Vad väger Midsummer WAVE?

Midsummer WAVE väger 2,3 kg per panel 
(som motsvarar 5 tvåkupiga takpannor i 
bredd).

Erbjuder ni finansiering av solcellstak?

Absolut, i samarbete med Hemma 
erbjuder vi ett grönt bolån när du 
investerar i solceller. Du hittar mer 
information på vår hemsida.

Vad lämnar ni för garantier?

Vi lämnar en produktgaranti på 10 år. Våra 
solcellstak har även en effektgaranti på 
90 % efter 10 år samt 80 % efter 25 år.

Kan man gå på era solcellstak?

Ja, man kan med försiktighet beträda våra 
solcellstak. Rena skor och rätt 
säkerhetsutrustning är en förutsättning. 

Var tillverkas era solcellstak?

Solcellerna tillverkas i vår 
produktionsanläggning i Järfälla med 
vårt eget DUO-system som är det mest 
spridda produktionssystemet för 
böjbara CIGS-solceller i världen. 
Solcellerna monteras sedan ihop 
till kompletta solpaneler som vi 
installerar på olika takmaterial. 



+46 (0) 8-525 096 10

kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

www.midsummer.se




