
Parkudden Energi AB

Solceller och vätgas ger energi                                         
till ett off-grid-hus året runt.



Parkudden Energi AB

Husets intag av energi mot söder

Solcellsfasad 0,7 kWp

Solcellstak
10 kWp

Solcellstak
10 kWp

20 m²
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Husets intag av energi mot väster

2 kWp solcellsfasad



Parkudden Energi AB

Solceller och vätgas ger energi                                         
till ett off-grid-hus året runt.

Årlig energidata

Produktion
• Solel 22 000 kWh
• Solvärme  6 500 kWh

Direktförbrukning
• Solel 7 000 kWh
• Solvärme  1 500 kWh

Lagring - Power to Gas
• Solel 15 000 kWh
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Elverket som skapar husets 3-fas mikronät

Huvudkomponenter
• Växelriktare för solcells-

taket 2 x 12 kW

• Växelriktare för solcells-
fasaderna 3 kW

• Batteriladdare/inverter
6 x 8 kW – Uteffekt 48 kW
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Energilagring steg 1 - Batterier

Batteridata
• Bly Silicon teknik

• Spänning    48 V

• Kapacitet  144 kWh

Primär användningen
• Energibehovet varje natt, 

dagar med moln, regn, snö

• Elbilsladdning effekt 44 kW
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Energilagring steg 2 - Vätgasproduktion (Power-to-Gas)

Säsongslagring
• 15 000 kWh överskott från solcellstak och 

solcellsfasader flyttas till vintern.

Elektrolysörens insats
• 10 kWh spjälkar 2 L vatten/tim

Resultat från elektrolysen
• 2 Nm³/h vätgas, lagras i ett tanksystem
• 1 Nm³/h syrgas, släps ut i atmosfären 

El & styr
Elektrolysör
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Vätgaslagring i trycktankar

• 3 000 Nm³ vätgas lagras med 300 bar  

• Cylindrarnas volym 12 m³ vattenvolym
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Bränslecellens placering i teknikrummet
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Powercell PS-5 länken till off-grid året runt

PS-5 aktiviteter
• Säkerställer huset behov av el och 

värme under november-februari

• Levererar ca 5000 kWh energin från 
2200 Nm³ vätgas

• Underhåller & övervakar laddningsnivån  
på batterilager så 144 kWh alltid finns 
tillgängligt för elbilsladdning och huset.
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Oändligt och förnybart energisystem
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