Nyckelfärdiga
solcellsanläggningar
Med ökande miljömedvetenhet och stigande energipriser blir solcellsanläggningar allt viktigare för såväl
småhusägare som kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.
Vi säljer och installerar högeffektiva solceller med en hög verkningsgrad. Dessutom lägger vi stor vikt vid att
erbjuda solcellslösningar som passar huset. Vi är märkesoberoende, vilket innebär att vi väljer den produkt
som passar dina behov och förutsättningar. Genom särskild mätutrustning kan vi mäta exakt användning.
Genom vårt projekteringsverktyg kan vi beräkna elproduktion från solcellsanläggningen och analysera
framtida behov av inköpt el. Skuggberäkningar och uppbyggnad av byggnader och anläggningar i vårt
simuleringsprogram ger en god insyn över värdet av investeringen.

Vi vet hur du bäst
tar vara på energi
Nordic Energy Partner är ett el- och VVS-företag med lång erfarenhet av försäljning, installation och
service, som har specialistkunskap om solenergi och värmepumpar. Vi är märkesoberoende och hittar
de effektivaste lösningarna i varje unik situation. Men inte nog med det. Du kan alltid lita på att vi säljer
och installerar produkter som har den senaste tekniken, exempelvis värmepumpar som justerar värmen
efter dina vanor och väderprognosen.
Med kontor i Odensbacken, Örebro och Ödeshög är vi ett lokalt företag. Vi gillar personliga
kundrelationer, tar oss an uppdragen med stort engagemang och hittar rätt lösning för just dig. Tack
vare erfarenhet och kunskap erbjuder vi dig kostnadseffektiva lösningar som innebär ett helhetsansvar
från vår sida, där vi utför installationen och finns kvar med service.

Ett företag som tar ansvar
NEPAB verkar för ett hållbart samhälle, inte minst genom de energieffektiva lösningar som vi erbjuder.
Vi bidrar också på andra sätt, exempelvis genom att medverka till samhällsfrämjande insatser som att
förbättra gatubelysningen och bygga mötesplatser för invånarna i Odensbacken.
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Intelligenta värmepumpar
är en smart investering
NEPAB erbjuder moderna och effektiva lösningar som sparar energi. Vare sig du väljer en
luftvärmepump eller har behov av en stor anläggning till din fastighet eller lantbruk erbjuder vi effektiva
lösningar för dig. Vi erbjuder såklart serviceavtal och förlängda garantier där din anläggning får den
omsorg och översyn som den behöver för att fungera sin fulla livslängd.
Hos oss hittar du de modernaste lösningarna för att utvinna värme, vare sig det är från luften, sjön,
berget eller jorden. Våra intelligenta och driftsäkra bergvärmepumpar anpassar sig efter husets
förutsättningar och dina behov.

Bosch Compress 7001i LWM
Kraftfull bergvärmepump med inverterfunktion och upp till
300 liter 40° C varmvatten. Arbetar steglöst efter husets
uppvärmningsbehov för att ge dig en jämn värme och en
energieffektiv drift. En helt ny design med frontpanel i glas
eller metall, touchdisplay och appstyrning är bara några av
många nyheter.
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Med Bosch Värmepumpar ingår en komplett fabriksgaranti i hela 6 år, förutsatt att service görs vid
två tillfällen under garantitiden. Vår MER-försäkring gör att du kan känna dig trygg i upp till 18 år!

läs mer om produkten på bosch-climate.se

VVS med helhetsgrepp
Vi arbetar med det mesta inom VVS, som installation av golvvärme, avlopp- och rörinstallationer.
Du kan också kontakta oss för rent vatten. Med lång erfarenhet av vattenrening
har vi den kompetens som krävs för att installera och serva just din vattenrening, och se till
att den ger dig ett gott och rent vatten under många år.

Allt inom kyla
NEPAB är ett certifierat företag för arbete med komfortkyla, ventilationskyla, butikskyla
och AC. Vi erbjuder kundanpassade lösningar inom kyla som skapar bra klimat
att verka i eller som kyler livsmedel.

Elinstallationer med miljötänk
Vi utför alla typer av elinstallationer, från jordfelsbrytare till att dra ny el i din fastighet.
NEPAB projekterar och installerar också laddstolpar och uttag för elbilar,
i både för privata och offentliga miljöer.

Vi har lösningar

för alla behov

Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation
MITSUBISHI ELECTRIC - DET SMARTARE VALET

Investera i en värmepump från Mitsubishi Electric och
få värme under vintern och kyla under sommaren.

En effektiv och hållbar framtid
När solcellsanläggningar, laddlösningar och energilager installeras som enskilda produkter får
dom egna individuella styrsystem och omvandlare. Med elbilsladdning och högre effekttoppar
ökar elkostnaderna och med allt dyrare avgifter behöver man gemensam styrning av hela nätet.
Det är dags att förändra det traditionella sättet vi använder solenergi och elektricitet. EnergyHub
system är ett svenskutvecklat avancerat energi- och effektoptimeringssystem som mäter,
analyserar och genom avancerade algoritmer balanserar och styr det optimala energiflödet mellan
solceller, batterier och elnätet.
Resultatet blir ett smartare, snabbare, säkrare och optimerat system för att minska elkostnaderna.

ACE - dynamisk fasbalansering

Det modulära byggsättet med skalbar teknik och ett flexibelt likströmsnät gör att varje fastighet
får en optimerad lösning för dagens behov som enkelt kan anpassas till framtidens teknologier.
EnergyHub styr solenergin mellan lasterna, export till elnätet och laddning av batteriet för
maximerad användning av egenproducerad solel. Fasbalanseringen möjliggör ett högre uttag ur
elservisen eller en sänkning av säkringstariffen. Energilagring möjliggör kapning av effekttoppar,
sänkning av effekttutgifter eller undvika kostsamma elnätuppgraderingar.
Systemet ger dig kontroll över energi- och effektanvändning samt förbereder dig för framtidens
elnät med dess affärsmöjligheter till högre intjäning och kortare återbetalningstid.

Electricity. Reinvented.
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EnergyHub innehåller en unik och patenterad teknik som reducerar
obalanser mellan faserna orsakade av till exempel enfasladdare för elbilar.
EnergyHub fördelar automatiskt laddeffekten till alla tre fasledarna,
skyddar huvudsäkringen och tillåter effektiv laddning med kontroll.

