
Professionel service og vedligehold
Sammensæt en serviceløsning til dit behov

Erfaren serviceorganisation

Vores serviceafdeling  er bygget op omkring fire centrale nøgleord; 
faglighed, tilgængelighed, troværdighed og effektivitet. Du kan 
således være sikker på, hurtigt, at få udført et professionelt arbejde, 
når du har brug for det.

Serviceorganisations bemanding har alle en elektronikuddannelse 
og mange års erfaring inden for service og support af 
solcelleanlæg. Alle har gennemgået træning på certificerede kurser 
hos Gaia Solars leverandører inden for deres produktområder.

Serviceydelser

Vores kunders behov er forskelligt. Derfor tilbyder vi en række serviceydelser som kan kombineres efter behov.
  
Årligt eftersyn og servicerapport
Der foretages en årlig gennemgang af anlægget, hvor det kontrolleres om anlægget er sikkert og producerer optimalt. Efter 
gennemgangen udformes en servicerapport med beskrivelse af anlæggets tilstand, registrering af hændelser og kontrol af 
energiproduktionen.  

Tilkald ved driftstop
Inden for maksimalt en time efter at kunden har konstateret en fejl, sættes denne i kontakt med en servicetekniker, således at 
problemløsningen kan påbegyndes. Kan problemet ikke løses over telefonen, aftales et servicebesøg. Samtlige servicekald 
koordineres og ledes fra Gaia Solar.

Overvågning
Anlægget overvåges dagligt i vores servicecenter. Ved fejl påbegyndes fejlretning inden for maksimalt en time.

Forsikring
Vi kan hjælpe med at få anlægget forsikres hos et specialiseret forsikringsselskab inden for solenergi. Forsikringstager dækker 
kompensation ved driftsstop, overtagelser af garantier mod 3. part samt eventuelle storm og brandskader. 

Produktionsgaranti
Gaia Solar tilbyder at kompensere for en eventuelt mindre produktion end forventet, ved at forøge kapaciteten af anlægget. 

Gaia Solar sætter en ære i at levere kvalitetsprodukter, men selv 
de bedste produkter bør løbende kontrolleres for at sikre en høj 
driftssikkerhed og en lang levetid. Derfor tilbyder Gaia Solars 
erfarne serviceafdeling at efterse og servicere dit anlæg. Dette er 
din garanti for en optimal produktion. 

www.gaiasolar.dk



Gaia Solar A/S udvikler og leverer æstetiske og bæredygtige energiløsninger med udgangspunkt i solens energi. Vi ønsker at skabe systemer, der på intelligent vis 
udnytter solens energi i symbiose med andre bæredygtige teknologier, til gavn for vores kunder og samfundet som helhed.
www.gaiasolar.dk
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Gaia Solar A/S påtager sig intet ansvar for fejl i brochurer, datablade og andet trykt materiale. Gaia Solar A/S forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre i produkter, herunder produkter, 
som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle billeder og varemærker i dette materiale tilhører Gaia Solar A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Spar penge 
ved at optimere dit anlæg
Udsving i produktionen på baggrund af 
udefrakommende faktorer eller fejl på paneler 
kan medføre betydelige produktionstab, hvis det 
ikke opdages i tide. 

Gaia Solar overvåger og indsamler data om 
anlæggets produktion på strengniveau. Derved er 
det muligt hurtigt at opdage uregelmæssigheder i 
form af snavs, skyggepåvirkninger eller lignende. 
Fejl-behæftede paneler kan hurtigt udpeges, så 
energitabet minimeres og reklamationsretten kan 
håndhæves.

På lang sigt optimeres anlæggets produktion 
og levetiden forlænges som følge af optimal 
vedligeholdelse. 

Bronzepakke 
Pakken indeholder et årligt eftersyn og henvender sig til anlægsejere, der selv varetager dataovervågning, og på egen 
hånd kan udbedre problemer, der ikke er omfattet af produktgarantierne.

Sølvpakke
Pakken indeholder et årligt eftersyn samt mulighed for tilkaldevagt og henvender sig til anlægsejere, der selv varetager 
dataovervågning, men ønsker en teknikker til afhjælpning af eventuelle problemer.

Guldpakke
Pakken henvender sig til anlægsejere, der ønsker overvågning og fejlretning af Gaia Solar. Pakken indeholder, ud over 
indholdet i sølvpakken, 24/7-overvågning af anlægget og en forøgelse af garantiperioden på invertere og kan desuden 
kombineres med en forsikring, der yder kompensation i forbindelse med driftsstop samt i tilfælde af fejlbehæftede 
produkter fra producenter, der rammes af konkurs. 

Platinpakke
Platinpakken indeholder det sammen som Guldpakken. Herudover ydes en kompensation, hvis anlægget producerer 
mindre end 90 % af den simulerede effekt.

Faste serviceaftaler
Ønsker du bare en standardløsning? Vi har grupperet de enkelte serviceydelser i fire standardpakker. 
Er du i tvivl om, hvilken løsning der er bedst for dig, er du meget velkommen til at kontakte vores serviceafdeling, der vil 
kunne rådgive dig.


