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POWERRAIL  
-  EN VERDENSNYHET
I Sagstuen vil vi være ledende på bærekraftig energibruk. Vi vil skape 
gode, fremtidsrettede bygg. Vi vil flytte grensene for hva man trodde 
var mulig. Men vi kan ikke gjøre det alene. Vi må ha med visjonære  
byggherrer og entreprenører på laget.

PowerRail har blitt til fordi moderne energibruk krever det. Og fordi 
miljøvennlige løsninger tvinger seg frem. Det grønne skiftet står ikke 
foran oss, vi er midt i det. PowerRail er en verdensnyhet; et pent  
designet vedlikeholdsfritt solcellerekkverk som fanger solenergi fra 
begge sider – og som kan bidra til å sende miljøregnskapet i pluss. 
Under produktutviklingen har vi sett hvilket potensiale som ligger i 
produktet, og vi er veldig stolte av å endelig kunne presentere det.

Forvandler bygget til et kraftverk
Enkelt forklart gjør PowerRail at rekkverket på fasader eller balkonger 
blir i stand til å produsere egen strøm. Tosidige solcellepaneler i  
glassene sørger for solfangst på begge sider, og bidrar til byggets  
energiforsyning. Overskytende strøm kan man selge til  
strømleverandøren og tjene penger på det.

Med PowerRail får man ikke bare et miljøvennlig bygg – det er et  
statement om at du er med på de fremtidige løsningene.  
Som byggeier signaliserer du hva du tenker om energi, bærekraft og 
fornybare ressurser.
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Norge har noen av verdens strengeste 
energikrav. Allerede fra TEK 17- 
forskriftene skjerpet myndighetene 
kravene for nybygg, og fra 2020 vil 
det være helt forbudt å bruke fossilt 
brennstoff til oppvarming. Dessuten 
har det kommet politiske signaler om  
ytterligere krav, hvor utbyggerne må 
installere en alternativ energikilde i 
tillegg til det ordinære strømnettet.

Samtidig ser vi at myndighetene 
varsler omlegging av nettleien og  
innfører strømmålere som skal  
stimulere til nye forbruksmønstre. 
Flere prognoser tilsier at kraft- 
prisene vil øke i årene som  
kommer.

STRENGERE 
KRAV I 
FREMTIDEN

MORGEN ETTERMIDDAG

Vi ser en trend der bygnings- og installatørbransjen i stadig større grad 
tar i bruk solceller til å produsere energi. Fordelene med solcellerekkverk 
framfor tak- og veggmonterte panel er mange, både teknisk og estetisk:  

STORE FORDELER

... gir omtrent samme virkningsgrad som 
flersidige solcellepaneler vertikalt installert.

Ensidig solcellepaneler horisontalt 
installert 30° mot syd ...

– Stort sett alle rekkverk er solvendte. Ved å bytte ut det vanlige  
 rekkverket får du et vedlikeholdsfritt rekkverk av beste kvalitet. 

– Snø og forurensing legger seg ikke på panelet og det vil derfor ikke  
 dempe effektiviteten av solcellene. 
 
– Utnytter solen i hele solbanen. 
 
– Solceller på begge sider av rekkverkspanelet øker virkningsgraden og  
 konkurrerer med takmonterte løsninger. 

– Solcellepanel i rekkverk er optimalt for nordiske solforhold  med lav sol. 
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– PowerRail sine solcelleglass står med 2,5 cm mellomrom som  
 standard tetthet. Dette gir både høy produksjon samt tilstrekkelig  
 utsyn. Som kunde kan du endre tettheten mellom cellene for å   
 tilpasse til ditt behov for utsikt. Du kan også velge å ha hele felt   
 med kun glass. I tillegg har man mulighet til å velge plater med et  
 tilfeldig mønster. I det hele tatt kan PowerRail tilpasses byggets   
 arkitektoniske kvaliteter.

– Ved valg av ensidige solceller vil man kunne velge i en rekke farger,  
 som svart, stone elegance, emerald green, disco pink, diamond blue,  
 sparkling gold og metallic gold. I tillegg vil man da kunne legge folie  
 bak – mulighetene for et unikt design er med andre ord mange. 

– Panelene har økt virkningsgrad med strømgenererende solceller  
 på begge sider. 
 
– Solcellepanelet i seg selv er et herdet, sikkerhetsgodkjent glass.  

– Rekkverket kan utstyres med nyutvklet LED belysning integrert i  
 rekkverket. All kabling er skjult, og transformatoren er innebygget  
 i LED-listen. Man kan velge mellom spot eller flytbelysning i ulike  
 hvitfarger og de kan også benyttes som nødbelysning.

POWERRAIL  DESIGN
PowerRail er ikke bare vanlige solcellepanel montert i et rekkverk.  
Solcelleglassene i PowerRail er spesiallaget for formålet – nemlig høy  
strømproduksjon med tilstrekkelig utsyn.
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OFTE STILTE 
SPØRSMÅL
Kan jeg lage mitt eget design?
Ja. Du kan tilpasse designet slik at det passer det arkitektoniske utrykket til det 
aktuelle bygget. Vi har ulike fargevalg og plassering av celler for å skape mønster, 
og størrelse på glassfeltene kan justeres.

Hvor mye strøm kan jeg produsere pr. løpemeter?
300W pr. løpemeter på standardmodellen våre. I tillegg får man produsert mer 
effekt i løpet av en dag sammenlignet med konvensjonelle panel, siden sola og 
refleksjoner av sola vil treffe på begge sider av rekkverket så lenge den er oppe. 

Er det DC eller AC som kommer ut av panelene?
Solcellene produserer DC-spenning. Denne må omformes til AC-spenning for å 
kunne kobles på strømnettet. Til dette bruker man en omformer/inverter. Typisk vil 
en installasjon kreve 1 stk. omformer/inverter pr. 15-20 løpemeter. 

Kan jeg lagre strøm på batterier, UPS eller Tesla Powerwall?
Ja. Dette vil gjør at strømmen du laget om dagen kan benyttes om natten eller på 
tidspunkt med større belastning. F.eks. vil Tesla Powerwall fungere godt i  
 samarbeid med PowerRail, siden Tesla Powerwall vil lagre strøm produsert under 
gode solforhold. Denne strømmen kan styres til å benyttes f.eks. på morgenen når 
strømprisene er høye.

Går strømmen jeg produserer til et spesielt område?
Strømmen kan kobles til sikringsskapet/hovedtavlen til bygget. Derfra går  
strømmen videre til kursene. Kraften du produserer vil da kunne gi strøm til  
fellesareal, lader av el-bil eller annet.

Kan jeg selge strømmen jeg produserer?
 Ja. Er du plusskunde hos din nettleverandør, selger man overskuddsproduksjonen 
til nettleverandøren.
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SAGSTUEN:  EN HISTORIE  
«POWERED BY» GJØVIK
Herkomst gjør noe med deg. Landskapet og folket former hvordan du blir. Vår 
selskapshistorie er egentlig også en historie om Gjøvik og velstanden som har 
blitt skapt her.

Som Mjøs-kommune har vi vært vant til å utnytte de ressursene vi har rundt oss, 
være seg trevirke, poteter, tømmer eller energi i form av kraft fra Hunnselva. 
Denne mentaliteten, å greie seg med det naturgitte, har gitt opphav til et  
særtotensk uttrykk: Å være en «skarping».

«Skarpinger» kan vi godt kalle far og sønn Thorolf og Egil Sagstuen, også. Det de 
startet som en glassforretning i 1946, med lokale produkter produsert av lokale 
råvarer, har vokst til en betydelig industriaktør med over 100 ansatte med hele 
Norge som marked. Råvarene er fortsatt fornybare, som glass, aluminium og stål.

I dag produserer vi balkong- og fasadeprodukter med en stadig trang til å  
videreutvikle produktene. Derfor ligger utviklingsavdelingen og  produksjons- 
lokalene hus i hus på Gjøvik. Den lokale forankringen gir oss et fortrinn, det er 
noe historien har lært oss.

Det er denne «driven» som har gitt oss PowerRail.

PowerRail er kun et produkt av innovasjonstakten vår. Vi etterstreber skred-
dersøm, vi fokuserer alltid på å implementere teknologi og vi vil være bære- 
kraftige. Vi vil ligge helt i front. 

At det leder til en verdensnyhet som PowerRail, et vedlikeholdsfritt sol-
cellerekkverk vi er alene om, det faller helt naturlig for oss. Det handler 
egentlig bare om å følge vårt motto: Tenk klart!

11



Sagstuen 
Gjøvik - Oslo - Gardermoen
sagstuen.no
Tlf: 950 02 800


