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DC/
AC

EWOLUCJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

FOTOWOLTAIKA
inteligentne zarządzanie energią

własna przydomowa elektrownia

niezależność, trwałość i prostota 
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ENERGETYKA SŁONECZNA 

KOMPLETNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

WSPARCIE TECHNICZNE I INWESTYCYJNE

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

SZKOLENIA I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW
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producent modułów fotowoltaicznych,
dostawca rozwiązań dla autonomicznych

systemów energetyki słonecznej.

Wchodzący w skład koncernu

Koncern państwowy

Elastyczna strategia fukncjonowania

Wysokiej jakości produkty

Sklasykowany w rankingu FORTUNE 500

Dynamiczny rozwój linii prodykcyjnych

Wydajny proces wytwórczy

35 lat tradycji

Badania i rozwój produktu

Rygorystyczne testy

Pełna niezależność nansowa

Wielopoziomowa strategia marketingowa

Szeroka gwarancja

BEZPIECZEŃSTWO

INNOWACYJNOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ
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INWESTOR I INSTALATOR

doradztwo - optymalizacja rozwiązań

analiza przedprojektowa

projekty wykonawcze

dopełnianie kwestii formalnych

szkolenia instalatorskie

ubezpieczenie, certykacja

Dywersykacja obszarów działania, stabilna pozycja na rynku, 
wewnętrzny system certykacji, ponad 20 lat na rynku

SPRAWDZENI PRODUCENCI WYSOKIEJ KLASY PRODUKTY

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA

DORADZTWO I USŁUGI PROJEKTOWE 

DOSTARCZENIE WSZYSTKICH KOMPONENTÓW 

SZKOLENIA I NADZÓR WYKONAWCZY
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII 

Seria Black-Module z porowatą warstwą antyreeksyjną 

Phono-Cube: zintegrowany falownik wyspowy, 
bateria akumulatorów i inteligentny router energii 

ograniczone współczynnik odbicia, zachowane parametry przy niewielkim
natężenie napromieniowania, uproszczony proces technologiczny

zapewnia zasilanie awaryjne  i optymalizuje lokalne 
wykorzystanie energii z  generatora fotowoltaicznego

pierwszy system magazynowania z certykatem TUV
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BLACK - MODULE  

HyperionCELL 

HyperionCELL 

HyperionCELL 

Poli-Si

Poli-Si

podwyższona sprawność: 17,4% (maks. 18,1 %)

wysoka jakość wykonania: FF 78,5 %

zredukowany koszt wytworzenia

pozytywny wpływ na bilans energetyczny systemu
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SYSTEMY INTELIGENTNEGO ROZDZIAŁU ENERGII  

PhonoCube 

falowniki 1- i 3-fazowe

funkcja UPS

akumulatory litowe o podwyższonej żywotności

priorytetowanie zasilania

zarządzanie rozdziałem energii

zasilanie asymetryczne

zdalny monitoring pracy

całkowita sprawność >85%

projektowana żywotność >15 lat

certykacja TUV

skalowalność

przetwarzanie DC/AC

(6,6 kW ; 7,7 kWh) x N

magazynowanie

(7,2 kW; 9,6 kWh) x N

GENERATOR PV

kWh

DC/AC

Phono
Cube
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FOTOWOLTAIKA ZINTEGROWANA Z BUDYNKIEM

30 letnia projektowana żywotność Ograniczone efekty degradacyjne

Gwarantowana odporność mechaniczna Wysoka przepuszczalność światła

Klasa A odporności pożarowej Poprawiona hermetyzacja ogniw

moduły tupu szyba-szyba  
serii Jet Module

BIPV
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WSPARCIE: PROJEKTOWANIE, MONTAŻ, FINANSOWANIE

wycena 

prace elektryczne 

wspólna realizacja 

projekt 

uzgodnienia projektowe 

doradztwo

serwis i gwarancje

nansowanie, współnansowanie

dystrybucja komponentów

pozostałe komponenty systemu PV
* falowniki, konstrukcje, okablowanie,

zabezpieczenia, monitoring

moduły fotowoltaiczne

wsparcie montażowe

usługi komplementarne

inwestycji na etapie instalacji
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