Informacje o produkcie

Utworzono 08-01-2023

Zestaw fotowoltaiczny PV ACTIVESOL 3,00 kW z montażem
Cena :
18.450,00 zł
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Producent : XDISC S.A.
Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji
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Panele polikrystaliczne o mocy szczytowej 250Wp. Renomowany produkt Polskiego Producenta – Wyprodukowane w Polsce! Wysoka jakoś potwierdzana
przez wielu zadowolonych klientów na całym świecie. Sprawdzone w różnych warunkach klimatycznych od polarnej północy po sam równik. Wieloletnie
doświadczenie. Gwarancja Wydajności 80% po 25 latach. Wszelkie wymagane certyfikaty i dokumenty.

Skład zestawu
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Panele fotowoltaiczne ACTIVESOL
PV-ASOL-STD-250P-WSR 12 szt.
Inwerter Symo 3.0-1/light, 3.0-3-S/Light; 3.0-3-M/Light
Okablowanie 40m
Pełen osprzęt DC
Konstrukcja montażowa
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Zestaw jednofazowy
Moc DC: 3,00 kWp
Waga ok. 290 kg
Konfiguracja instalacji: 2 rzędy x 6 paneli
Minimalna powierzchnia dachu 20,40m2
Minimalne wymiary dachu (szer. x wys.)
6,00m x 3,40m

Inwertery
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Produkt made in Germany. Wysoka sprawność sięgająca 98%. Wbudowany pomiar produkcji energii elektrycznej z wizualizacją na wykresach.
Zaawansowane systemy poprawy wydajności systemu fotowoltaicznego. Pełna zgodność z Polską siecią energetyczną i wymaganiami operatorów. Wszelkie
wymagane certyfikaty i dopuszczenia. 10 letnia gwarancja z możliwością przedłużenia do 20lat i opcją ubezpieczenia
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Produktywność roczna 2 971 kWh**
Montaż

Dodatkowe informacje
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Zapewniany fachowy i staranny montaż wraz z odbiorami instalacji. Prace montażowe prowadzone przez bardzo doświadczone zespoły posiadające wszelkie
uprawnienia, w tym UDT do wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Obsługujemy pełen proces inwestycyjny od koncepcji i projektu poprzez wykonanie
instalacji, jej uruchomienie i włączenie, po uzyskanie umowy z Zakładem Energetycznym (właściwym dla danej lokalizacji inwestycji)
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Do każdej instalacji podchodzimy indywidualnie, z dbałością i fachowym doradztwem w zakresie doboru najbardziej optymalnego systemu. Na życzenie
klienta wykonujemy instalacje o mocach i konfiguracjach innych niż oferowane powyżej, w tym również na panelach monokrystalicznych. Jako opcję
oferujemy również obsługę w zakresie pozyskiwania dotacji, obsługi wniosków itp. (dostępność dotacji zależy od regionu Polski). Spełniamy wszystkie
wymogi programu Prosument.
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Wyjaśnienia

*- Cena zawiera podatek VAT 8% (zgodnie z art. 41 ust 12 ustawy VAT, zgodnie z którym 8% stawkę stosuje się m.in. dla usług

termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m2)
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Cena instalacji „pod klucz” wraz z przeprowadzeniem odbiorów i procedury włączenia do sieci energetycznej.
Cena może różnić się w zależności od specyficznych warunków obiektu tj. kształtu dachu, jego pokrycia itp.
Cena nie zawiera kosztów zabezpieczeń po stronie AC oraz instalacji odgromowej.
Szczegółową wycenę instalacji wykonujemy na zapytanie klienta
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** - Produktywność oszacowana za pomocą programu PVSol dla modułów fotowoltaicznych skierowanych na południe pod kątem 35st. Dane
meteorologiczne przyjęto dla m. Warszawy.
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Fot. XDISC
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