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WYPEŁNIJ PRZESTRZEŃ I KORZYSTAJ

Wiaty parkingowe z instalacjami 
fotowoltaicznymi to konstrukcje 
aluminiowe lub stalowe posadowione na 
betonowych fundamentach, które w 
łatwy sposób można dostosować do 
indywidualnych wymagań klientów. 
Zapewniają ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi i wytwarzają prąd, 
który może być wykorzystywany do 
ładowania pojazdów elektrycznych lub 
odprowadzony do sieci.



FALOWNIKI

Przetwarzaj energię efektywnie 

Szeroka gama oferowanych przez nas 
falowników to bezkonkurencyjny wybór 
technologiczny, który w branży charakteryzuje 
się jakością, niezawodnością i wydajnością.  
Szeroki zakres napięcia MPPT, pozwala na 
uzyskanie większej ilości energii i sprawności 
na poziomie 98,5%.  Bezsprzecznym 
gwarantem bezpieczeństwa i zaawansowania 
produktów jest stopień ochrony IP65, brak 
wewnętrznego wentylatora oraz opcjonalne 
wyposażenie w sieć WIFI typu „plug & play”.

JEDNOFAZOWE

TRÓJFAZOWE HYBRYDOWE



MAGAZYNY 
ENERGIIRozwojowość techniki solarnej stawia przed 

nami coraz to nowsze wyzwania. Jednymi z 
kluczowych problemów jest stopień obciążenia 
istniejącej, przestarzałej sieci energetycznej i 
konieczność magazynowania energii, a co za tym 
idzie – koszty. W obliczu tych problemów 
proponujemy rozwiązanie, które w rzeczywisty 
sposób pozwoli Ci uniezależnić się od tych 
problemów: magazyny energii. Dzięki 
magazynowaniu wyprodukowanej przez siebie 
energii, możesz być pewien, że nie grożą Ci 
podwyżki za przesył, usterki sieci, czy też koszty 
magazynowania przez dotychczasowego 
dostawcę.



STACJE
ŁADOWANIA

Przestaw się na eco, podróżuj eco

Stacje ładujące służące do ładowania 
pojazdów elektrycznych i hybrydowych. To 
najlepsze rozwiązanie do ładowania 
samochodu elektrycznego (nadaje się do 
każdego samochodu na rynku) z domowego 
lub biurowego gniazdka.

Szybkie ładowarki samochodów 
elektrycznych posiadają zabezpieczenia 
przeciw przeciążeniowe dzięki czemu 
samochód hybrydowy plug-in oraz elektryczny 
można bezpiecznie naładować w nocy.



WIATY
GARAŻOWE

Nowoczesna wiata garażowa to produkt 
łączący w sobie elementy konwencjonalnego 
garażu z wykorzystaniem możliwości 
rozwiązań fotowoltaicznych. Szybka 
procedura administracyjno-prawna, 
zredukowane koszty inwestycyjne oraz 
możliwości związane z energią słoneczną 
powodują, że jest to jedno z najlepszych 
rozwiązań przydomowych. Niezaprzeczalnym 
atutem jest pełna funkcjonalność jak w 
przypadku instalacji domowej, jednak bez 
ingerencji w strukturę nośną dachu budynku.

EFEKTYWNOŚĆ, 
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