VZOROVÁ NABÍDKA – FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM S AKUMULACÍ ENERGIE

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Výkon FVE
Akumulace energie
Baterie
Panely
Střídač

9,9 kW
Ano
10 kWh
450 kW, 22 ks
10 kW, třífázový

POPIS NAVRŽENÉHO SYSTÉMU
Hybridní fotovoltaická elektrárna s ukládáním energie do baterií, sloužící
také jako záloha při výpadku elektřiny.
Navrhnuté řešení má výkon 9,9 kWp, součástí je bateriové úložiště o
kapacitě 10 kWh.

Akumulátor
Pracujeme s vysokonapěťovými LiFePO4 akumulátory o kapacitě 5, 10 nebo
15kWh
Klíčové vlastnosti
Vynikající výkon
Dlouhá cyklická živostnost
Podpora komunikace CAN
Ověřený systém řízení baterie
Typ baterie
Kapacita
Hloubka vybití (DoD)
Napětí
Max. nabití/vybití

Lithium -ion
10 kWh
90%
230.4V
25A/40A

Provozní teplota
Skladovací teplota

-10°C – 45°C
-30°C – 60°C

Instalace
Váha
Rozměry
Vlhkost

Venkovní/vnitřní
137 kg
906x654x227mm
5 – 90%

Střídač
Používáme třífázový hybridní měnič GoodWe ET Series, který umožňuje
zvyšovat energetickou nezávislost a soběstačnost pomocí funkce omezení
přetoků do sítě, čímž snižuje účty za elektrickou energii.
S rozsahem výkonu 5, 8 a 10 kW, ET series umožňuje až 100% přetížení
výstupního výkonu a funguje jako záložní zdroj energie (UPS) k indukčním
zátěžím, jako jsou klimatizace nebo chladničky, s automatickým přepínacím
časem kratším než 10 milisekund.
ET series poskytuje úsporu při připojení k distribuční síti, nezávislost na síti a
bezpečnost při výpadku sítě nebo její špatné kvalitě.

PRŮBĚH NAŠÍ SPOLUPRÁCE
1. Vytvoříme indikativní nabídku

-

na základě vašich požadavků navrhneme velikost a funkce
fotovoltaické elektrárny, výši dotace a konečnou cenu

2. Prohlídneme objekt

-

po odsouhlasení indikativní nabídky za Vámi přijedeme,
provedeme prohlídku objektu, dohodneme přesné provedení a
případně upravíme konečnou cenu

3. Uzavřeme smlouvu

-

na Vás bude úhrada zálohy

4. Vytvoříme projekt

-

zpracujeme detailní projekt

5. Vyřídíme administraci

-

Zpracujeme žádost o dotaci

-

Připravíme podklady pro získání licence a smlouvy s
Distributorem

6. Provedeme montáž, revizi a předání

-

do 90 dní od obdržení zálohové platby
(pozn. samotná instalace systému trvá obvykle 1–3 dny, zbytek
času zabere administrační proces)

CENOVÁ NABÍDKA
Cena bez DPH

407 493 Kč

Cena vč. DPH

468 617 Kč

Výše dotace

205 000 Kč

Celková cena po odečtení dotace vč. DPH

263 617 Kč

Cenová nabídka zahrnuje
Materiál
Obhlídka a konzultace řešení s klientem
- Fotodokumentace, navržení kabelových tras, rozměry střechy,
domluvení se na počtu zálohovaných spotřebičů,…
Zadání podkladů k vypracování projektu
Instalace
- montáž panelů, vedení AC, DC kabelů, instalace veškerých
elektrozařízení a jejich zprovoznění.
- Instalace neobsahuje: Nový hromosvod, nový elektroměrový
rozvaděč
Revize
První paralelní připojení k síti (Distribuce)

Cenová nabídka nezahrnuje
Elektronickou registraci v systému OTE, vyřízení smlouvy o prodeji
přebytků s obchodníkem s elektřinou, kalkulaci návratnosti investice
Neočekávané odůvodněné výdaje:
- špatný technický stav střechy, úprava domovních elektrorozvodů, drážky pro kabely ve zdi, více než 1 průraz skrz zeď,
výměna starých jističů v ER nesplňujících připojovací podmínky,
úprava sloupku od Distributora, …

ZÁRUKY
Na systém
Základní záruka na systém FVE je 2 roky, lze smluvně prodloužit až na 5 let

Na panely
10 let na pokles výkonu na 90% původního jmenovitého výkonu
25 let na pokles výkonu na 80% výkonu
Životnost je však mnohem delší

Na akumulátor
10 let na pokles na 80% své původní kapacity

*Díváte se na vzorovou technickou a cenovou nabídku. Skutečná cena i
technické řešení se může lišit na základě vašich požadavků, konkrétních
zvolených produktů a aktuálních cen na trhu.
Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

