SISTEM FOTOVOLTAIC
OFFGRID - HIBRID
PUTERE INSTALATA:
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Ce inseamna un sistem fotovoltaic OFFGRID / HIBRID?

Sistem fotovoltaic OFFGRID - HIBRID sau sistem fotovoltaic cu stocare este o centrala electrica
autonoma care permite producerea electricitatii prin panouri solare fotovoltaice pentru alimentarea
consumatorilor, independent de furnizorii externi de energie electrica.
Acest sistem fotovoltaic OFFGRID cu stocare produce energie electrica in timpul zilei. Sistemul
fotovoltaic OFFGRID alimenteaza consumatorii in direct iar surplusul de productie este stocat in
acumulatori, astfel energia electrica este disponibilia atat ziua cat si noaptea.

Soseaua. Linia de centura,
Nr. 22 (Rond A3),
Stefanestii de Jos, ILFOV

+4 0217.965.865
+4 0787.787.990

office@alaska-fotovoltaice.ro

SISTEM FOTOVOLTAIC OFFGRID - HIBRID 6.5 KWP

PAGINA 2

SISTEM FOTOVOLTAIC OFFGRID - HIBRID
PRODUCTIE MEDIE: ~22 KWH/ZI
43.995 RON
20 panouri fotovoltaice MyLight Systems 330Wp
(Garanție produs: 20 ani – Randament: 25 ani la 80%)
Vezi specificatii tehnice
Sistem de susținere pentru acoperis tip tabla (Garanție: 12 ani)
Vezi specificatii tehnice
1 Invertor GROWATT SPF 5000ES
(Garantie : 2 ani)
Vezi specificatii tehnice
3 Acumulatori LITHIU Pylontech 3,5 kW
(Garantie : 10 ani)
Vezi specificatii tehnice
Accesorii: 20 m cablu solar 6mm
Conectică completă
Tablou electric AC/DC complet echipat

Monitorizare online 24/24 a producției solare

* Productia medie este o estimare; aceasta variaza in functie de conditiile meteo, cantitatea de lumina solara primita de
panourile fotovoltaice si perioada anului.
* In sistem OFFGRID, ca masura de backup, este recomandata utilizarea unui generator.
Fotografiile sunt cu titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale ● Nu ne asumam raspunderea pentru
eventualele greșeli de tipar ● Oferta valabila în limita stocului disponibil ● Detalii suplimentare & specificatii tehnice
despre echipamentele pe www.alaska-fotovoltaice.ro
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Ești client final / beneficiar?

Instalarea unui sistem din panouri fotovoltaice solare este complexa, necesita experienta
in domeniu, competente tehnice si de aceea trebuie realizata de profesionisti.
Inginerii calificați Alaska Fotovoltaice, alături de parteneri locali profesioniști – PRO – se pot
ocupa de toate etapele, de la dimensionare până la punere în funcțiune și monitorizare, pentru a
asigura succesul proiectului tău, fie că este unul rezidențial, comercial sau industrial.
Experienta noastra de peste 15 ani ne-a permis sa dezvoltam o legatura stransa cu cei mai mari
producatori mondiali din domeniul fotovoltaic. Astfel, punem la dispozitia clientilor nostri un stoc
important de componente de ultima generatie, cu game variate de produse.
Portofoliul nostru de produse este alcatuit dupa principii de selectie stricte, conforme exigentelor
noastre ridicate de calitate.
Comercializam doar produsele care ne satisfac exigentele, oferind astfel clientilor nostri produse
de calitate superioara cu garantii importante, dar totodata GARANTIA celor mai bune
preturi pentru sisteme fotovoltaice.
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Ești instalator / revânzător?
Contactează-ne pentru a afla pașii prin care le poți livra clienților tăi cel mai bun preț pentru
sistemul lor fotovoltaic.
Ai fost contactat de unul dintre beneficiari care își dorește un sistem comercializat de Alaska
Energies România?
Contactează-ne pentru a beneficia de discount-ul de PARTENER PRO, oferit instalatorilor
profesioniști, parteneri Alaska Energies România.
Alaska Fotovoltaice își extinde constant rețeaua de parteneri și oferă beneficii importante atât
instalatorilor, dezvoltatorilor imobiliari cât și redistribuitorilor care doresc să devină Parteneri
PRO, profitând astfel de echipamente fotovoltaice ieftine.
Investiția în energie solară și sisteme fotovoltaice este o investiție rentabilă pentru orice
activitate comercială. Îți oferim șansa de a-ți dezvolta afacerea și a realiza un venit sigur.
Înscrie-te acum în rețeaua Partener PRO, iar noi te sprijinim cu o gamă extinsă de produse de
ultimă generație și beneficii consistente!
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