Fotowoltaika dla firmy

Dlaczego INSUN?
Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna w Twojej firmie jest tania energia elektryczna. To przecież
na niej opiera się całe Twoje przedsiębiorstwo. Bez taniej energii Twój produkt końcowy nie będzie posiadał zadowalającej ceny co może się przełożyć na wysokość dochodów Twojej firmy. Właśnie dlatego
przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowe systemy słoneczne PV, dzięki którym Twoja firma będzie mogła
produkować tanią i niezwykle wydajną energię elektryczną. Dodatkowo prąd będzie pozyskiwany w sposób
przyjazny środowisku.
Korzystamy tylko z najnowocześniejszych rozwiązań, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć
Twojej firmie trwałe i co najważniejsze wydajne instalacje słoneczne PV. Przejdź dalej i sprawdź co możemy Ci zaoferować.
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EKO prąd

Fotowoltaika to pozyskiwanie i konwersja
energii słonecznej na prąd elektryczny, który
można wykorzystać do zasilania gospodarstwa domowego lub Twojej firmy.
Głównymi zaletami proponowanych przez
nas rozwiązań są trwałość oraz niezwykle
wysoka wydajność.
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Tak naprawdę do instalacji naszego systemu
nie potrzebujesz wiele, ponieważ zazwyczaj
wszystko już masz.
Wystarczy dach, fasada budynku lub kawałek gruntu, abyśmy mogli zaprojektować dla Ciebie wydajny system słoneczny,
który pozwoli Ci pozyskiwać tanią i ekologiczną energię oraz zarabiać poprzez sprzedaży zielonych certyfikatów, aukcje, taryfy
gwarantowane czy też net metering.

Dlaczego warto?
zabezpiecz się przed
nieuchronnym
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redukcja
emisji CO2

do atmosfery

bezobsługowość

niezależność
od dostaw
prądu z elektrowni

5

redukcja rachunków
za energię elektryczną

gwarancja sprawności i niezawodności

do 25 lat

Fotowoltaika podbiła serca przedsiębiorców na całym świecie. Dzięki niej możliwe
jest uzyskanie niezwykle taniej, a przy tym
wydajnej energii elektrycznej do zasilania
firmy. Niesie to ze sobą wiele korzyści, które
przekładają się na funkcjonowanie całego
przedsiębiorstwa. Poznaj zalety paneli słonecznych oferowanych przez INSUN.

Fotowoltaika INSUN
krok po kroku
kontakt z naszymi specjalistami
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instalacja systemu
słonecznego PV w Twojej firmie
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Dla wygody Twojej firmy proponujemy
Ci kompleksową pomoc w całym procesie
tworzenia instalacji słonecznej. Nasi specjaliści zadbają o wszystko i będą towarzyszyć
Ci na każdym etapie prac.
Pierwszy krok należy do Ciebie – wystarczy, że skontaktujesz się z nami i przedstawisz swoje oczekiwania.

Instalacje słoneczne PV
dopasowane
do każdej potrzeby
Instalacja ON GRID
Możliwość sprzedaży nadwyżki
wyprodukowanej energii do sieci

Instalacja OFF GRID
Energia jest przechowywana w akumulatorach.
System idealny w miejscach, w których tradycyjna
instalacja jest nieopłacalna lub niemożliwa

Instalacja mieszana
Energia jest magazynowana.
Wszelkie niedobory lub nadmiary
są uzupełniane przez sieć elektroenergetyczną
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Wiemy, że każdy z naszych klientów ma
inne wymagania odnośnie dostaw prądu
elektrycznego.
Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości zużywanej energii.
Dlatego właśnie przygotowaliśmy trzy rodzaje instalacji, które sprawdzają się
w różnych sytuacjach.

Fotowoltaika
w Polsce
Produkcja energii fotowoltaicznej
w ciągu roku na terenie Polski
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Panuje opinia, że Polska nie jest dobrym wyborem do instalowania systemów słonecznych PV. Według krążących stereotypów nie
mamy odpowiednio dużego dostępu do
energii słonecznej. Nic bardziej mylnego!
Sprawdź jak wygląda roczna produkcja energii elektrycznej w podziale na poszczególne
miesiące i przekonaj się, że Polska to idealne
miejsce na inwestycje w fotowoltaikę.

Program
PROSUMENT
dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych
i jednostek samorządowych
wniosek

biznesplan
studium
wykonalności

złożenie kompletu
dokumentów
do właściwego organu
udzielającego dotacji

reprezentacja
przed organem udzielającym dofinansowania
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Program PROSUMENT to rozwiązanie zakładające pomoc w finasowaniu inwestycji w OZE, która może sięgać nawet 40%
wartości kosztów kwalifikowanych Twojej
instalacji.
Jesteśmy gotowi pomóc Twojej firmie
w przygotowaniu wniosków potrzebnych do
uzyskania dofinasowania oraz przeprowadzeniu Cię przez cały proces weryfikacyjny.

Przekonaj się
jak wiele może zyskać
Twoja firma
50 000 kWh
średnie roczne zużycie energii
Twojej firmy

100 %
kredyt inwestycyjny,
pożyczka lub dotacja

37 500 zł
roczne rachunki z prąd

6 lat
czas zwrotu inwestycji

210 000 zł
całkowity koszt inwestycji

1 293 532,51 zł
całkowita oszczędność z inwestycji
w przyjętym okresie eksploatacji
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Przekonaj się jak wiele może zyskać Twoja
firma korzystając z energii słonecznej PV.
Poniżej znajdziesz wyliczenia dotyczące najpopularniejszego rozwiązania dla biznesu.

Opłacalność
Prognoza uzysku energii w pierwszym roku
eksploatacji dla instalacji o mocy 40 kWp
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10 %

32 344
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udział energii
odsprzedanej

zysk z oszczędności
i sprzedaży w 2016 r.
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Pierwsze pytanie jakie zadaje sobie przedsiębiorca chcący ulokować swoje pieniądze
w nowy projekt brzmi „czy to się opłaca?”.
Otóż w przypadku fotowoltaiki odpowiedź
jest bardzo prosta – Tak!
Panele słoneczne PV to sposób na oszczędzenie znacznych kwot pieniędzy oraz
uniezależnienie się od dostaw prądu
z elektrowni.

Fotowoltaika
a bezpieczeństwo
ochrona
odgromowa

ochrona
przetężeniowa i zwarciowa
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ochrona
przeciwpożarowa

Systemy fotowoltaiczne mogą być narażone
na wiele niebezpieczeństw wywołanych
działaniem warunków atmosferycznych oraz
innych nieprzewidywalnych czynników.
Dlatego właśnie proponujemy Ci zabezpieczenie Twojej firmowej instalacji.
Da Ci to pewność, że będzie ona funkcjonować długo i bez zarzutów.
ochrona
przeciwprzepięciowa

Fotowoltaika
to czysty zysk
Skontaktuj się
z naszymi
specjalistami

Jak widzisz Fotowoltaika to czysty zysk.
Przekonaj się jakie to proste i skontaktuj się
z naszymi specjalistami którzy:
• zaproponują najodpowiedniejsze elementy
zastawu Twojej instalacji,
• pomogą wybrać optymalne miejsce montażu,
• pomogą w załatwieniu wszelkich formalności
związanych z przyłączeniem instalacji do sieci,
• zapewnią serwis i wsparcie techniczne oraz montaż przez doświadczonych instalatorów.

+ 48 71 72 62 659
biuro@insun.pl
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