Zajímá vás solární energie?
Chcete vlastní solární elektrárnu?
Rádi byste získali dotaci na její stavbu?
Ale nevíte, kde začít?

Jsme tu přesně pro vás

PORADÍME

POMŮŽEME

POSTAVÍME

jaký typ solární elektrárny
je vhodný pro vás

zařídit vše potřebné
pro ziskání dotace a stavbu

a zapojíme vaší vlastní
solární elektrárnu

Kontaktujte nás!
zelenaenergie@woodcote.cz
Filip Vailing +421 910 704 780 | Milan Šnajnár +421 903 250 336

Naše řešení
V nabídce máme vysoce kvalitní solární elektrárny značky Libra Energy,
která je největším evropským dodavatelem solární technologie.

Máme kompletní sortiment pro:
Základní síťovou elektrárnu
Elektrárnu s akumulací do vody
Hybridní elektrárnu s akumulací do baterií

Fotovoltaické panely
Fotovoltaické panely jsou základem systému
pro výrobu elektřiny, bez kterých by fotovoltaika
nemohla fungovat. Fotovoltaické panely se podle
způsobu zpracování použitého křemíku rozdělují
na monokrystalické, polykrystalické a amorfní
fotovoltaické solární panely.
Panely se umisťují tak, aby jejich orientace byla
na jih, při sklonu 15° až 45°, kdy získávají nejvíce
solární energie.

Montážní systémy
Montážní systémy rozdělujeme na:
FlatFix Fusion pro rovnou střechu a ClickFit EVO
pro šikmou střechu. Nizozemská firma ESDEC
vyrábí produkty, které se osvědčily po mnoho let.
Jejich modulární konstrukce umožňuje vytvořit
přizpůsobenou konfiguraci pro každou střechu.
kompletně modulární systém
aerodynamický design
jednoduché duální nastavení
unikátní tepelné oddělení zabraňuje poškození
střešního materiálu
pro nejběžnější solární panely (úhel sklonu 13°)

Solární měniče
Solární měniče neboli invertory mají speciální funkce
přizpůsobené pro použití s fotovoltaickým polem,
včetně sledování maximálního bodu výkonu.
V naší nabídce najdete 3 základní typy měničů:
1. GRID ON = síťový měnič
2. ON GRID + OFF GRID = hybridní měniče
3. GRID OFF = ostrovní měnič

Wattrouter
Wattrouter je programovatelný regulátor
pro optimalizaci vlastní spotřeby u objektů
s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou.

Solární baterie
Solární baterie slouží k uskladnění elektrické energie,
primárně vyrobené ze solárních panelů, která není
spotřebována v okamžiku jejího vzniku. Výhodou
použití baterií v solárním systému je, že během noci,
zamračeného počasí nebo nadměrného odběru dokáží
poskytnout dodatečnou potřebnou energii v rámci své
kapacity. V solárním systému se může nacházet
i několik vzájemně propojených baterií.

Proč si vybrat Woodcote Energy
aneb

S čím vším vám pomůžeme?
Domluvíme si počáteční konzultaci
Vybereme vhodný systém na míru
Připravíme kalkulaci návratnosti
Vyřídíme vše potřebné k získání dotace
Zajistíme povolení připojení k distribuční síti
Zařídíme veškeré technické konzultace
Dodáme veškerý materiál
Provedeme instalaci na místě určení
Zprovozníme celý systém
Připojíme jej k distribuční síti

S námi je slunce na vaší straně.

