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Zdarma

FOTOVOLTAIKA ŠETŘÍ VÁŠ RODINNÝ ROZPOČET

A ZHODNOCUJE VAŠÍ NEMOVITOST!

 V dnešní době, kdy se
dramaticky zvyšují ceny energií, jsou instalace fotovoltaických zařízení na střechy budov jednou z cest, jak finance potřebné jak pro vytápění domu a jeho osvětlení, tak
i pro ohřev vody a provoz veškerých domácích elektrospotřebičů udržet na uzdě. Takže
bez solárních panelů na střechách domů to asi dále nepůjde. Nebo snad ano?
Rozhodně ne, je to vlastně
jediná možnost, jak se stát nezávislým na nestabilním trhu
s energetikou. Jedna věc je, že
fotovoltaika šetří Váš rodinný
rozpočet, druhá, že šetří naši
planetu, ale možná, že ta nejlepší věc je nezávislost, kterou
s sebou přináší. Při správném
nastavení systému se totiž přiblíží produkce fotovoltaické

elektrárny spotřebě rodinného domu. Tedy nejen, že jsou
Vaše režijní náklady po instalaci minimální, ale zároveň nemusíte mít strach ze zdražování elektřiny, nestabilních dodávek ruského plynu a ani případných (v západním světě naštěstí
vzácných) blackoutů (výpadků
elektřiny). Fotovoltaikou zhodnotíte svou nemovitost!
 Když nějaký zákazník
zvažuje instalaci solárního zařízení na střechu svého domu,
tak většinou neví, jak získat
všechny potřebné informace
o tom, zda se mu tato investice vůbec vyplatí, či jak bude
pro něj přínosná. Vy mu takové informace dokážete poskytnout?
Náš tým energetických konzultantů, je proškolený tak,
aby dokázal zodpovědět obec-
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né otázky, technické otázky, ale
také finanční. Tedy dokážeme
Vám na místě vypočítat návratnost i roční úsporu konkrétní-

Roční spotřeba této domácnosti činí odhadem 12.400 kWh.
Tarif domácnosti předpokládejme D02d. Aktuální cena

cca 309.000 Kč. Pokud je tento
systém instalován na jižní sedlovou střechu se sklonem 30
a více procent, jeho roční pro-
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Jak se dnes stát nezávislým na nestabilním trhu s energetikou? Jakým řešením jsou solární panely na střechách domů, či
fotovoltaické elektrárny? Hlavně tyto otázky jsem řešil s Dominikem Ondrůškem, spolumajitelem společnosti Solar Solution Energy, s.r.o. se sídlem ve Studeněvsi u Slaného.

Sídlo společnosti ve Studeněvsi u Slaného.
ho, Vámi navrženého systému.
Pojďme si vzít příklad z praxe,
na kterém si to můžeme demonstrovat. Domácnost, rodina s dětmi, která vytápí rodinný dům plynovým kondenzačním kotlem. V domě jsou standardní spotřebiče, jako pračka,
myčka, sušička, lednička, trouba, televize. Na zahradě mají
nafukovací vířivku a v podkroví malou klimatizaci, protože
v létě je tam bez ní nesnesitelně.

za kWh v tomto tarifu od dodavatele ČEZ, a.s. je 5,923 Kč/
kWh. Rodina nyní platí za elektřinu 73.445,2 Kč.
Námi navržený systém fotovoltaiky by zde byl následující: 22 ks solárních panelů
o celkovém výkonu 9,9 kWp
s akumulátory o kapacitě 11,6
kWh a hybridním asymetrickým střídačem o výkonu
až 15 kW. Cena tohoto systému činí po zohlednění dotací

dukce elektřiny činí cca 10.600
kWh (při orientaci na západ je
to cca 8.900 kWh a při orientaci na východ cca 8.750 kWh).
Díky akumulátoru a relativně
vysoké spotřebě energie dokáže většinu produkované elektřiny domácnost spotřebovat
či uložit do baterie a spotřebovat vzápětí.
Naprosté minimum poté
bude proudit jako tzv. přebytek
Dokončení na straně 4

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
VOZIDEL

Tak jsme dnes spolu dvacet
let... A musíš uznat, že ty
první tři dny byly krásný...






Odtah vozidla zdarma
Vyřazení z evidence zdarma
Vystavení protokolu o likvidaci vozidla zdarma
Doručení o likvidaci na vámi zadanou adresu zdarma
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