SKYTEC-HUNGARY KFT.

2040 BUDAÖRS, GYÁR u. 2.
BITEP Ipari Park Tel.: 06 23 416-298, 06 30 824-4884
NEPELEMES RENDSZER KIVITELEZÉS

Tisztelt Érdeklődő!
Örömünkre szolgál, hogy meglátogatta honlapunkat és érdeklődik napelemes rendszer telepítésével kapcsolatosan!
Ahhoz, hogy az Ön elképzeléseinek megfelelő ajánlattal szolgálhassunk, némi információra lenne szükségünk.
Kérem, hogy az alábbi néhány sor elolvasását követően küldjön egy ajánlatkérő e-mailt, mely alapján egy személyre
szabott indikatív jellegű árajánlatot tudunk készíteni az Ön részére.
Alap adatok:
- Villamos energiafogyasztás: havi esetleg éves, forintban vagy kilowattórában
- Fázisonként rendelkezésre álló teljesítmény: pl.: 1x20A vagy 3x16A,…
- A napelemek elhelyezésére szolgáló terület jellege: nyeregtető, sátortető vagy lapos tető, esetleg szabadon álló
földterület
- Tetőfedés anyaga: betoncserép, agyagcserép, zsindely, cserepes lemez, korcolt bádog vagy lapos tető esetén a
szigetelés anyaga: bitumenes lemez, PVC, ...
- Tető tájolása: dél, délkelet, délnyugat (ha esetleg nem biztos benne, akkor egy pontos cím megadásával a
google maps alapján meg tudjuk állapítani a tájolást)
- Tető dőlésszöge: hozzávetőlegesen hány fokos lehet a tető dőlése (pl: ~30-35°, ~10-15°, ~40-45° stb.)
- Mekkora árnyékmentes tetőfelület áll rendelkezésre: (m2)
- Ki az egyetemes áramszolgáltató: ELMŰ-ÉMÁSZ, EON, NKM (Ha nem tudja akkor a cím megadásával vagy
a település megadásával meg tudjuk határozni.)
- Nappali mérő van csak vagy van vezérelt (éjszakai) mérő is? (Ha van éjszakai mérő akkor az azon mért havi
fogyasztásra is szükség volna)
- A meglévő fogyasztást szeretné kiváltani vagy más villamos energiát is szeretne a napelemekkel kiváltani?
(ha igen akkor mekkora fogyasztást?)
- Szabványos a mérőhelyének a kialakítása? (Ennek meglétét az áramszolgáltatók az igénybejelentésnél kérik)
Kiegészítő adatok:
- Van-e valamilyen napelem preferencia? Általunk telepített főbb típusok: LG (prémium), JA Solar, Q-Cells,
Trina Solar (cégünk csak megbízható és minősítette napelemek telepítésével foglalkozik.
o amennyiben a minőség és a megjelenés mellett a hosszú garanciális időszak is fontos Önnek és ezért
hajlandó magasabb árat is fizetni akkor a prémium kategóriás LG termékeit ajánljuk 25 év teljes körű
(termék illetve 90%-os teljesítmény) garanciával. (Cégünk LG SOLAR telepítő partner)
o ha az ár a döntő szempont, de jó minőséget szeretne, akkor tudjuk a JA Solar, Q-Cells, vagy a Trina
Solar napelemeit ajánlani.
- Van-e valamilyen inverter preferencia? Fronius illetve SolarEgde (smart inverter) (Ezen inverterekgyártóknak
szerviz partnerei is vagyunk. Ez a két inverter teszi ki telepítéseink 95%-át, Ezen kívül még a SAJ
invertereket tudjuk ajánlani.)
Üdvözlettel:
Skytec-Hungary Kft.
+36 30 824 4884
e-mail: rajnai@skytec.hu
www.napelem-szereles.hu

