SAULĖS ELEKTRINIŲ ĮRENGIMO KAINININKAS
Galioja nuo: 2018.10.23

UAB TERMA – saulės energijos sistemos nuo 1998 m! Dirbame tik su gamintojais turinčiais ilgametę patirtį,
kurių įranga yra patikrinta ir kokybiška: Heckert Solar, SMA, Sofar Solar, HIS ir kt.
Siūlomose saulės elektrinėse visa pagaminta elektros energija suvartojama savo reikmėms, o perteklius tiekiamas
į elektros tinklą pasaugojimui. Tokiai saulės elektrinei nereikalinga brangi akumuliatorių sistema.
Žemiau esančiose lentelėse pateikiami siūlomos įrangos pagrindiniai parametrai* ir preliminarios saulės elektrinių
įrengimo kainos**, apimančios: įrangą, montavimo darbus, reikiamos dokumentacijos parengimą, leidimų gavimą,
prijungimą prie Jūsų elektros vidaus tinklo, bei paleidimo derinimo darbus***.
SIŪLOME DU SKIRTINGUS SAULĖS JĖGAINIŲ KOMPLEKTUS:
STANDARD+ – saulės jėgainė pasižyminti puikiu kainos ir kokybės santykiu
PREMIUM – saulės jėgainė komplektuojama tik su efektyviausias, aukščiausios kokybės produktais
PRODUKTAS
Saulės moduliai
Saulės modulių garantija
Efektyvumas po 25 metų
Saulės modulių technologija*
Vieno modulio nominali galia
Keitiklis
Keitiklio efektyvumas
Nuotolinio stebėjimo sistema
Keitiklio garantija
Modulių montavimo sistema
Montavimo sistemos garantija
Kabeliai

STANDARD+

PREMIUM

Heckert Solar (Vokietija)
11 metų
≥15 metų
≥80%
Polikristaliniai arba
Polikristaliniai
monokristaliniai
260-280 Wp (0/+4,99 Wp)
260-310 Wp (0/+4,99 Wp)
Sofar Solar (Kinija)
SMA (Vokietija)
≥97%
+
10 metų
≥5 metai
Aliuminis ir nerūdijantis plienas
10 metų
HIS, HikraPlus (Vokietija)

GALIA****

STANDARD+

PREMIUM

2,2 kW (vienfazė sistema)
3 kW (vienfazė sistema)
4 kW (vienfazė sistema)
5 kW (vienfazė sistema)
5 kW (trifazė sistema)
6 kW (trifazė sistema)
7 kW (trifazė sistema)
8 kW (trifazė sistema)
9 kW (trifazė sistema)
10 kW (trifazė sistema)

2970
3720
4550
5700
5860
7070
7940
8970
9600
10270

3190
4320
5200
6270
6630
8090
9070
10490
11150
12500
Kainos pateiktos EUR (su PVM)

PASTABOS:
*Galime pasiūlyti ir kitokių techninių parametrų saulės modulių ir inverterių.
**Bendra elektrinės įrengimo kaina gali neženkliai keistis, priklausomai nuo pastato stogo ar kitų techninių sprendimų.
***Darbus atliksime vidutiniškai per 1 mėnesį įsirengiant 5 kW ar mažesnės galios jėgainę, ir 4-5 mėnesius įsirengiant
nuo 6 iki 10 kW galios jėgainę;
****Galime pasiūlyti ir kitokio galingumo saulės jėgainių pagal Jūsų poreikį. 1 kW saulės jėgainė pagamins apie 950 kWh
elektros energijos per metus. 1 kW saulės elektrinės įrengti reikia apie 6,5 m2 stogo ploto.

NEŽINOTE NUO KO PRADĖTI? Susisiekite su mumis ir mes viskuo pasirūpinsime! Visos saulės elektrinių
įrengimo paslaugos iš vienų rankų!
UAB TERMA
Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva
Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096
El. paštas: info@terma.lt
Internetinė svetainė: www.terma.lt

Įsigykite saulės elektrinę pas mus,
paraišką 30% kompensacijai gauti
parengsime nemokamai!

