
JEDEN SYSTEM. WZMOCNIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIE TWOJEGO BIZNESU NA PRZYSZŁOŚĆ.

ZIELONA ENERGIA 
DLA NOWEJ 

GENERACJI ROLNIKÓW



2      SOLARWATT Blindtext

Jesteś rolnikiem- przesiębiorcą- budującym 
trwałe dziedzictwo dla Twojej rodziny, zaan-
gażowanym w maksymalizowanie zysków z 
Ziemi ,nieruchomości oraz ograniczanie emisji 
dwutlenku węgla. Rolnicy w całej Europie, okry-
wają oszczędności i niezależność, które mogą 
zapewić najnowsze technologie fotowoltaiczne.

Inwestujesz w sprzęt, aby generować zysk i zm-
niejszać ryzyko kosztownej awarii technicznej. 
Będziesz chciał, aby moduły fotowoltaiczne 
przetrwały, wraz z biegiem czasu. Dla twojej 
niezależnośći i spokoju, nasze szklane moduły Vi-
sion są solidne, niezawodne i trwałe, aby sprostać 
wszystkim wymaganion rolniczym i pogodowym.

DBANIE O ŚRODOWISKO...  
TO SIŁA NAPĘDOWA DOBRZE PROSPERUJĄCEGO PPRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO.

Dbasz o....

Zrównoważony rozwój 
Środowisko oraz ekologia ma dla ciebie znaczenie.

Rodzinę 
Prowadzisz biznes z tymi, którzy są ci najdrożsi.

NIezależność 
Cenisz swoją wolność.

Innowacje 
Masz świadomość, że tradycja i nowoczesność idą ze sobą w parze.

Biznes 
Jesteś przedsiębiorcą. Chcesz podwoić lub zmaksymalizować swoje dochody.
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SOLARWATT subsidiary

SOLARWATT partners

Systemy fotowoltaiczne premium 
wykorzystują moc słońca do dostarczania 
czystej energii, pomagając obniżyć rachunki 
za energię i przygotować farmę na przyszłość.
Jako niemiecki producent, jesteśmy w 
tej branży od 25 lat.

• Główni partnerzy (BMW, e-On)
• Partnerzy lokalni w 13 krajach 

MY TAKŻE PRODUKUJEMY.  
CZYSTĄ, ZIELONĄ ENERGIĘ.

Zrównoważoną technologię 
Zapewniamy najlepsze produkty oraz technologię, nie naruszając równowagi ekologicznej.

Wsparcie lokalne 
Jesteśmy obok ciebie, za pośrednictwem naszych lokalnych partnerów.

Indywidualne rozwiązanie 
Ochrona przed rosnącym cenom energii oraz stała niezależność od dostaw prądu.

Nowoczesną, zaawansowaną technologie 
Otrzymujesz najbardziej sprawdzoną i zaawansową technologię- Solarwatt posiada aż 25 lat doświadczenia.

Zyski z inwestycji 
Jesteśmy odpowiedzialni za największy uzysk energii od dekad. Ponadto generujemy i gromadzimy energię.

SOLARWATT GWARANTUJE
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ZYSKI Z INWESTYCJI.
DLA ROZWOJU TWOJEGO BIZNESU.

Moduły szkło-szkło zapewniają stałą wydajność przez dekady.

Test wydajnośi 
Test mierzy spadek 
wydajności modułów foto-
woltaicznych po co najmniej 
1000 godzinach w 85 ° C i 
wilgotności względnej 85%.

Standardowe wymagania
Do max. -5% straty mocy 
przy 1000 godzinach DHT 
(Damp Heat Test)
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MODUŁY SOLARWATT SZŁO-SZKŁO

Odniesienie DHT:
Moduły szkło-folia

Wydajność w %

4,0003,0002,0001,0000

Nasze moduły fotowoltaiczne mogą generować do 
50 lat przyjaznej dla środowiska energii elektry-
cznej. Nasze zaawansowane moduły, akumulatory 
i systemy zarządzania energią zapewniają trwałą 
ochronę przed zmiennością cen energii i awarią 
sieci.

Dlatego oferujemy wiodącą na rynku 30-letnią 
gwarancją na produkt i wydajność, obejmującą 
koszty naprawy i wymiany, transportu i ponownej 
instalacji. Po 30 latach gwarantujemy, że nasze 
moduły będą miały conajmniej 87% oryginalnej 
produkcji.

30-letnia gwarancja na wydajność 
modułu = 35 % więcej mocy niż na 
standardowych modułach 
na rynku

5 lat bezpłatnego ubezpieczenia  
FullCoverage w tym: Utrata wydajności po 
pierwszych 5 latach- chroniona ubezpiec-
zeniem od wszelkiego zagrożenia



Główną zaletę modułów ze szkła są same właści-
wości materiału: szkło nie starzeje się. Nasze 
rygorystycznie testowane moduły wytrzymują duże 
obciążenie śniegiem, agrezywne gazy, w tym amo-
niak, kwaśne deszcze i mgłę solną, dzięki czemu 
uzyski energii pozostają stabilne przez następne 
pokolenia.

Ogniwa słoneczne wytwrzające energię są chro-
nione po obu stronach 2-milimetrową warstwą 
szkła, złączonę ze sobą poprzez laminowanie, aby 
zapewnić wodoszczelność. W rezultacie moduły 
SOLARWATT nie tylko osiągają znacznie dłuższą 
żywotność, ale także generują więcej energii niż 
konwencjonalne  moduły fotowoltaiczne.

Moduły szkło-szkło zapewniają optymalną ochronę 
cennych ogniw fotowoltaicznych.

szkło antyrefleksyjne

warstwa osadzająca

ogniwa o wysokiej widajnośći

warstwa osadzająca

tylna szyba

aluminiowa rama i 
puszka przyłączeniowa

TECHNOLOGIA SZKŁO-SZKŁO.
MODUŁY NA POKOLENIA.

odporny na 
działanie amoniaku

odporny na 
silne gradobicie

Nawet w najtrudniejszych 

warunkach, moduły Vision 

zachowują najwyższą wyda-

jność przez dziesiątki lat .

Farm environment

+  Z obu stron chronione szkłem.

+  Brak mikro-pęknięć lub uszkodzeń  na  

     ogniwach fotowoltaicznych.

+  Brak spadku mocy przez ponad 30 lat.
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odporny na 
działanie mgły olnej

odporny na 
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NASI KLIENCI
DZIELĄ SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM.
Inwestujesz dużo, aby generować zwroty, jednocześnie zmniejszając ryzyko. Aby uzyskać 
niezależność i spokój ducha, będziesz mógł korzystać ze sprzętu, który nie tylko działa, ale jest 
solidny, niezawodny i trwały. Oto, co nasi klienci mówią o wiodącej w branży technologii 
solarnej SOLARWATT.

Irlandia 
Kevin Lynch, 

Cooper Insulation Co. 

Francja 
Nicolas Miau, 
EARL DE NORÉ

Szwecja 
Martina Schagerlund, 

Lindholms Gård

 Inwestowanie w energię słoneczną to projekt w naszą 

przyszłość. Wybrałem moduły szkło-szkło od Solarwatt, aby 

uzyskać najbardziej jednorodną produkcję energii w ciągu 

ponad 40 lat.

„ Główną strategią Lindholme Hard jest ciągłe dążenie do 

zrównoważonego rozwoju i różnorodności. Nasz system PV 

firmy Solarwatt z 30-letnią gwarancją dobrze koreluje z naszą 

strategią i marką.

Wybrałem moduły szkło-szkło od Solarwatt do montowania 

na ziemi słonecznej izolacji fotowoltaicznej na mojej farmie 

ze względu na długą gwarancje, udowodnioną wytrzymałość 

i solidność paneli.

„

„



Ubezpieczenie FullCoverage
Ubezpieczamy bezpłatnie Twój system i Twoją energię elektryczną: od burz, 
wandalizmu, kradzieży, wad technicznych i innych szkód.

30 letnia gwarancja
Gwarantujemy, że Twoje moduły fotowoltaiczne będą działać przez 30 lat i 
nadal zapewniają co najmniej 87% oryginalnej produkcji.

OPŁACALNY SYSTEM
OD SOLARWATT.

PRODUKUJ ENERGIĘ
Moduły szkło-szklo dla najwyższej jakości estetycznej i 
stabilnej wydajności przez dekady.

SOLARWATT  jest jedynym dostawcą elementów do produkcji wszystkich niezbędnych komponentów 
samego systemu solarnego: modułów fotowoltaicznych, urządzeń zarządzających energią i akumulatorów. 
Te elementy budujące, doskonale się uzupełniają, a ich łączne stosowanie wzmacnia ich skuteczność. 
Wynik dla Ciebie: maksymalna wydajność i niezależność.

Wyprodukowane w Niemczech
Jako niemiecka firma opracowujemy i produkujemy wszystkie komponenty w
 naszych lokalizacjach w Dreźnie i Frechen (w pobliżu Kolonii).

SOLARWATT International + 49-351-8895-444

Maria-Reiche-Straße 2a info@solarwatt.com

01109 Dresden  Stand 04.2019 

www.solarwatt.com

Jeżeli posiadasz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami !

Solar Energy Systems Sp. z o.o

ul. J.H. Dąbrowskiego 79 A, 60-529 Poznan

+48-61-8427-970 kontakt@solarenergysystems.pl

www.solarenergysystems.pl

ZACHOWAJ ENERGIĘ
System magazynowania
energii MyReserve - dzięki 
temu możesz korzystać z 
własnej energii słonecznej 
w nocy, gdy słońce już nie 
świeci.

ZARZĄDAJ ENERGIĄ 
EnergyManager 
do inteligentnego 
sterowania wszystkimi 
urządzeniami 
zużywającymi energię 
w sieci - budowa i 
maksylmane wykorzystanie 
systemu fotowoltaicznego.



OPŁACALNE.
NIEZAWODNE.

NIEZNISZCZALNE.

MODUŁY SZKŁO-SZKŁO

www.solarwatt.com


