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Nabídka na dodání 3f Hybridní
fotovoltaické elektrárny

o výkonu 7,2 kWp s ukládáním přebytků do akumulátoru o
kapacitě 14,2 kWh s asymetrickým dodáváním výkonu do

fází

Číslo obchodního případu:

Jméno a příjmení:

Adresa instalace:

Vážený pane Balku,

na základě naší předchozí dohody Vám posíláme nabídku realizace fotovoltaické elektrárny. Řešení je připraveno na klíč, včetně

připojení  k  síti  distributora a vyřízení  dotace ze státního programu Nová zelená úsporám. Pokud máte jakékoliv  dotazy,

neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poradíme.

S pozdravem

Tým pracovníků společnosti SOLIDSUN s.r.o.
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Mapa zrealizovaných elektráren

Návrh řešení Vaší fotovoltaické elektrárny

Sestava je vytvořena tak, aby splňovala podmínky programu Nová zelená úsporám, oblast podpory C 3.7. V rámci nabízeného
řešení Vám garantujeme získání státní podpory Nová zelená úsporám ve výši 155 000 Kč.

Výhody řešení

Nižší účty za elektřinu, protože elektřinu, kterou si sami vyrobíte, Vám nikdo nezdraží
Zlepšení energetické kategorie objektu – energetický štítek
Garantujeme získání dotace Nová zelená úsporám
Zvýšení tržní ceny Vaší nemovitosti
Jednoduchá instalace, minimální stavební zásahy
Záruční a pozáruční servis
Monitoring vaší nové FVE zdarma
Pojištění FVE na 10 let zdarma
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Parametry elektrárny

Instalovaný výkon 7,2 kWp

Baterie 14.2 kWh PylonTech Force H2

Počet fází 3F

Roční výnos 7497 kWh (podrobně viz. příloha Solargis)

Typ komponentu Název komponentu Počet

Panel Sunergy 450 16 ks

Baterie Pylontech H2 Force 4 ks

Střídač GoodWe 10K-ET 1 ks

Elektro rozvaděč AC a DC rozvaděč s jistícími a přepěťovými ochranami 1 ks

Ostatní Konstrukce (Al, nerez) 16 ks

Ostatní Elektroinstalační materiál (AC / DC) 1 ks

Ostatní Práce (elektro, střecha, doprava) 1 ks

Ostatní Služby (NZÚ, PD, administrativa) 1 ks

Popis instalace

Fotovoltaické panely budou umístěny na straně střechy s nejvhodnější orientací. Finální rozložení bude upřesněno po zaměření a
odsouhlaseno majitelem objektu.

Panely budou na střeše uchyceny pomocí systému pro šikmé střechy hliník/nerez a kotveny do dřevěných nosníků střechy. Na
rovných střechách bude použita hliníková nosná konstrukce zatížená betonovými dlaždicemi.

DC kabely budou vedeny ze střechy přes půdní prostor do technické místnosti, kam bude na stěnu umístěn střídač. Příslušenství
namontujeme do prostoru domovního rozvaděče, případně instalujeme vlastní rozvaděč. Je nutné propojení měniče s hlavním domovním

rozvaděčem silovým a datovým kabelem.

Pokud bude při realizaci zjištěno vhodnější umístění technologie nebo vhodnější kabelové trasy, může dojít při realizaci ke změně
předchozí dohody s obchodním zástupcem.

Výkon fotovoltaických panelů bude sveden do 3 fázového Hybridního asymetrického střídače GoodWe, na který bude připojena
lithiová baterie PylonTech.

Střídavý proud bude dodáván do všech 3 fází Vašeho rodinného domu.
Tento typ elektrárny je odolný vůči výpadku elektrické energie.
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Použité technologie

1. Fotovoltaický panel

SUNERGY 345Wp

Kvalitní krystalické panely SUNERGY USA WORKS s černým rámem. Díky výrobnímu procesu

half-cell, jež zdvojnásobil počet článků, jsou monokrystalické panely odolnější proti zastínění a

disponují účinností přesahující 20,2 %. Jednotlivé články obsahují technologii PERC, zajištující

vyšší využití slunečního záření a také ochranu proti tzv. „hot spot“ jevu, což přispívá k dlouhé

živostnosti. Dále se panely vyznačují vysokou voděodolností IP68, zesíleným hliníkovým rámem,

který odolává ztíženým povětrnostním a sněhovým podmínkám a vysokou odolností proti kyselým

dešťům. Záruka 10 let na mechanické výrobní vady a 25 let na výkon.

2. Střídač

GoodWe

Vysoce účinné a spolehlivé střídače, oceněné společností TÜV Rheinland pro svoji bezpečnost a

kvalitu. Výhodou bezplatný monitoring, což znamená neomezený přístup k informacím o vašem

systému např. z chytrého telefonu. Díky pasivnímu chlazení se vyznačují velmi nízkou vlastní

spotřebou a téměř nulovou hlučností. V případě výpadku proudu se chová jako záložní zdroj a z

baterií dodává výkon do spotřebičů připojených k jeho back up výstupu. Záruka 5 let.

3. Baterie

Baterie PylonTech Force H2

Pylontech Force H2 je nejnovější verze vysokonapěťových úložných systémů. Systém propojování

baterií nevyžaduje externí rack ani kabeláž. Pylontech Force H2 má stupeň ochrany IP55 a ke

startu měniče GoodWe ET series stačí připojit pouze BMS a minimálně dvě baterie Force H2.

Systém je možno rozšířit maximálně na 4 ks těchto baterií, tedy na instalovaný výkon 14,0 kWh.

Předností technologie LiFePO je odolnost vůči tepelným únikům a maximální bezpečnost. Baterie

je třeba umístit ve stabilní teplotě. Při teplotách pod 10°C klesá účinnost a není zaručena jejich

správná funkčnost.

Záruky

25 let záruka na výkon FV panelů
10 let na mechanické části FV panelů
5 let na střídač
10 let na baterie
2 roky na práci
2 roky na ostatní komponenty
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Cena Díla na klíč

Celková cena 442 600 Kč včetně DPH 15%

Dotace 155 000 Kč

Cena po odečtení dotace 287 600 Kč

Platební podmínky

1. platba Při podpisu smlouvy 221 300 Kč (50 %)

2. platba Po dodávce a instalaci technologií 221 300 Kč (50 %)

Cena díla zahrnuje

Návrh FV elektrárny
Vyřízení veškeré administrativy spojené se zprovozněním FV elektrárny
Dodávka všech komponentů FV elektrárny
Odborná montáž panelů
Provedení elektroinstalačních prací
Revize systému
Konečné zprovoznění
Podání žádosti Nová zelená úsporám
Garanci získání dotace
Zálohovanou zásuvku v rozvaděči elektrárny pro případ výpadku napětí

Cena díla nezahrnuje

Úpravu elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek distributora – případná úprava viz volitelné příplatkové možnosti.
Výměnu hlavního domovního jističe v případě, že neodpovídá platné legislativě.
Zajištění dostatečného signálu WIFI v místě instalace měniče, který je potřeba pro správnou funkci monitoringu.
Frézování kabelových cest a jejich zapravení.

Tyto případné vícepráce mimo cenu díla Vám můžeme zajistit. Budou účtovány po schválení objednatelem.
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Dodací podmínky

Zahájení prací - podání Žádosti o připojení mikrozdroje (ČEZ, EON, PRE) do 15 pracovních dnů od úhrady první faktury. Smlouva
o připojení přijde do 30 kalendářních dnů od podání žádosti.

Kompletní instalace do 2 měsíců od obdržení Smlouvy o připojení mikrozdroje od provozovatele distribuční soustavy.
Doba trvání realizace je 2-5 pracovních dnů, dle náročnosti instalace.
Elektrorevize a předání díla do 15 pracovních dnů od nainstalování FVE.
Podání žádosti o výměnu elektroměru do 7 pracovních dnů od Elektrorevize.
Zákonná lhůta pro vyjádření lokálního distributora k termínu výměny elektroměru 30 kalendářních dnů.
Spuštění FVE proběhne po výměně 4Q elektroměru distributorem.
Podání žádosti o dotaci na NZÚ do 5 pracovních dnů od přijetí protokolu o výměně 4Q elektroměru.
Vyplacení dotace nejdéle do 3 měsíců od podání žádosti.
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Jak elektrárna funguje?

RÁNO, POLOJASNO:

Ráno,  nebo  když  je  polojasno,  fotovoltaická  elektrárna  nemusí

vyrábět potřebné množství elektřiny na pokrytí potřeb domácnosti.

Domácnost  může  chybějící  energii  doplnit  z  bateriového  úložiště

nebo z distribuční sítě.

POLEDNE, JASNO:

Za jasného dne fotovoltaická  elektrárna vyrobí  více  energie,  než

domácnost spotřebuje, např.  proto, že jsou její  obyvatelé v práci.

Nespotřebované přebytky nabíjejí bateriové úložiště.

VEČER, SLUNCE NESVÍTÍ:

Večer, v noci nebo když je úplně zataženo, fotovoltaická elektrárna

energii  nevyrábí.  Bateriové úložiště je nabité,  a tak je na provoz

spotřebičů použita uložená energie z baterií. Ve chvíli, kdy dojde k

vybití baterie, do domácnosti automaticky začne proudit elektřina z

distribuční sítě.

VÝPADEK PROUDU - BLACKOUT:

Pokud dojde k výpadku elektrické energie, fotovoltaická elektrárna se

stává záložním zdrojem pro vybrané spotřebiče, jako např. osvětlení,

lednice, oběhová čerpadla, počítač a internet.
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Rozhodnutím pořídit si solární elektrárnu šetříte nejenom svůj rodinný rozpočet,

ale také přispíváte k lepšímu životnímu prostředí pro sebe i své děti.

Podpis zhotovitele

................................

Tomáš Zatloukal
Na základě plné moci.

Podpis objednatele

Podpisem Smlouvy o dílo se tato Nabídka stává pro zhotovitele závaznou.

Volitelné příplatkové možnosti rozšíření a další příslušenství:

Panel navíc + 6.900 Kč/ panel (v ceně zahrnuta práce a konstrukce)
Baterie navíc + 43.000 Kč (v ceně je zahrnuta její instalace)
Úprava elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek distributora + 7.000 Kč
Instalace jednoho zálohovaného okruhu v domovním rozvaděči v den instalace FVE (technickou proveditelnost vyhodnotí elektrikář

Zhotovitele) + 1.700 Kč

Ostatní ujednání:

do nabídky přidán regulátor pro ohřev TUV tzv. Wattrouter

Podpis zhotovitele

................................

Tomáš Zatloukal
Na základě plné moci.

Podpis objednatele


