Renewable energy systems

פתרונות אנרגיה מתחדשת

תן לגג
להרוויח
בשבילך!

מערכות סולאריות
ביתיות ועסקיות

מונה נטו יצור חשמל לצריכה עצמית
וחיסכון בחשמל

קולטים
סולארים

צרכנים
חברת
חשמל

מערכת הבקרה
ואגירת החשמל

יתרונות :

איך זה עובד?
•החשמל מיוצר ע"י פנלים סולאריים
•החשמל הסולארי משמש לצריכה עצמית והעודף
מועבר לרשת
•בשעות שהמערכת הסולארית אינה פעילה (לילה ,עננים)
מסופק החשמל למבנה מרשת החשמל
•מחיר החשמל המיוצר מחושב לפי תעריפי תעו"ז (תעריף
עומס וזמן) של הצרכן
•יש מנגנון קיזוז בין החשמל המיוצר מהמערכת
הסולארית ובין צריכת החשמל  -תשלום עבור ההפרש
בלבד

למי זה מתאים?
•כל צרכן בעל צריכת חשמל משמעותית וגג מספיק גדול
להקמת המערכת .לדוגמא :מפעלים ,מבנים מסחריים,
קיבוצים ,בתי ספר ,בעלי משקים ועוד
•אפשרות להשקעה במיתווה שותפות BOT /

•יצור חשמל סולארי זול יותר מהמחיר
שאנו משלמים לחברת החשמל
•חיסכון מיידי בחשבון החשמל
•הגנה מפני עליית מחיר החשמל בעתיד
•חשמל ירוק ונקי -אינו מזהם את הסביבה
ואינו גורם להתחממות הגלובלית
•הצללה למבנה– משפרת את היעילות
האנרגטית שלו.
•מערכת אמינה במיוחד הכוללת אחריות
קולטים ל 25-שנים ותחזוקה מינימלית.

•לקביעת פגישה:

077-3500769

•סולגל אנרגיה סולארית מהשמש

www.solgal.co.il
info@solgal.co.il
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מונה נטו במספרים
החזר ההשקעה של מתקן מונה נטו הינו כ7-
שנים והוא מציג תשואה דו-ספרתית פנטסטית !
להלן דוגמא לתחשיב כלכלי למערכות מונה נטו
100 Kwp

הספק המערכת

300 Kwp

500 Kwp

(קילוואט)

₪ 2,800,000 ₪ 1,740,000 ₪ 600,000
₪ 388,388 ₪ 233,033 ₪ 77,678

השקעה*

חסכון שנתי נטו**
(לאחר הוצאות)
חסכון נטו ב  25שנה ₪ 9,359,688 ₪ 5,608,313 ₪ 1,866,938
תשואה שנתית
13.4 %
12.9 %
12.4 %
ממוצעת

ההשקעה בחשמל סולארי מציגה תשואה עדיפה
על פני השקעות אלטרנטיביות
השוואת השקעה בחשמל סולארי לאפיקי השקעה
אחרים (מיליון  ₪ל 10-שנים):
₪ 3,000,000
₪ 2,500,000

* הערכה מקורבת ,מותנה בבדיקה באתר ההתקנה.
** התחשיב כולל עלויות תחזוקה ,ביטוח ותשלום עבור
שימוש ברשת ודמי איזון.

₪ 2,000,000
₪ 1,500,000
₪ 1,000,000

למה סולגל?
בגלל החדשנות
•ההצעה כוללת התקנת מערכת המרה ,אופטימיזציה ובקרה
של חברת  Solar-Edgeהישראלית .מערכת חדשנית זו
משפרת את ביצועי המערכת לאורך השנים ומשפרת באופן
ניכר את יכולת הבקרה והתחזוקה שלה.
•סולגל היא החברה הראשונה בישראל שאימצה את מוצרי
 Solar-Edgeכסטנדרט והיא בעלת הניסיון הרב והעשיר
ביותר בעבודה עם מוצרי החברה.
בגלל האחריות:
•הצעתנו מבוססת על קולטים של המיובאים לארץ על ידי
ראלקו אנרגיה (מקבוצת ראלקו) ,ונהנים מאחריות יבואן
של חברה ציבורית ,יציבה ובעלת מוניטין.
•לקולטים אחריות יצרן לתפוקה למשך  25שנים.
•לממירים של  Solar-Edgeאחריות של  12שנים ,יותר
מכל ממיר אחר.
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מחיר החשמל (באגורות לקילו-וואט שעה)

59

אג'

20%

חיסכון
מיידי

83%

חיסכון

077-3500769

₪0

מונה נטו מוריד את עלות החשמל ב!83%-

בגלל השירות:
•בסולגל רואים את הלקוח כנכס העיקרי של החברה ובתאם
מקפידים על איכות ותודעת שירות גבוהה.
•סולגל מלווה את לקוחותיה ומבצעת בקרה שוטפת על
תפקוד המערכת לצורך זיהוי מוקדם של בעיות.

אל תפספס את ההזדמנות
הרשם עוד עכשיו להסדרה והבטח מקומך.

₪ 500,000

מחיר החשמל
הנוכחי

47

אג'

10

אג'

מתקן החשמל עם
מערכת סולארית

מחיר החשמל
בתעו"ז
החזר הלוואה
תחזוקה
שימוש ברשת

