Renewable energy systems

פתרונות אנרגיה מתחדשת

מערכות סולאריות
ביתיות ומסחריות

מתנתקים מחברת
החשמל -ייצור חשמל

לצריכה עצמית

מגוון פתרונות במחירים מפתיעים
החל מ-

₪6,000

סולגל אנרגיה
חברה ותיקה ומנוסה המתמחה בתכנון,
התקנה ויישום פתרונות אנרגיה סולארית.
•ניסיון רב בהקמת מערכות סולאריות עצמאיות
תוך שיתוף פעולה עם הספקים המובילים
•סולגל רואה את הלקוח כנכס העיקרי של החברה
ובהתאם מקפידה על איכות ותודעת שירות גבוהה
•כל מרכיבי המערכת מאושרים על ידי התקנים
המחמירים ביותר  -התקן האירופאי ,התקן
האמריקאי ומכון התקנים הישראלי.

מערכת סולארית עצמאית
( )Off-Gridמיועדת למעוניינים
באספקת חשמל עצמאית
בתים פרטיים ,ישובים אקולוגיים,
קרוונים ,חוות בודדים ,מתקנים חקלאיים
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Renewable energy systems

פתרונות אנרגיה מתחדשת

מערכות סולאריות
ביתיות ומסחריות

מערכות עצמאיות לדוגמה
סוג המערכת

הספק
הקולטים
Watt
600

הספק
הממיר
Watt
800

OGP-31200-24

1,200

2,400

OGP-52400-48

2,400

4,000

OGP-104800-48

4,800

8,000

OGP-1600-12

שימושים אפשריים

קיבולת
מצברים
Watt
תאורה ,מקרר קטן ,מחשב,
3,000
טלויזיה ,מערכת אזעקה,
טעינת טלפונים
תאורה ,מקרר ,מחשב,
6,000
טלויזיה ,מכשירי חשמל
שונים ,מזגן בקיץ
 12,000תאורה ,מקרר ,מחשב,
טלויזיה ,מכשירי חשמל,
מזגן בקיץ ,דוד חשמל,
מכונת כביסה ,מדיח כלים
 24,000תאורה ,מקרר גדול,
מחשבים ,טלויזיות ,שני
מזגנים ,דוד חשמל ,מכונת
כביסה ,מייבש כביסה ,מדיח
כלים ומכשירי חשמל שונים

מתאים ל:

מחיר

יחידת דיור קטנה,
מערכת גיבוי בחרום

החל מ-
₪

דירה קטנה
למשפחה

החל מ-
₪

דירה ממוצעת,
כל השימושים

החל מ-
₪

דירה גדולה,
כל השימושים

החל מ-
₪

6,000
11,000
21,000
40,000

* ניתן להגדיל ולהקטין את מרכיבי המערכת השונים בהתאם לצרכים לקבלת תוצאה אופטימלית
* למחירים יש להוסיף מע"מ כחוק

מרכיבי המערכת:
קולטים סולארים – מותקנים על הגג .קולטים את
אור השמש וממירים אותו לאנרגיה חשמלית
בקר טעינה – מנהל את טעינת המצברים ומגן עליהם
על מנת להאריך את משך חייהם
ממיר מתח – ממיר את מתח המצברים לזרם חילופין
אותו ניתן לספק לצרכנים השונים בבית
מצברים – אוגרים את האנרגיה המופקת ע"י
הקולטים לצורך ויסות הצריכה על פני היממה

צרכנים
קולטים
סולארים

מערכת הבקרה
ואגירת החשמל
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