Vrei sa reduci factura pentru energia electrică?
Află cum te poate ajuta energia solară.

Intră sub incidența
legii prosumatorului
și a viitoarelor finanțări
și poate conduce către
independența energetică a utilizatorului

Posibilitate de a monta panouri fotovoltaice
diferite, pe orientări diferite, la unghiuri diferite sau în condiții dificile
fără a afecta eficiența
globală a sistemului fotovoltaic (datorită echipării invertorului cu 2
regulatoare MPPT)

Garanție de 10 ani
pentru panourile fotovoltaice

Comunicare cu sistemele de la Vitron
Energy pentru realizarea soluțiilor micro-grid
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Garanție de 2 ani pentru invertor cu posibilitate de prelungire până
la 7 ani (gratuit, prin
înregistrare on-line)

Consumul maxim orar Toate componentele
al instalației nu este de bază incluse în palimitat de mărimea sis- chet
temului fotovoltaic

Functie
“zero
Funcție management injecție în rețea“
energetic (posibilitate
de pornire automată a
unor consumatori)

kW

Invertor de la furnizor
de top
Posibilitate monitorizare și control de la
distanță prin telefon,
laptop sau tabletă
Montaj și service facil
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ENERGIA SOLARĂ ÎN ROMÂNIA
Într-o oră Pamântul primește suficientă energie de la Soare pentru a acoperi întreaga nevoie
a planetei timp de un an! Din acest punct de vedere, România are o poziție geografică ce
avantajează producția de energie din panouri fotovoltaice. În România cu 1 kW putere
instalată (aproximativ 4 panouri fotovoltaice) putem produce în medie 1200kWh/an, adică
1.2MWh/an.
ENERGIE ELECTRICĂ

BENEFICIILE ENERGIEI SOLARE
Nu doar pentru o conștiință ecologică.

€
Reduce consumul
de energie electrică

Crește valoarea
casei tale

Producera energiei proprii înseamnă să absorbiți mai puțin din rețea și,
prin urmare, să reduceți
consumul de energie.
Simplu!

La vânzarea imobilului,
prezența unui sistem solar determină o valoare
adăugată mare pentru
potențialii cumpărători.
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Surplusul de
energie scade
valoarea facturii
Surplusul de energie injectat în rețea va scădea
din costul total al facturii
energiei consumate.

Reduce amprenta
dvs. de carbon
Fiind o sursă de energie regenerabilă, puteți
avea un impact real prin
reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră ale
casei dumneavoastră.

Energia Solarã - Energia Viitorului

CUM FUNCȚIONEAZĂ UN SISTEM FOTOVOLTAIC

1. Panouri solare
fotovoltaice

2. Invertor

3. Baterie de stocare a
energiei

Panourile solare captează radiația solară
și o transformă în curent continuu (CC).

Un invertor solar transformă CC în
curent alternativ (CA) – care apoi vă
alimentează casa în timp real.

4. Contor

5. Rețea

Necesară în cazul sistemelor OFFGRID/HIBRID pentru stocarea surplusului de energie. În cazul unui sistem
fotovoltaic echipat cu baterii de stocare
este necesară prezența unui regulator/
controler de baterii (separat sau integrat
în invertor).

Utilizarea energiei și obiceiurile dvs. de
consum sunt ușor de urmărit cu un contor digital.

Orice surplus de energie pe care îl
generați este injectat în rețea (această
energie este măsurată și monitorizată).
Puteți, de asemenea, să trageți (în
mod automat) energie atunci când aveți
nevoie de ea.

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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SISTEME FOTOVOLTAICE ON-GRID
Sistemele fotovoltaice ON-GRID sunt sisteme
fotovoltaice ce sunt în mod obligatoriu racordate la rețeaua de energie electrică și care au
posibilitatea de a injecta energie în rețea.
Aceste sisteme nu au de regulă baterii, dar pot
fi prevăzute cu sisteme de stocare a energiei
pentru creșterea gradului de autoconsum (prin
implementarea unui invertor HIBRID). În cazul în care furnizarea energiei electrice este
întreruptă, invertorul ON-GRID își întrerupe
funcționarea pentru protecția echipelor de
intervenție.
Componența sistemelor este simplă: invertor,
panouri fotovoltaice, contor inteligent și accesorii (sisteme de prindere, cabluri, tablou, elemente de siguranță s.a.).
Întrucât invertorul ON-GRID este legat în paralel cu rețeaua, consumatorii pot să ia o parte
din energia produsă din panouri și restul din
rețeaua națională. Dacă se dorește, invertorul
ON-GRID poate limita producția de energie la
valoarea consumului, iar astfel nu este neapărat
necesar contractul cu furnizorul de energie.
Modbus RTU

Panouri
fotovoltaice

Contor
inteligent

Invertor
Fronius
ON-GRID

Contor
rețea

Rețea

Consumatori

Sistemele fotovoltaice ON-GRID pot fi folosite
în:
• sectorul terțiar, în special în aplicații unde
există consumuri mari pe timpul zilei: clădiri
de birouri, hoteluri, pensiuni, showroom-uri,
hale de depozitare, hale de producție, restaurante s.a.;
• parcuri fotovoltaice;
• sectorul rezidențial: blocuri, ansambluri
rezidențiale;
• case, vile (în special dacă există consum
mare pe timpul zilei).
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Avantaje kit ON-GRID
• intră sub incidența legii prosumatorului și a ghidului de finanțare și poate conduce către
independența energetică a utilizatorului;
• posibilitate de a monta panouri fotovoltaice diferite, pe orientări diferite, la unghiuri diferite sau în
condiții dificile fără a afecta eficiența globală a sistemului fotovoltaic (datorită echipării invertorului
cu 2 regulatoare MPPT);
• consumul maxim orar al instalației nu este limitat de mărimea sistemului fotovoltaic;
• toate componentele de bază incluse în pachet;
• invertor de la furnizor de top;
• posibilitate monitorizare și control de la distanță prin telefon, laptop sau tabletă;
• funcție “zero kW injecție în rețea”;
• funcție management energetic (posibilitate de pornire automată a unor consumatori);
• comunicare cu sistemele de la Vitron Energy pentru realizarea soluțiilor micro-grid;
• montaj și service facil;
• garanție de 2 ani pentru invertor cu posibilitate de prelungire până la 7 ani (gratuit, prin înregistrare on-line);
• garanție de 10 ani pentru panourile fotovoltaice.
Notă:
Kiturile ON-GRID conțin echipamentele de bază obligatorii.
La acestea se vor adăuga accesoriile necesare în funcție de
specificul fiecărui proiect: sistem de fixare, conductor solar,
tablou, sisteme de siguranță etc.

Producția estimativă a sistemelor fotovoltaice a fost calculată utilizând soft-ul de simulare PVGIS al Comisiei
Europene (JRC). Ipoteze: orientare sud, 35° înclinare, pierderi estimate 29.4%. Calculele estimative prezentate sunt cu titlu informativ și pot diferi de la aplicație la aplicație, în funcție de tipul de consumatori, obiceiurile
și scenariile de consum, montajul sistemului fotovoltaic și amplasarea acestuia. Amortizarea investiției cu
atât mai rapidă cu cât gradul de autoconsum este mai mare. Perioada de amortizare nu ține cont de costul
de proiectare, costurile privind racordarea și costul de montaj.

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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Recomandări
Pentru a reduce consumul pe timp
de seară, este recomandat să:

 tilizați invertoare smart ce
u
pot comanda pornirea unor
echipamente atunci când există
supraproducție.

scoateți din priză echipamentele
neutilizate pe timpul nopții.
utilizați echipamente electrocasnice smart ce
pot fi programate/pornite de la distanță (ex:
mașini de spălat, sisteme de climatizare s.a.).

Începând cu anul 2021, orice clădire ce necesită autorizație de construcție trebuie să fie clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (cladire nZEB), respectiv clădire cu o performanţă energetică
foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit,
în proporţie de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile
produsă la faţa locului sau în apropiere.
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Pachet fotovoltaic monofazat ON-GRID

3kW

Producția medie zilnică

10,39 kWh

Producția medie lunară

316,17 kWh

Producția medie anuală

3.794 kWh
16%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

13.000 Lei
Economie în bani

2.130 Lei/an

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 2,5 – 3 kWh (vara)
Aplicații sectorul rezidențial:
casă ce consumă aproximativ 300-450 kWh/lună
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Fronius Primo 3KW Webserver
Fronius Smart Meter 63A 230V
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 1RX12M IP40
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65

buc
12
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Cod Romstal

Amortizare investiție

10P 0240

6,1 ani

Pachet fotovoltaic monofazat ON-GRID

5kW

Producția medie zilnică

16,56 kWh

Producția medie lunară

503,67 kWh

Producția medie anuală

6.044 kWh
16%

mai mic decât prețul
preț cu
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

19.500 Lei
Economie în bani

3.397 Lei/an

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 4-5 kWh (vara)
Aplicații sectorul rezidențial:
casă ce consumă aproximativ 450-750 kWh/lună
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Fronius Primo 5KW Webserver
Fronius Smart Meter 63A 230V
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 2RX12M IP40
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65

Amortizare investiție

5,7 ani

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?

buc
20
1
1
2
4
4
2
2
2
1
Cod Romstal

10P 0241
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Pachet fotovoltaic trifazat ON-GRID

5kW

Producția medie zilnică

16,56 kWh

Producția medie lunară

503,67 kWh

Producția medie anuală

6.044 kWh
16%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

20.500 Lei
Amortizare investiție

6 ani

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 4 – 5 kWh (vara)
Aplicații sectorul rezidențial:
casă ce consumă aproximativ 450-750 kWh/lună
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Fronius 5KW SYMO 5.0-3 M
Smart meter trifazat Fronius 63A-3
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 2RX12M IP40
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65

buc
20
1
1
2
4
4
2
2
2
1
Cod Romstal

10P 0242

Pachet fotovoltaic trifazat ON-GRID

10kW

Producția medie zilnică

31,47 kWh

Producția medie lunară

957,08 kWh

Producția medie anuală

11.485 kWh
15%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

35.500 Lei
Economie în bani

6.455 Lei/an
Amortizare investiție

5,5 ani
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Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 8-10 kWh (vara)
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Smart Meter Trifazat Fronius 63A-3
Invertor Fronius 10KW SYMO 10.0-3 M
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Descărcător DEBR IPRD 3P+N 40KA 350V
Intrerupător DIF 4P ID 30MA 25A AC
Intrerupător automat 4P C60N 16A C 6KA
Cofret Apar Mini Pragma 1RX18M IP40
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65

buc
40
1
1
2
6
6
1
3
1
1
1
2
1
Cod Romstal

10P 0243
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Pachet fotovoltaic trifazat ON-GRID

15kW

Producția medie zilnică

47,15 kWh

Producția medie lunară

1.434 kWh

Producția medie anuală

17.210 kWh
15%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

50.000 Lei
Economie în bani

9.670 Lei/an
Amortizare investiție

5,1 ani

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 12-15 kWh (vara)
Componență pachet
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Fronius 15KW SYMO 15.0-3 M
Smart Meter Trifazat Fronius 63A-3
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Descărcător DEBR IPRD 3P+N 40KA 350V
Intrerupător dif 4P ID 30MA 25A AC
Intrerupător automat 4P C60N 25A C 6KA
Cofret Apar Mini Pragma 1RX18M IP40
Cofret Apar Mini Pragma 3RX12M IP40
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65

buc
3
60
1
1
6
6
2
6
1
1
1
1
1
1
Cod Romstal

10P 0244

Pachet fotovoltaic trifazat ON-GRID

20kW

Producția medie zilnică

62.83 kWh

Producția medie lunară

1911,08 kWh
Producția medie anuală

22.933 kWh
15%

mai mic decât prețul
preț cu
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț componente

63.000 Lei
Economie în bani

12.888 Lei/an
Amortizare investiție

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 16-20 kWh (vara)
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Fronius 20KW SYMO 20.0-3 M
Smart Meter Trifazat Fronius 50KA-3
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Descărcător DEBR IPRD 3P+N 40KA 350V
Intrerupător DIF 4P ID 30MA 40A AC
Intrerupător automat 4P C60N 32A C 6KA
Cofret Apar Mini Pragma 1RX18M IP40
Cofret Apar Mini Pragma 3RX12M IP40
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65

4,9 ani

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?

buc
80
1
1
3
6
6
2
6
1
1
1
1
1
1
Cod Romstal

10P 0245
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Pachet fotovoltaic trifazat ON-GRID

25kW

Producția medie zilnică

79,39 kWh

Producția medie lunară

2.415 kWh

Producția medie anuală

28.977 kWh
15%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

7.200 Lei
Economie în bani

2.130 Lei/an
Amortizare investiție

4,4 ani

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 20 – 25 kWh (vara)
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Fronius ECO 25KW WEBSERVER
Smart Meter Trifazat Fronius 50KA-3
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Descărcător DEBR IPRD 3P+N 40KA 350V
Intrerupător dif 4P ID 30MA 40A AC
Intrerupător automat 4P C60N 40A C 6KA
Cofret Apar Mini Pragma 1RX18M IP40
Cofret Apar Mini Pragma 3RX12M IP40
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65

buc
96
1
1
3
6
6
2
6
1
1
1
1
1
1
Cod Romstal

10P 0246
Kiturile conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea se vor adăuga accesoriile necesare în funcție de specificul fiecărui proiect: sistem de fixare, conductor solar, tablou,
sisteme de siguranță.

Perioada de amortizare a fost calculată ținând cont de costul kit-ului și considerând un grad de autoconsum de 90%
(cost energie electrică 0,6 kW/h). Producția a fost estimată cu soft-uri specializate. Datele pot diferi în funcție de specificul proiectului.
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SISTEME FOTOVOLTAICE HIBRID CU
POSIBILITATE DE INJECTARE ÎN REȚEA
Sistemele fotovoltaice HIBRID sunt sisteme fotovoltaice ce sunt în mod obligatoriu racordate la o
sursă auxiliară de energie electrică (generator sau rețea de energie electrică).
Aceste sisteme nu injectează de regulă energie în rețea, însă pot fi prevazute cu accesorii în acest
sens.
Sisteme HIBRID prezintă un număr mai mic de baterii datorită prezenței sursei auxiliare și unul
dintre principalele avantaje este acela că poate funcționa ca stabilizator și UPS: în cazul în care
furnizarea energiei electrice este întreruptă, invertorul HIBRID comută automat de pe rețea pe baterii și asigură funcționarea continuă a consumatorilor.
Componența sistemelor este următoarea: invertor, panouri fotovoltaice, baterii de stocare a energiei, controler/regulator de baterii și accesorii (sisteme de prindere, cabluri, tablou, elemente de
siguranță s.a.).
Invertor Victron
MultiPlus
Intrare
C.A rețea

Ieșire C.A.
către
consumatori

Intrare/
ieșire C.C.

Panouri
fotovoltaice

Controler

Baterii

Sistemele fotovoltaice HIBRID sunt recomandate pentru:
• sectorul rezidențial: case, vile, ansambluri rezidențiale;
• s ectorul terțiar, clădiri mici și medii unde se dorește și o soluție de back-up: clădiri de birouri, hoteluri,
pensiuni, showroom-uri, restaurante, hale s.a.;
• c lădiri în care există posibilitatea racordării la rețea, dar există căderi dese de tensiune (clădiri la periferia
orașelor, zone rurale s.a.);
• c lădiri unde nu există posibilitate de alimentare cu energie electrică sau racordarea este prea costisitoare
(cabane, hoteluri, pensiuni, info turstic, ferme, stâne, stații de reglare gaze, cabine de supraveghere s.a.);
• clădiri unde se dorește realizare unui sistem de siguranță de tip UPS (servere s.a.);
• clădiri unde se dorește creșterea gradului de autoconsum.

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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Avantaje kit HIBRID
• posibilitate de realizare a mai multor funcții: injectare în rețea, stocare în baterii pentru utilizare
pe timpul nopții, utilizarea bateriilor pe post de UPS în zone unde există fluctuații sau căderi dese
de curent,
• intră sub incidența legii prosumatorului poate conduce către independența energetică a utilizatorului,
• poate funcționa și OFF-GRID atunci când nu există rețea,
• aceste sisteme pot fi extinse ulterior (mai multe baterii de stocare sau mai multe panouri fotovoltaice, în funcție de tipul de invertor),
• toate componentele de bază incluse în pachet,
• invertoare de la furnizori de top,
• invertoare compacte cu toate accesoriile incluse (regulator de baterii inclus, sistem de monitorizare s.a.),
• posibilitate monitorizare și control de la distanță prin telefon, laptop sau tabletă,
• garanție de 5 ani pentru invertor,
• garanție de 10 ani pentru panourile fotovoltaice,
• montaj facil.

Notă:
Kiturile HIBRID conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea se vor adăuga accesoriile necesare în
funcție de specificul fiecărui proiect: baterii, sistem de fixare, conductor solar, tablou, sisteme de siguranță
etc.
Bateriile de stocare a energiei sunt obligatorii pentru un astfel de sistem și se vor alege în funcție de modul
de utilizare (consum pe timpul nopții sau UPS) și în funcție de consumatori (consumatori uzuali vs. consumatori mari). Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor pe bază de GEL AGM se recomandă ca gradul de
descărcare să nu scadă sub 50%, iar viteza de descărcare a bateriilor să fie de maxim 10% din capacitatea
lor în fiecare oră (acestea se recomandă în special în situații de back-up sau în cazul existenței unor consumatori mici pe timpul serii). Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor pe bază de litiu se recomandă ca
gradul de descărcare să nu scadă sub 10-20%, în funcție de producător (acestea se recomandă în special
în cazul în care există consumatori mari).
Producția estimativă a sistemelor fotovoltaice a fost calculată utilizând soft-ul de simulare PVGIS al Comisiei
Europene (JRC). Ipoteze: orientare sud, 35° înclinare, pierderi estimate 29.4%. Calculele estimative prezentate sunt cu titlu informativ și pot diferi de la aplicație la aplicație, în funcție de tipul de consumatori, obiceiurile
și scenariile de consum, montajul sistemului fotovoltaic și amplasarea acestuia. Amortizarea investiției cu
atât mai rapidă cu cât gradul de autoconsum este mai mare. Perioada de amortizare nu ține cont de costul
de proiectare, costurile privind racordarea și costul de montaj.
Momentan sistemele HIBRID și OFF-GRID nu sunt acoperite de ghid.
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2,4
kW

Pachet fotovoltaic HIBRID Victron 3kVA
cu posibilitate injectare în rețea
Producția medie zilnică

7,79 kWh

Producția medie lunară

237,08 kWh

Producția medie anuală

2.845 kWh

Autonomie acumulatori

2 ore

15%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum maxim orar pe timpul zilei de 2,4 kWh (vara)
Aplicații sectorul rezidențial:
casă ce consumă aproximativ 200-350 kWh/lună
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Easysolar 3KVA Color Control
Baterie gel 12V/220AH MEGALIGHT AGM
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 550V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 1RX18M IP40

18.234 Lei

buc
9
1
4
1
6
6
1
3
1
Cod Romstal

10P 0247

Economie în bani

1.274 Lei/an

4
kW

Pachet fotovoltaic HIBRID Victron 5kVA
cu posibilitate injectare în rețea
Producția medie zilnică

12,42 kWh

Producția medie lunară

337,83 kWh

Producția medie anuală

4.534 kWh

Autonomie acumulatori

2 ore

12%

mai mic decât prețul
preț cu
total al echipamentelor achiziționate separat

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum maxim orar pe timpul zilei de 4 kWh (vara)
Aplicații sectorul rezidențial:
casă ce consumă aproximativ 350-500 kWh/lună
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Easysolar 5KVA COLOR CONTROL
Baterie gel 12V/220AH MEGALIGHT AGM
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 550V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 2RX12M IP40

Preț pachet

32.000 Lei

buc
15
1
8
1
10
10
1
5
1
Cod Romstal

10P 0248

Economie în bani

2.031 Lei/an
Vrei să reduci factura pentru energie electrică?

15

Pachet fotovoltaic HIBRID Victron 5kVA
cu stocare litiu și cu posibilitate injectare în rețea

4
kW

Producția medie zilnică

12,42 kWh

Producția medie lunară

377,83 kWh

Producția medie anuală

4.534 kWh

Autonomie acumulatori

1 oră
preț cu 16%

mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat

Preț pachet

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 4 kWh (vara)
Aplicații sectorul rezidențial:
casă ce consumă aproximativ 350-500 kWh/lună
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Easysolar 5KVA COLOR CONTROL
Baterie solară LiFePO,2.4 kWh 48V 50Ah
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 550V
Cabluri conex. Baterie Pylon la invertor
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 2RX12M IP40

35.208 Lei
Economie în bani

2.376 Lei/an

5
kW

10P 0249

Kiturile conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea se vor adăuga accesoriile necesare în funcție de specificul fiecărui proiect: sistem de fixare, conductor solar, tablou,
sisteme de siguranță.

Pachet fotovoltaic HIBRID Solax 5kVA
cu stocare litiu și cu posibilitate injectare în rețea
Producția medie zilnică

12,42 kWh

Producția medie lunară

377,83 kWh

Producția medie anuală

4.534 kWh
Autonomie acumulatori

1 oră

16%

mai mic decât prețul
preț cu
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

Aplicații sectorul terțiar:
clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 5 kWh (vara)
Aplicații sectorul rezidențial:
casă ce consumă aproximativ 450-750 kWh/lună
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Solax On-Grid Hibrid 5KW-48V
Baterie solară LiFePO,2.4 kWh 48V 50Ah
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Cabluri conex. baterie Pylon la invertor
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 2RX12M IP40

37.982 Lei
Economie în bani

2.376 Lei/an

buc
20
1
2
2
4
4
2
2
2
2
Cod Romstal

10P 0250

Kiturile conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea
se vor adăuga accesoriile necesare în funcție de specificul
fiecărui proiect: sistem de fixare, conductor solar, tablou, sisteme de siguranță.

Calcul realizat pentru un grad de autoconsum de 60%, ce poate diferi în funcție de specificul proiectului.
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buc
15
1
2
1
10
10
1
2
5
1
Cod Romstal
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SCENARIU DE CONSUM PENTRU O CASĂ

Hidrofor

Cuptor cu microunde

Putere: 750W
Ore de funcționare: 1h
Consum: 750kWh/zi

Putere: 1500W
Ore de funcționare: 0,5h
Consum: 750kWh/zi

Mașină de spălat

Aspirator

Putere: 1500W
Ore de funcționare: 1,5h
Consum: 2250kWh/zi

Putere: 1600W
Ore de funcționare: 0,5h
Consum: 800kWh/zi

Router
Putere: 15W
Ore de funcționare: 24h
Consum: 360kWh/zi

Bec LED
Putere: 105W
Ore de funcționare: 6h
x15 Consum: 630kWh/zi

Centrală termică
Putere: 80W
Ore de funcționare: 4h
Consum: 320kWh/zi

Încărcător telefon

x4

Putere: 60W
Ore de funcționare: 3h
Consum: 180kWh/zi

Putere maximă instantanee

6190W

Putere maximă
instantanee cu 65%
grad de simultaneitate

4023.5W

Consum zilnic maxim

9020W

Laptop
Putere: 140W

x2 Ore de funcționare: 3h
Frigider

Televizor
Putere: 240W

x3 Ore de funcționare: 4h
Consum: 960kWh/zi

Putere (kW)

Putere: 200W
Ore de funcționare: 8h
Consum: 1600kWh/zi

Consum: 420kWh/zi

Injecție în rețea
Consum din rețea
Incărcare baterie
Consum din baterie
Autoconsum

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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ESTIMĂRI DE CONSUM
Rezidențial

Detalii profil

Consum estimat kWh/an

Consum
estimat
kWh/luna

Consum
estimat
kWh/zi

Putere PV minim Invertor on Invertor
recomandată
grid / Solar hibrid
(kW)
Charger (kW) (kW)

Casă, 2 adulți

2000 - 3000

160 - 250

5-8

2

2

3-5

Casă, 2 adulți,
1 copil

3300 - 4000

275 - 333

9 - 11

2.5

3

5

Casă, 2 adulti,
2 copii

4000 - 4800

333 - 375

11 - 13

3.5

4

5

Casă, 2 adulți,
3 copii

5000 - 5600

416 - 466

14 - 15

4

4

2x5

Casă, 4 adulți,
2 copii

6000 - 6300

500 - 525

16 - 17

4.5

5

2x5

Agricultură,
fermă de vaci

20,000

1,667

56

15

15

-

100,000

8,333

278

70

4 x 20

-

25,000

2,083

69

20

20

-

Comercial

Magazin, consum mare de
energie
Hotel,
resturant,
benzinăriiiluminat
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SISTEMELE FOTOVOLTAICE OFF-GRID
Sistemele fotovoltaice OFF-GRID sunt sisteme fotovoltaice independente, ce nu sunt racordate
la o sursă auxiliară de energie electrică. Aceste sisteme se utilizează de regulă acolo unde nu
există posibilitatea racordării la rețeaua de energie electrică și necesită un numar mai mare de
baterii de stocare a energiei pentru a asigura funcționarea autonomă. Componenta acestor sisteme
este similară cu cea a soluțiilor HIBRID.
Întrucât sistemul fotovoltaic OFF-GRID nu poate produce energie în lipsa soarelui (cazuri întâlnite
cu precădere în zilele de iarnă) se recomandă utilizarea unui generator complementar.
Acesta poate fi pornit manual atunci când este necesar sau poate fi conectat direct la sistemul fotovoltaic având rol de încărcare a bateriilor de stocare și de alimentare continuă a consumatorilor
(în acest caz, sistemul fotovoltaic devine un sistem HIBRID).

Ieșire C.A.
către
consumatori
Controler
Invertor Victron
Phoenix

Panouri
fotovoltaice

Baterii

Sistemele fotovoltaice OFF-GRID sunt recomandate pentru:
• clădiri unde nu există posibilitate de alimentare cu energie electrică sau racordarea este prea costisitoare
(cabane, hoteluri, pensiuni, ferme, stâne ș.a.);
• construcții izolate: cabane, puncte de informare turistică, stâne, stații de reglare gaze, cabine de supraveghere;
• clădiri unde se dorește independența energetică;
• rulote, bărci, vapoare etc.

Avantaje
• p
 oate asigura independența energetică a utilizatorului în perioadele însorite (dacă se dorește independența
energetică și pe perioada iernii se recomandă completarea sistemului cu un generator automat, rezultând
un sistem HIBRID);
• a
 ceste sisteme pot fi extinse ulterior (mai multe baterii de stocare sau mai multe panouri fotovoltaice);
• sistemul se poate amortiza instantaneu în cazul în care bransamentul este prea costisitor;
• toate componentele de bază incluse în pachet;
• invertoare de la furnizor de top;
• posibilitate monitorizare și control de la distanță prin telefon, laptop sau tabletă;
• garanție de 5 ani pentru invertor;
• garanție de 10 ani pentru panourile fotovoltaice;
• poate conduce către independența energetică a utilizatorului.

Notă:

Kiturile OFF-GRID conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea se vor adăuga accesoriile necesare în
funcție de specificul fiecărui proiect: baterii, sistem de fixare, conductor solar, tablou, sisteme de siguranță etc.
Bateriile de stocare a energiei sunt obligatorii pentru un astfel de sistem și se vor alege în funcție de modul de
utilizare, în funcție de consumatori și în funcție de autonomia dorită.

Momentan sistemele HIBRID și OFF-GRID nu sunt acoperite de ghid.

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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1,3
kW

Pachet fotovoltaic OFF-GRID Victron 1.6kVA

Consum recomandat: 2.6 kWh/zi
Producția medie zilnică

3,29 kWh

Producția medie lunară

100 kWh

Producția medie anuală

1.200 kWh

Autonomie acumulatori

24h

14%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

12.318 Lei

2,4
kW

Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Hibrid Victron 1600W 24V 40A
Baterie gel 12V/220AH MEGALIGHT AGM
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Victron Bluesolar Controler MPPT 100V30A
Bluesolar MPPT MAX 150V 60A
Controler monitorizare baterii BMV700
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 550V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 1RX12M IP40

buc
4
1
2
1
1
1
1
4
4
1
2
1
Cod Romstal

10P 0251

Kiturile conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea
se vor adăuga accesoriile necesare în funcție de specificul
fiecărui proiect: sistem de fixare, conductor solar, tablou, sisteme de siguranță.

Pachet fotovoltaic OFF-GRID Victron 3kVA
Consum recomandat: 5 kWh/zi
Producția medie zilnică

5,25 kWh

Producția medie lunară

159,71 kWh

Producția medie anuală

1.917 kWh

Autonomie acumulatori

24h

15%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

18.234 Lei
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Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Easysolar 3KVA COLOR CONTROL
Baterie gel 12V/220AH MEGALIGHT AGM
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator Pt Fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe Fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 550V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 1RX12M IP40

buc
6
1
4
1
4
4
1
2
1
Cod Romstal

10P 0252
Kiturile conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea
se vor adăuga accesoriile necesare în funcție de specificul
fiecărui proiect: sistem de fixare, conductor solar, tablou, sisteme de siguranță.

Energia Solarã - Energia Viitorului

4
kW

Pachet fotovoltaic OFF-GRID Victron 5kVA

Producția medie zilnică

10,39 kWh

Producția medie lunară

316,17 kWh

Producția medie anuală

3.794 kWh

Autonomie acumulatori

24h

15%

preț cu
mai mic decât prețul
total al echipamentelor achiziționate separat
Preț pachet

32.548 Lei

Consum recomandat: 10 kWh/zi
Componență pachet
Panou fotovoltaic Policristalin 270W
Invertor Easysolar 5KVA COLOR CONTROL
Baterie gel 12V/220AH MEGALIGHT AGM
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 550V
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Cofret Apar Mini Pragma 1RX18M IP40

buc
12
1
8
1
8
8
1
4
1
Cod Romstal

10P 0253

Kiturile conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea
se vor adăuga accesoriile necesare în funcție de specificul
fiecărui proiect: sistem de fixare, conductor solar, tablou, sisteme de siguranță.

Notă:
Bateriile de stocare a energiei sunt obligatorii pentru sistemele OFF-GRID și se vor alege în funcție de modul de
utilizare, în funcție de consumatori și de autonomia dorită.

Cum am putea valorifica
potențialul energiei solare?
• instalând panouri solare pe o
suprafaţă de doar 4% din suprafaţa
globală de deșert s-ar putea produce
energie pentru întreaga populaţie a
globului.
• instalând panouri solare poţi sa-ţi
asiguri singur necesarul de energie,
iar surplusul de energie îl poţi distribui în reţeaua naţională.

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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PANOU FOTOVOLTAIC
Panou Fotovoltaic Policristalin 270W
Putere maximă: 270W
Tensiune punct putere max.: 31.3V
Curent punct putere max.: 8.63A
Tensiune de mers în gol: 38.5V
Curent de scurt circuit: 9.09A
Tensiune maximă sistem: 1000V
Tip celule: policristaline
Dimensiuni celulă: 156*156 mm

Eficiență: 16.6%
Temp. Maximă de lucru: 85°C
Temp. Minimă de lucru: -40°C
Lungime: 1650 mm
Lațime: 992 mm
Adâncime: 35 mm
Masă:18.5 kg

Cod: 35FV0195

Panou Fotovoltaic Policristalin 320W
Putere maximă: 320W
Tensiune punct putere max.: 37.1V
Curent punct putere max.: 8.63A
Tensiune de mers în gol: 45.5V
Curent de scurt circuit: 9.16A
Tensiune maximă sistem: 1000V
Tip celule: policristaline
Dimensiuni celulă: 156*156 mm

Eficiență: 16.6%
Temp. Maximă de lucru: 85°C
Temp. Minimă de lucru: -40°C
Lungime: 1960 mm
Lațime: 990 mm
Adâncime: 40 mm
Masă:22 kg

Cod: 35FV1198

Energia solară este gratuită,
regenerabilă și inepuizabilă!
Panouri fotovoltaice policristaline cu geam protector, tratat
termic și de structură prismatică.
Rama este confectionată din aluminiu anodizat. Tehnologia
de fabricație de ulti-mă generație, asigură eficiență înaltă și
performanță pe termen lung.
Caracteristici:
PID free;
Rezistență la: vânt până la 2400 [Pa] și la zăpadă până la
5400 [Pa];
Conectori compatibili cu MC4;
Garanție eficiență: peste 90 [% ] în primii 10 ani și peste 80
[%] până în 25 ani.
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INVERTOARE
Invertoarele solare utilizate în sistemele cu panouri fotovoltaice sunt echipamente de producere a
energiei electrice, din surse regenerabile, care au rolul de a transforma curentul continuu în curent
alternativ necesar aplicațiilor electrice. Invertoarele mai sunt numite și “motoarele sistemelor fotovoltaice”, tocmai datorită faptului că fără ele, energia captată de panourile fotovoltaice de la soare
nu ar putea fi transformată în energie electrică, necesară pentru punerea în funcțiune a consumatorilor obișnuiți.
Randamentul la care pot ajunge invertoarele solare se situează la peste 95%, ceea ce înseamnă
că au capacitatea de a converti un mare procent din energia solară în curent alternativ. Sistemele
electrice fotovoltaice reprezintă o alternativă foarte economică și ecologică pentru a dispune de
energie.
Invertoarele solare oferite atât în pachete cât și separat provin de la cei mai importanți producatori de profil: Fronius International Austria, Victron Energy Olanda, SMA Germania și Solax
Power China.
Invertoarele hibride Victron combină avantajele folosirii unui sistem off-grid cu cele ale sistemelor ongrid. Acesta adaptează energia receptată atât pentru introducerea acesteia în rețeaua de
curent și generatoare de curent, cât și pentru încărcarea bateriilor solare. Putem opta pentru mai
multe variante de întrebuințare a invertoarelor Victron. Dacă optăm pentru varianta off-grid vom
beneficia de energie 100% gratuită. Un sistem off-grid presupune independența totală față de
rețeaua de energie publică. În acest caz este necesar să utilizăm un sistem de panouri mai mare
în funcție de dimensiunile locuinței sau clădirii.
În cazul în care optăm pentru un invertor on-grid Fronius sau SMA vom beneficia de avantaje
considerabile privind consumul de energie și reducerea costurilor pentru facturi, surplusul de
energie este redistribuit către rețeaua de curent. Invertoarele on-grid Solax oferă în plus și posibilitatea stocării energiei.

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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INVERTOR ON-GRID
PRIMO 3.0-1. Invertor monofazat 3kW LAN-WLAN-WEBSERVER
Invertoarele de conectare la rețea (On-Grid) Fronius Primo completează perfect noua generație SnapInverter. Aparatul monofazic și fără transformator
reprezintă invertorul ideal pentru sectorul rezidențial. Cu ajutorul designului
inovator SuperFlex se poate obține o flexibilitate maximă în dimensionarea
instalațiilor fotovoltaice, în vreme ce sistemul de montaj SnapINverter face
instalarea și întreținerea cât se poate de simplă. În plus, pachetul de comunicare integrat în versiunea de serie cu management energetic prin WLAN,
cu numeroase interfețe și multe alte facilități, face din Fronius Primo un invertor comunicativ pentru utilizator.
Cod: 35FV1163
Caracteristici:
Putere max. C.C.= 4500 W
Tensiune nominală/max.C.C.= 710/1000 V
Interval tensiune MPPT = 200-808 V
Curent maxim sistem fotovoltaic = 12 A
Nr.MPPT/nr.stringuri pe fiecare MPPT = 2/2
Putere nominală C.A. = 220V/230 V; 180-270 V
Curent nominal C.A. = 13 A

Disponibil și în variantele:
Primo 4.0-1,4 kW, 35FV1164
Primo 5.0-1,5 kW, 35FV1165
Symo 5.0-3, 5kW, 35FV1170
Symo 10.0-3, 10kW, 35FV1196
Symo 15.0-3, 15kW, 35FV1207
Symo 20.0-3, 20kW 35FV1182
ECO 25.0-1, 25kW, 35FV0197

INVERTOR ON-GRID
SUNNY BOY 3000TL
Cel mai bun invertor ON-GRID din clasa sa, este prevăzut standard cu element integrat de deconectare a intrării de curent continuu (ESS DC switchdisconnector) ce permite o instalare simplă. Invertorul este prevăzut cu altgoritm de urmărire a punctului de putere maximă de 97%. Este realizat după
un design modern și este echipat cu interfețe de comunicare Bluetooth și
Webconnect.
Cod: 35FV1177
Caracteristici:
Putere max. C.C.= 3200W
Tensiune nominală/max.C.C.= 400/750 V
Interval tensiune MPPT = 175-500 V
Curent maxim sistem fotovoltaic = 15 A
Nr.MPPT/nr.stringuri pe fiecare MPPT = 2/2
Putere nominală C.A. = 220 V/230/240 V; 180-280 VV
Curent nominal C.A. = 16 A
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Disponibil și în varianta:
pe bază de comandă: 1,5 - 60 kW

Energia Solarã - Energia Viitorului

INVERTOR ON-GRID/OFF GRID
SK-SU 3kW-48V Sistem inverter+controler On Grid/Off-Grid, MPPT 50A
Invertor multifuncțional, ce combină funcțiile unui invertor clasic, ale unui încărcător
solar, ale unui încărcător de baterii și ale unui invertor ON-GRID.
Afișajul LCD ușor de configurat de către utilizator permite modificarea diverșilor
parametrii cum ar fi: curentul de încărcare a bateriei, gradul de descărcare a bateriei, prioritatea încărcătorului (de la sistemul fotovoltaic la rețea).
Regulatorul pe care îl are încorporat este de tip MPPT (Maximum Power Point Traking urmărește întotdeuna punctul de putere maximă).
Cod: 35FV1156
Caracteristici:
Putere max. C.C.= 3300W
Tensiune nominală/max.C.C.= 360/550 V
Interval tensiune MPPT = 125-530 V
Curent maxim sistem fotovoltaic = 12 A
Nr.MPPT/nr.stringuri pe fiecare MPPT = 2/1Putere nominală C.A. = 230 VAC 50/60 HZ; 180-270 VAC
Curent nominal C.A. = 13 A

Disponibil și în varianta:
SK-SU 5kW-48V, 35FV1157

INVERTOR HIBRID
Victron EasySolar 48/5000/70 MPPT 150/100 Color Control
Invertor hibird cu afisaj cu panou de control color, combină un sistem de urmărire a
punctului de putere maximă cu panou de comandă cu încărcare solară, un invertor/
încărcător și un distribuitor de curent alternativ într-o singură carcasă.
Se montează ușor cu un minim de conexiuni.
Panoul de comandă color are două funcții:
- prioritizarea încărcării bateriilor cu ajutorul sistemului de control MPPT;
- conexiunea la internet permite monitorizarea și controlul de la distanță.
Distribuitorul de curent alternativ este compus din siguranțe bloc de 30 mA/63A și
patru ieșiri de curent alternativ protejate de întrerupătoare de 10A și 16A.
O tehnologie unică de protecție la supra-sarcină prin adaugare de putere la invertor
când este necesară, denumită PowerAssist.
Cod: 35FV0188

Caracteristici:
Putere nominală = 10 000W
Curent nominal = 100A
Tensiune intrare inverter = 38-66V
Tensiune ieșiere inverter 230V
Frecvență = 50Hz

Disponibil și în variantele:
MultiPlus 800/24, 35FV0146
MultiPlus 1200/24, 35FV0147
MultiPlus 1600/24, 35FV0148
MultiPlus 2000/24, 35FV0149
Quattro 5000/48, 35FV0151
Victron Easysolar 48/3000/35 MPPT 150/70
Color Control, 35FV0187

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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INVERTOR OFF-GRID
SUNNY ISLAND 3.0M, invertor 48V; 3kW; fără SRC-20; cu Speedwire
Invertorul bidirecțional Sunny Island 3.0M este un invertor pentru baterii
care face managementul energiei într-un sistem independent off-grid, întrun sistem de back-up sau într-un sistem de auto-consum. Echipamentul
este elementul central în astfel de tipuri de sisteme, permițând încărcarea
bateriilor prin utilizarea energiei generate pe partea de curent alternativ de
către invertoarele Sunny Boy, de către rețea sau de către un grup electrogen.
Sunny Island creează o rețea independentă de 230V CA utilizând energia
stocată în acumulatori, asigurând funcționarea stabilă atât pentru partea de
consumatori conectați la rețeaua locala dar și pentru partea de producători
de energie (Sunny Boy, grup electrogen, etc.) care alimentează rețeaua.
Cod: 335FV1179
Caracteristici:
Putere ieșire = 3000 VA
Putere ieșire = 2500 W
Putere de vârf = 6000 W
Domeniul tensiunii de intrare (nom/max) C.C. = 48/66 V
Curent de încărcare baterii de la invertor = 35 A

Disponibil și în variantele pe bază de
comandă: 2,3kW, 3,3kW, 4,6kW, 6kW

Energia solară, cea mai bună opțiune
Cererea globală de energie va crește cu
33% până în 2030
Emisiile globale de CO2, ar putea crește cu
20% până în 2020

DAR....
investiţiile în energia produsă din
surse regenerabile au crescut rapid
în ultimul timp ajungând astfel la
260 mld. dolari și creând 2,3 MIL
LOCURI DE MUNCĂ
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BATERII PENTRU STOCAREA ENERGIEI ELECTRICE

Model

UM

Monbat Megalight AGM

Pylontech

LG CHEM

Cod Romstal

-

35FV0117

35FV1162

35FV1194

Tehnologie

-

GEL

LiFePO4

Li-Ion

Capacitate nominală

Ah

190 (220 Ah max.)

50

126

Tensiune nominală

V

12

48

51.8

Capacitate nominală

W

2280

2400

6500

Capacitate utilă

W

1140

1920

5850

Grad descărcare recomandat

%

50

80

90

Cicluri încărcare/descărcare

-

1000

>6000 (80%, 25°C)

>6000 (90%, 25°C)

Greutate

kg

60.3

24

52

Temperatura de lucru

˚C

-20-40

0-50

-10-45

Compatibilitate

-

cu toate invertoarele

Solax, Victron

Victron, Solax, SMA

BMS (Battery Management)

-

NU

DA

DA

DA

DA

NU

Inclus în kit

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?
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ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII PENTRU SISTEMELE
DE PANOURI FOTOVOLTAICE
Tablou protectie
Denumire
Separator pt fuzibile PFV EFH 10 DC 1P
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 14A
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 13A
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 300V
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 550V
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V
Descărcător PFV TIP 1+2/B+C PV 550V
Descărcător PFV TIP 1+2/B+C PV 1000V
Comutator de sarcină PFV 2P 32A
Comutator de sarcină PFV 4P 25A
Comutator de sarcină PFV 4P 32A
Repartitor modular (bloc conexiuni) 4P 100A 4module 4X7
găuri (3X10MMP/3X16MMP/1X25MMP
Descărcător debrosabil IPRD 3P+N 40KA 350V
Intrerupător diferențial 4P ID 30MA 25A AC
Intrerupător diferențial 4P ID 30MA 40A AC
Intrerupător automat 4P C60N 16A C 6KA
Intrerupător automat 4P C60N 25A C 6KA
Intrerupător automat 4P C60N 32A C 6KA
Intrerupător automat 4P C60N 32A C 6KA
Cofret modular aparent Mini Pragma Nou 1RX12module IP40
Cofret modular aparent Mini Pragma Nou 1RX18module IP40
Cofret modular aparent Mini Pragma Nou 2RX12module (24
module) IP40
Cofret modular aparent mini pragma nou 3RX12module (36
module) IP40
Cofret modular etans aparent Mini Kaedra 1RX4module IP65

Inclus în Cod Romstal
kit
DA
35FV9039
NU
35FV9040
DA
35FV9041
NU
35FV9042
NU
35FV9043
DA
35FV9044
DA
35FV9045
NU
35FV9046
NU
35FV9047
NU
35FV9048
NU
35FV9049
NU
35FV9050

Țara de origine
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia

55001004
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

55ED1545
55SD1825
55SD1840
55ST2016
55ST2025
55ST2032
55ST2040
55TP1012
55TP1018

Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Germania

NU

55TP1024

Germania

NU
NU

55TP1036
55TP6504

Germania
Germania

Inclus
în kit
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

Cod Romstal
35FV9005
35FV9006
35FV9007
35FV9008
35FV9009
35FV9010
35FV9011
35FV9012
35FV9013
35FV9014
35FV9015
35FV9016
35FV9017
35FV9018
35FV9019
35FV9020
35FV9022
35FV9023
35FV9038

Țara de origine
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania

Sistem de prindere PV K2 Systems
Denumire
Set protecție la dilatare șină
Clemă de capăt universală Al 32-42mm
Clemă de mijloc universală Al 32-42mm
Clemă de mijloc XS aluminiu 39 - 44 mm
Șină aluminiu SingleRail 36 4,15 m,țiglă
Suport aluminiu pentru acoperiș de țiglă
Suport aluminiu cu înălțător pt. țiglă
Șurub inox ancorare suport pe căprior
Set conectare șină SingleRail 36
Înălțător aluminiu 36/48, set
Set conectare șină SpeedRail22
Profil D Dome D1000 2.0 pt. înclinare
Clemă prindere pe șină Dome SD 2.0
Covoraș de protecție pt. acoperiș plan
Clips prindere aluminiu
Șurub inox SW 6 mm M8x20
Profil S Dome D1000 2.0 pt. înclinare PFV
Profil protecție la vânt 1700 mm
Clemă de mijloc XS aluminiu 34-38 mm
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Monitorizare
Denumire
SMA smart meter 63A
SMA Sunny Home Manager cu bluetooth
Panou de comandă SMA SRC-20
Unitate Victron Color Control GX
Controler monitorizare baterii BMV700
Fronius Smart Meter 63A 230V
Smart Meter Trifazat Fronius 50KA-3
Smart Meter Trifazat Fronius 63A-3
Senzor Box Fronius IG
Izolație senzor BOX
Senzor temperatură ambientală
Modul temperatură
Senzor de vânt

Inclus
în kit
NU
NU
NU
DA
DA
DA
DA
DA
NU
NU
NU
NU
NU

Cod Romstal Țara de origine
35FV1176 Germania
35FV1178 Germania
35FV1180 Germania
35FV0190 Olanda
35FV0191 Olanda
35FV1166 Austria
35FV1183 Austria
35FV1190 Austria
35FV1185 Austria
35FV1186 Austria
35FV1187 Austria
35FV1188 Austria
35FV1189 Austria

Denumire
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)
Conector PFV MC4-2Y (SET 2 BUC F-M)
Conector PFV MC4-3Y (SET 2 BUC F-M)
Conector PFV MC4-4Y (SET 2 BUC F-M)
Conector PFV MC4-Y (SET 2 BUC F-M)

Inclus
în kit
NU
NU
NU
NU
DA

Cod Romstal Țara de origine
35FV9101 China
35FV9102 China
35FV9103 China
35FV9104 China
35FV9105 China

Denumire
Conductor flexibil SOLAR ROSU 1X4mmp
Conductor flexibil SOLAR NEGRU 1X4mmp
Conductor flexibil SOLAR ROSU 1X6mmp
Conductor flexibil SOLAR NEGRU 1X6mmp
Conductor flexibil SOLAR ROSU 1X10mmp
Conductor flexibil SOLAR NEGRU 1X10mmp

Inclus Cod Romstal Țara de origine
în kit
DA 55CS6101 România
DA 55CS6102 România
55CS6103 România
55CS6104 România
55CS6105 România
55CS6106 România

Conector PV

Cablu

Controler încărcare acumulatori
Denumire
Victron Bluesolar Controler MPPT 100V30A
Bluesolar MPPT MAX 150V 60A
Bluesolar MPPT MAX 150V 70A
Smartsolar MPPT MAX 150V 85A
Smartsolar MPPT MAX 150V 100A

Vrei să reduci factura pentru energie electrică?

Inclus
în kit
NU
DA
DA
DA
DA

Cod Romstal Țara de origine
35FV0118 Olanda
35FV0152 Olanda
35FV0153 Olanda
35FV0154 Olanda
35FV0155 Olanda
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LEGISLAȚIE
“Legea prosumatorului” este Legea nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MO nr. 635 din 20 iulie
2018. Ea completează OUG 24/2017 și modifică Legea 220/2008.
LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017
privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative.

Legea Prosumatorului
• legea 184 modifică cadrul legislativ privind acordarea certificatelor verzi și aduce în discuție noul concept,
cel al prosumatorului;
• prosumatorul este producătorul de energie electrică (persoană fizică sau juridică, inclusiv blocuri de apartamente s.a.) care nu are ca activitate principală vânzarea de energie electrică;
• prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată
de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică
furnizorilor de energie electrică;
• autoritatile publice ce dețin sisteme de producere a energiei electrice pot beneficia de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea;
• furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor cu care aceştia au încheiate
contracte de furnizare a energiei electrice, să achiziţioneze energia electrică produsă, la un preţ egal cu
preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţă pentru Ziua Următoare în anul anterior (aprox. 0.22 lei/kWh în
anul 2017). Acest preț reprezintă prețul kilowatului-oră pur injectat sau luat din rețea (fără alte taxe: accize,
transport, distribuție, mentenanță, certificate verzi, tva s.a.);
• producătorii de energie electrică nu mai trebuie să fie înregistrați/autorizați;
• prosumatorii beneficiază de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea (compensarea energiei consumate cu energia produsă); în continuare se recomandă consumul cu prioritate din producția proprie (în măsura în care este posibil), iar atunci
când acest lucru nu se poate realiza, se recomandă injectarea energiei în rețeaua națională;
• operatorii de distribuţie de energie electrică sunt obligaţi să realizeze racordarea prosumatorilor în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop;
• prosumatorii, persoane fizice sunt exceptaţi/scutiţi de la plata tuturor obligaţiilor fiscale aferente cantităţii
de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum şi excedentul vândut furnizorilor (producătorii nu
mai trebuie să fie PFA sau altă entitate juridică);
• ANRE trebuie sa actualizeze normele de aplicare și cadrul de reglementare în 90 de zile de la intrarea în
vigoare a legii (20 octombrie 2018).
Pentru a vizualiza legea completă accesați link-ul https://www.romstal.ro/promotii/wpcontent/uploads/2018/08/LEGE-184-18-07-2018.pdf
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GHID FINANȚARE
Persoanele fizice interesate de montarea de panouri fotovoltaice acasă vor primi de la stat contravaloarea a 90% din preţul instalaţiei, dar nu mai mult de 20.000 de lei, potrivit “Ghidului de finanțare
a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în
vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”.
Ghidul, lansat în dezbatere publică de Ministerul Mediului stabileşte că se asigură finanţarea de la
stat pentru orice instalaţie fotovoltaică cu o capacitate mai mare de 3kWp.
“ Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita
sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea
totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii”, se
arată în Ghid, aflat în dezbatere publică.

Cheltuielile de achiziție

a sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de
3kWp,compus din:
• panouri fotovoltaice;
• invertor;
• materiale conexiuni;
• structura de montaj a sistemului;
• modul de comunicație;
• contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de
sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic;
• tablou electric curent continuu/curent alternativ.

Cheltuielile de montaj
și punerea în funcțiune a sistemului de panouri
fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din
costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.

TVA
aferent

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Pentru a vizualiza legea completă accesați link-ul https://www.romstal.ro/promotii/wpcontent/uploads/2018/08/2018-08-20_Anexa_ghid-panouri-foto-20.08.2018-.pdf
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