KIT SOLAR

KIT SOLAR
AUTOCONSUM

GENERI LA SEVA PRÒPIA ENERGIA, I ESTALVIÏ EN LA FACTURA DE LA LLUM!

Fa temps que els consumidors pateixen exagerades
pujades del preu de l’electricitat, primer en el terme
d’energia (un 75% des de 2005) i recentment també en
el terme fix de potència (un 96 % en menys d’un any).
Ara, ja no n’hi ha prou en reduir el nostre consum, s’ha
de fer alguna cosa més:
> Mesurar primer amb monitors energètics per conèixer
per on se’ns escapa l’energia.
> Optimitzar la potència contractada.
> Canviar de tarifa, generalment en llar a una tarifa amb
discriminació horària.
> Substituir les nostres poc eficients bombetes incandescents i halògenes per bombetes LED.
> Aïllar millor el nostre habitatge instal·lant rivets en portes
i finestres o amb additius termoretractables.
Les darreres pujades fan necessari prendre mesures excepcionals, com ara, començar a generar la nostra pròpia
electricitat.
Molts dels nostres clients han donat ja aquest pas. Alguns
s’han aïllat completament de la xarxa elèctrica, altres han
aïllat part de la seva instal·lació.
I la solució més econòmica i per la que més clients van optar
en el seu moment, va ser instal·lar kits solars d’autoconsum
modulars, amb els quals sense deixar d’estar connectats

a la xarxa, podien estalviar en la factura a raó de 100€/any
aproximadament per cada panell de 250W instal·lat. L’avantatge fonamental d’aquests kits és que podem instal·lar potències a partir de 250W, i en ser modulars, podem ampliar
la instal·lació fins els 6.25 kW en monofàsica, podent arribar
als 18.75kW trifàsics.
Tots aquests kits integren la tecnologia d’injecció zero, la
qual permet no abocar excedents de producció fotovoltaica
en cap cas, adaptant la producció al consum instantani que
demani la instal·lació. El monitoratge web tant de consums
com de producció estan incloses.

AVANTATGES:

ü Zero impostos
ü Facilment connectable (faci-ho vostè mateix)
ü Injecció Zero
ü Monitorització directa a través d’un Smarthphone, tablet o
PC.

CARACTERÍSTIQUES DEL KIT
SOLAR AUTOCONSUM

ü Panell Fotovoltaic 250Wp.
ü Micro Inversor
ü Power Monitor Injecció Zero (opcional)
ü Monitorització Web (opcional)

PREU FIRA
450€*
*El preu només contempla el subministrament de
material, i l’assessorament tècnic per un sistema de
250 W, el panell fotovoltaic subministrat pot diferir del
representat aquí. Preu amb IVA del 21%, 544,50€

