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Energia bez granic 



Fotowoltaika to dziedzina nauki 
i techniki zajmująca się prze-
twarzaniem światła słoneczne-
go w energię elektryczną.     
Fotowoltaika jest także jedną   
z najbardziej innowacyjnych         
i przyjaznych dla środowiska 
technologii. Systemy fotowolta-
iczne wyróżniają się prostotą 
instalacji i są łatwe do wykorzy-
stania zarówno w warunkach 
przemysłowych jak i w gospo-
darstwach domowych. Syste-
my fotowoltaiczne same produ-
kują  energię elektryczną. 
Znaczną jej część wykorzystujemy na własne potrzeby,      a nadmiar jest automa-
tycznie wysyłany do sieci energetycznej. Lokalny operator jest zobowiązany kupić 
nadwyżkę energii elektrycznej po cenach rynkowych. Produkując energię na własne 
potrzeby oszczędzamy pieniądze i generujemy zyski dzięki sprzedaży energii opera-
torowi sieci. Ponadto stajemy się bardziej niezależni zarówno      od operatora sieci 
energetycznej jak i cen energii elektrycznej.  

Jak działają systemy fotowoltaiczne? 
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Moduł PV polikrystaliczny 

Im więcej energii 

wyprodukujemy 

sami, tym mniej 

będziemy 

potrzebować z sieci 

energetycznej.  

Tym mniejszy 

będzie rachunek   

za prąd. 

INWESTOR PRYWATNY zakładający 
mikroinstalację musi tylko zgłosić ją  
do zakładu energetycznego. Odpada 
więc szereg kosztów           admini-
stracyjnych. Przy założeniu,                
że instalacja posiada moc 5kWp.   W 
skali roku produkcja energii             w 
naszej strefie klimatycznej wyniesie 
ok. 4800kWh. Okres zwrotu kosztów 
instalacji można  skrócić     korzysta-
jąc z programu wsparcia jakim jest 
„Prosument”, który     zakłada dopła-
tę w wysokości 40% inwestycji do 
końca roku 2015,       a później 30%. 
W dalszym etapie system pracuje  na 
korzyść inwestora.  

 

 

 

W przypadku DZIAŁALNOŚCI GO-

SPODARCZEJ moc inwestycji musi być  
wyższa, tj. 20-40kWp lub więcej. Istnieje 
także możliwość uzyskania zielonych 
certyfikatów ( dokument potwierdzający 
wytworzenie energii elektrycznej za po-
mocą odnawialnych źródeł energii). 
Oszczędność na   zużyciu energii  z sie-
ci, połączona z odsprzedażą ok. 1/3 
energii wyprodukowanej i zbyciem cer-
tyfikatów, pozwala  uzyskać okres zwro-
tu  inwestycji wynoszący 5-9 lat.  Czas 
zwrotu inwestycji zależy m.in.  Od wiel-
kości instalacji i charakteru jej         pra-
cy — tzn. czy instalacja jest wyłącznie 
komercyjna (100% wyprodukowanego  
prądu odsprzedawana do ZE), czy  na   
potrzeby własne z odsprzedażą   nad-
miarowego prądu do Zakładu Energe-
tycznego. 

Inwestor prywatny a działalność gospodarcza System 

fotowoltaiczny 

produkuje prąd 
nawet w pochmurny 

dzień. 
Żywotność całego 

systemu 
zaprojektowano na 

około 25-30 lat 
pracy. 

Przeciętne 
gospodarstwo 

domowe 4-osobowe 
zużywa około 

5000kWh energii  
rocznie. 

Sugerowany system 
PV powinien mieć 

moc 4-5kWp. 
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Budynki 

wykorzystujące 

nowoczesne 

technologie stają 

się 

energooszczędne, 

co znacznie 

podwyższa ich 

wartość. 

Inne zastosowania systemów PV — instalacje niezależne 

Instalacje fotowoltaiczne mogą być   
wykorzystane również na inne sposoby. 
Np. SYSTEM PV do podgrzewania wody 
użytkowej  - zaletą takiego systemu jest 
to, iż jest w pełni bezpieczny - grzałka 
wyłączy się w momencie osiągnięcia 
zadanej temperatury – nie ma  przegrza-
nia wody, jak w przypadku zastosowa-
nia tzw. solarów do ciepłej wody użyt-
kowej, gdzie nadmiar ciepła trzeba wy-
tracić np. na ogrzanie domu (głównie 
latem).  
Również w miejscach gdzie nie ma   
dostatecznej infrastruktury sieci ener-
getycznej lub jeśli inwestor chce być 
niezależny od  ZE istnieje możliwość     
zastosowania  instalacji pokrywającej 
100% zapotrzebowania—jest to tzw.  
INSTALACJA OFF-GRIDOWA. Wytwo-
rzony w ciągu dnia prąd zużywa się     
na  potrzeby własne i magazynuje          
w akumulatorach do wykorzystania          
w nocy. Takie rozwiązanie zwraca się 

inwestorowi bardzo szybko, z uwagi 
na wykorzystanie prądu w 100% na 
własne potrzeby. 
 Można również zastosować     
GRZEJNIKI NA PODCZERWIEŃ.         
Jest to znacznie wydajniejszy rodzaj 
ogrzewania, a także zdrowszy —
ogrzewamy przedmioty/osoby, a nie 
powietrze. Grzejniki mogą być zain-
stalowane wszędzie i mogą służyć 
jako obrazy czy dekoracja ścian/
sufitów. Wytwarzamy prąd i ogrzewa-
my dom w 100% z własnej energii. 
Tym samym nie ponosimy kosztów 
zakupu prądu jak i gazu, węgla czy 
oleju opałowego. Koszt takiej        
instalacji zwraca się wyjątkowo  
szybko. 

Oświetlenie solarne 

Firma Eovia zajmuje się także produk-
cją, sprzedażą i montażem LAMP 
ULICZNYCH oraz PARKOWYCH zasila-
nych systemem solarnym jak również 
dodatkowo wiatrowym. 

Oświetlenie takie wykorzystuje           
energię słoneczną oraz wiatrową.  
Instalacja latarni nie wymaga istnie-
nia infrastruktury elektrycznej i jest 
bardzo szybka i prosta - działa       
natychmiast. Energia magazynowana 
jest w akumulatorach, dostosowa-
nych do pracy z systemem PV     
( żywotność akumulatora to około 10 
lat). Lampy te charakteryzują się cał-
kowitym brakiem kosztów eksploata-
cji co w czasach coraz wyższych cen 
energii elektrycznej ma duże          
znaczenie. 
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· Produkcja, sprzedaż i montaż oświetlenia  parkowego i ulicznego zasilanego             

z paneli PV, jak również w wersji hybrydowej z dodatkową turbiną wiatrową 

· Systemy solarne oparte na producentach światowej klasy modułów PV i inwerterów 

· Wstępny projekt instalacji PV wraz z kalkulacją rentowności inwestycji gratis 

· Informacja nt. możliwości finansowania inwestycji, np. program Prosument, BOŚ 

· Serwis i obsługa nowych i już istniejących instalacji oraz oświetlenia PV 

· Sprzedaż wszystkich podzespołów instalacji PV 
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Jako jedyni z nielicznych w Polsce posiadamy uprawnienia  Urzędu Dozoru Technicznego                                
nr: OZE-E/19/000006/14 niezbędne do odbioru, jak również podłączania do sieci energetycznej instalacji 
PV. Uprawnienia te wymagane są w sytuacji, gdy chcą Państwo skorzystać z programu Prosument, a także 
przez niektórych dostawców prądu. 

 

www.eovia.pl 

· OSZCZĘDNOŚĆ - instalacja fotowoltaiczna chroni przed częstymi podwyżkami cen prądu, 
generujemy zyski dzięki sprzedaży energii operatorowi sieci energetycznej, inwestycja 
zwraca się po kilku latach. 

· TRWAŁOŚĆ/GWARANCJA - panele fotowoltaiczne charakteryzują się dużą odpornością 
na warunki atmosferyczne (np. grad), żywotność paneli to minimum 25 lat. 

· OCHRONA ŚRODOWISKA - system fotowoltaiczny jako odnawialne źródło energii nie         
generuje szkodliwych substancji i gazów. 

· SAMOOBSŁUGA - system fotowoltaiczny jest samoobsługowy. 

Zalety systemów fotowoltaicznych 

Zapraszamy do kontaktu 

Oferta systemów fotowoltaicznych oraz oświetlenia solarnego 
dla Twojego domu 


