Nasza pozostała oferta:

Fotowoltaiczne Carporty
do ładowania aut
elektrycznych

- solidna i trwała
konstrukcja,
- indywidualna aranżacja
wyglądu,
- najlepsze
komponenty PV,
- nowoczesna
stacja ładowania.

Banki energii.
Instalacje PV off-grid

Systemy fotowoltaiczne
- nadążne. Trackery

Pompy ciepła,
klimatyzacje

Stacje ładowania
aut elektrycznych

Kotły i palniki
na pellet KIPI

Układy autonomiczne. Banki energii
do instalacji fotowoltaicznych.

Sprawdzone i bezpieczne w naszych
warunkach. Wysoka produktywność.

Produkty najwyższej jakości
i efektywności.

Domowe, biznesowe i publiczne.
Nowoczesne i niezawodne.

Nowoczesne, efektywne
i ekonomiczne

Nasze kompetencje i wybrane realizacje:
Jesteśmy certyfikowanym partnerem:

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
Przykładowe realizacje
z systemem SOLAREDGE:
200 kW - Gliwice, Politechnika Śląska
39 kW - Opole, Uniwersytet Opolski
43,6 kW - Ruda Śląska, Urząd Miasta
72,2 kW - Trachy, instalacja firmowa
31,8 kW - Gliwice, Biblioteka Główna PŚl.
20,6 kW - Gliwice, instalacja firmowa
40 kW - Szczekociny, instalacja firmowa
15,8 kW - Gliwice, instalacja firmowa
dziesiątki instalacji domowych:
8,8 kW - Jastrzębie Zdrój
9,9 kW - Knurów
9,95 kW - Smolnica
4,95 kW - Bojków
5,51 kW - Czerwionka Leszczyny
8,48 kW - Chorzów
... i wiele innych

MULTITECHNIKA
44-144 Nieborowice ; ul. Krywałdzka 1
tel.: +48 32 231 08 79 ; +48 32 332 47 69
tel.: +48 509 907 199
info@woltaika.com ; www.woltaika.com

INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE

DOŚWIADCZENIE
PROFESJONALIZM
JAKOŚĆ

KOMPLEKSOWA OFERTA
Oferujemy kompleksową realizację instalacji
fotowoltaicznych. Zapewniamy wsparcie dla całego
etapu inwestycji. Doradzamy, projektujemy
i wykonujemy domowe elektrownie słoneczne,
instalacje dla odbiorców przemysłowych oraz farmy
fotowoltaiczne.

PROFESJONALNE
PROJEKTOWANIE

Dzięki zastosowaniu systemu
SOLAREDGE z optymizerami
uzyskasz najwydajniejszą
elektrownię słoneczną nawet
na dachu z wieloma przeszkodami
zacieniającymi moduły.
Solaredge to wzrost wydajności
instalacji nawet o 25%, pełny
monitoring pracy osobno,
każdego modułu, większe
bezpieczeństwo - brak
niebezpiecznego napięcia
DC na modułach w sytuacjach awaryjnych lub przy
konserwacji oraz
najwyższy poziom
gwarancji na produkt
- do 25 lat

Po przeprowadzonym audycie budynku
oraz lokalizacji przygotowujemy kompleksowy projekt systemu instalacji
fotowoltaicznej. Projekt ten uwzględnia
zapotrzebowanie energetyczne, wymiary
budynku oraz indywidualne oczekiwania.
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NAJLEPSZE KOMPONENTY

POZNAJ INTELIGENTNE
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

Tradycyjny falownik

Solaredge z optymizerami mocy

Strata na jednym module powoduje
taką samą stratę na pozostałych,
połączonych z nim modułach.

Strata na jednym module nie wpływa
negatywnie na pozostałe połączone
z nim moduły.

System Solaredge
wybierany jest przez
najbardziej wymagających

Wykonywane przez nas instalacje fotowoltaiczne składają się
z najlepszych urządzeń, od renomowanych i sprawdzonych
producentów. Dzięki temu mamy pewność, że budowane
systemy będą służyły naszym klientom przez wiele lat.
Montowane komponenty wyróżniają się najpewniejszymi
i najdłuższymi gwarancjami sięgającymi 25 lat.
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JAKOŚĆ MONTAŻU
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu systemów
PV. Nasi montażyści mają długoletnią praktykę a ich kompetencje są stale podnoszone przez kierunkowe szkolenia. Dzięki
dbałości o każdy etap realizacji - opracowanie projektowe,
kompletacja komponentów, prace montażowe wykonywane
przez naszych pracowników przebiegają sprawnie i rzetelnie.

klientów instytucjonalnych
i prywatnych.
Na zdjęciu instalacja 200 kW
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

