Czas na
fotowoltaikę

PRZEWODNIK
Dowiedz się, jak
nie płacić za prąd!

NASZE NAGRODY

Jesteśmy spółką dystrybucyjną ze 100% kapitałem polskim, w całości
należącą do Hanplast Sp. z o.o. – producenta najnowocześniejszych na świecie
modułów fotowoltaicznych wykonanych w technologii SmartWire.
Spółka Hanplast, jako pierwsza na świecie, z sukcesem wdrożyła technologię
SmartWire szwajcarskiej firmy Meyer Burger, a powodzenie tego przedsięwzięcia
zaowocowało kolejnymi liniami produkcyjnymi na kilku kontynentach. Jesteśmy
technologicznym liderem na rynku i dbamy o to, by nasi klienci otrzymywali moduły
o najwyższej jakości, co potwierdzają certyfikaty TUV Rheinland. Przewaga
technologiczna potwierdzona jest badaniami w wielu ośrodkach na całym świecie.
Nasz zespół to grupa ekspertów – doradcy, inżynierowie,
instalatorzy oraz osoby wspierające proces sprzedaży i obsługi
klienta – którzy wiedzą, że przyszłość należy do OZE.
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NASZE MODUŁY POSIADAJĄ
CERTYFIKATY TUV RHEINLAND
IEC 61215
IEC 61730
Regular Production
Surceillance

CERTIFIED

Przewodnik

www.tuv.com
ID 1111210078
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FOTOWOLTAIKA
– CO TO JEST I JAK TO DZIAŁA?
1. Fotowoltaika to bezobsługowa
elektrownia słoneczna, która służy
pozyskiwaniu energii ze światła.
2. Instalacja jest podłączona do Twojego
budynku, a dzięki dwukierunkowemu
licznikowi, także do sieci energetycznej.
3. W ciągu dnia nasza instalacja produkuje
prąd, który może być przez Ciebie
używany na bieżąco lub bezpłatnie
magazynowany u dostawcy prądu.

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE SĄ BEZAWARYJNE
I BEZPIECZNE – TWORZĄ NAPIĘCIE
TYLKO GDY PADA NA NIE ŚWIATŁO.
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PRZYSZŁOŚĆ JEST JUŻ DZIŚ!
Od wielu lat rośnie zapotrzebowanie na energię
elektryczną, przez co jej ceny z roku na rok rosną,
a proces ten będzie postępował. Elektrownie PV
to według naukowców i inżynierów najbardziej
skuteczny, bezawaryjny, bezpieczny i wydajny
sposób pozyskiwania energii ze światła.
Codziennie na całym świecie powstają
tysiące kolejnych instalacji fotowoltaicznych
– od najmniejszych, zasilających np. latarnie,
po większe zasilające całe budynki, dając
ich właścicielom regularne oszczędności,
bezpieczeństwo i praktyczną niezależność.
Według ekspertów z dziedziny energetyki
już w najbliższych latach prawie każdy
budynek będzie posiadał własną, niezależną
elektrownię fotowoltaiczną.

Przewodnik

OZE POLSKA Energia

04

DLACZEGO TO SIĘ OPŁACA?
Bo energia pozyskiwana ze światła
nic nie kosztuje i nigdy się nie kończy!
Twoja elektrownia sama produkuje energię
elektryczną, więc nie musisz płacić elektrowni
za prąd. To Twoje pieniądze. Nie trać ich.
WEDŁUG SZACUNKÓW NAUKOWCÓW I EKSPERTÓW
CENY PRĄDU WZROSNĄ W CIĄGU 10 LAT AŻ O 30% !
Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej
pozwala na uniknięcie podwyżek, dając Ci
jednocześnie niezależność energetyczną
i zabezpieczając Twoją przyszłość.

BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY! CZERP ENERGIĘ ZE ŚWIATŁA!

Średnia cena energii
Prognozowany wzrost
ceny energii
Przewidywana cena
energii za 30 lat
Średnie zanieczyszczenie
środowiska przy
produkcji 6000 kWh

BEZ systemu fotowoltaicznego

Z systemem fotowoltaicznym

0,59 zł/kWh

0,00 zł/kWh

3 do 5% rocznie

NIE DOTYCZY

2,55 zł/kWh

0,00 zł/kWh

1,8 TONY CO2/rok

0,00 TON CO2/rok

NIE CHCESZ PŁACIĆ ZA PRĄD?
POKAŻ RACHUNKI NASZEMU DORADCY LUB NAPISZ DO NAS
NA INFO@OZEPOLSKA.COM, DOBIERZEMY ODPOWIEDNIĄ INSTALACJĘ, ABY TO ZMIENIĆ.
05

OZE POLSKA Energia

Przewodnik

Przewodnik

OZE POLSKA Energia

06

NASZE INSTALACJE SĄ PROJEKTOWANE W TAKI SPOSÓB,
ABY POKRYĆ TWOJE ZAPOTRZEBOWANIE NA PRĄD.

DLACZEGO MY?

Twoja elektrownia pracuje i produkuje dla Ciebie energię 365 dni w roku.
Dzięki specjalistycznemu przyłączeniu Twój prąd trafia bezpośrednio
do sieci energetycznej, więc możesz być spokojny o jej magazynowanie.
Cały proces odbywa się automatycznie bez Twojego udziału.

• Posiadamy w Bydgoszczy własną fabrykę modułów
fotowoltaicznych nowej generacji i oferujemy jako
jedyni moduły wykonane w szwajcarskiej technologii
SMARTWIRE CONNECTION TECHNOLOGY (SWCT).

INSTALACJE DOMOWE
– wyprodukowane przez Ciebie nadwyżki
energii są magazynowane w sieci
energetycznej. Prąd możesz odebrać
bezpłatnie w każdym momencie, np. w nocy.
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INSTALACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
– dzisiaj nadwyżki energii, których nie
zużyłeś, odkupi od Ciebie dostawca
prądu po stawkach obowiązujących
i nakładanych przez URE.

JESTEŚMY LIDEREM TECHNOLOGICZNYM NA RYNKU

• Dysponujemy JEDYNĄ W EUROPIE LINIĄ SMARTWIRE
GLASS/GLASS (SWCT G/G) Z ZASTOSOWANIEM
NAJNOWSZYCH OGNIW HJT W MODUŁACH
SMARTWIRE BIFACIAL – dwustronnych, szklanych
modułach PV o największej mocy produkcyjnej
w stosunku do tej samej powierzchni.
• Do produkcji wszystkich modułów wykorzystujemy
tylko krzem monokrystaliczny.
• Jesteśmy jedyną firmą produkcyjną w Polsce,
która posiada własny ośrodek badawczorozwojowy dedykowany bezpośrednio
linii produkcyjnej modułów PV.

NOWOCZESNOŚCIĄ
WYPRZEDZAMY KONKURENCJĘ
DAJEMY PAŃSTWU NAJDŁUŻSZĄ NA RYNKU
30-LETNIĄ GWARANCJĘ WYDAJNOŚCI W RAMOWYCH
MODUŁACH OPARTYCH NA TECHNOLOGII SMARTWIRE.
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W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA MODUŁU
GLASS/GLASS SMARTWIRE Z WYKORZYSTANIEM
WYSOKOSPRAWNYCH DWUSTRONNYCH
OGNIW HJT ZAPEWNIAMY CO NAJMNIEJ
40 LAT STABILNEJ PRACY.

Przewodnik
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SZWAJCARSKA TECHNOLOGIA,
POLSKA PRODUKCJA
TECHNOLOGIA SMARTWIRE TO:
NOWOCZESNOŚĆ – pełna kompatybilność technologii
z innowacyjnymi ogniwami 3 generacji HJT.

CO OZNACZA HJT?

WYDAJNOŚĆ – do 10% więcej produkcji energii z tej
samej powierzchni w stosunku do technologii bus bar,
potwierdzone badaniami w warunkach rzeczywistych.

• Technologia heterojunction ma zalety krystalicznych krzemowych ogniw
o doskonałej charakterystyce absorpcji i pasywacji amorficznego krzemu.

TRWAŁOŚĆ – zastosowanie jako enkapsulantu (zabezpieczenia
ogniwa) hydrofobicznej Folii TPO, brak efektu żółknięcia modułu.

• To wysokiej jakości ogniwo słoneczne o wysokich poziomach efektywności
energetycznej posiadający, znakomity współczynnik termiczny zapewniający najwyższą
wydajność energetyczną w warunkach pracy przy wysokiej temperaturze.

BEZPIECZEŃSTWO – matryca ogniw połączona za pomocą
technologii SWCT jest w 100% niewrażliwa na straty związane
z pęknięciami i mikropęknięciami w indywidualnych ogniwach.

• W konsekwencji nasze instalacje fotowoltaiczne wytwarzają więcej
energii elektrycznej w stosunku do technologii typu bus bar.

EKO TECHNOLOGIA – w przeciwieństwie do technologii
typu bus bar, w procesie SmartWire nie używamy wysoce
szkodliwych dla środowiska freonów i ołowiu.

HJT SMARTWIRE GLASS/GLASS

CO TO OZNACZA?

Zastosowanie szwajcarskiej technologii R&D Meyer Burger
oraz wysoko wydajnościowych ogniw HJT SWTC pozwoliło
nam stworzyć produkt o najwyższych parametrach pracy
i stabilności energetycznej obecnie dostępnej na rynku.

WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA  WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 

To najnowocześniejsze w fotowoltaice technologiczne połączenie
zapewnia, że max. degradacja w stosunku rocznym wynosi tylko 0,2%,
co potwierdzają badania w Akredytowanych Laboratoriach IEC.

WIĘKSZA GWARANCJA  WIĘKSZY ZYSK Z INSTALACJI

Tradycyjna
technologia
bus bar

Innowacyjna
technologia
SmartWire

Brak efektu wstępnej degradacji pierwszym światłem (LID)
Zrewolucjonizowanie architektury połączeń matrycy fotowoltaicznej

Brak efektu degradacji z powodu indukcji elektrostatycznej (PID)
Najdłuższa gwarancja wydajności – nawet do 40 lat
Od 15 do 30% więcej mocy i uzysku energii
z instalacji fotowoltaicznej
Unikalny, ponadczasowy design
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• Mikroprzewody w formie liniowej

• Mikroprzewody w formie siatki

• 3-4 elektrody przewodzące
łączące ogniwa

• Nawet 38 mikrowłókien
łączących ogniwa

• Do 275 punktów kontaktowych

• Do 2090 punktów kontaktowych

• Lutowane w bardzo wysokich
temperaturach

• Łączone w procesie laminacji
w niskich temperaturach
Przewodnik
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JAKO JEDYNI W POLSCE PRZED WYSYŁKĄ
MODUŁÓW DO KLIENTA PRZEPROWADZAMY TESTY
JAKOŚCIOWE W WARUNKACH RZECZYWISTYCH:
• test parametrów elektrycznych (Flash-test)
– jako jedyni na każdym wyprodukowanym
module podajemy moc rzeczywistą,
• test elektroluminescecji (EL),
• test jakości izolacji (wet-leakage test),

JAKOŚĆ = BEZPIECZEŃSTWO
Najwyższy standard branżowy w technologii
pomiaru PV
Nasze moduły są dostarczane do klienta w oparciu
o ścisłe normy wydajności. Każdy moduł
przechodzi precyzyjny pomiar źródłem światła
w klasie pomiaru A+/A+/A+ certyfikowanym przez
TÜV Rheinland i zgodny z IEC 60904-9 Ed3.

• test izolacji wysokim napięciem (HI-POT test),
• test jakości uziemienia ramy (Grounding test),
• test degradacji światłem (LID),
• test obciążenia statycznego,
• jako jedyni w Polsce posiadamy komorę
klimatyczną, która na bieżąco bada nasze moduły.
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FINANSOWANIE
Aby zostać właścicielem własnej elektrowni nie
musisz inwestować własnych środków.

OSZCZĘDZAM

STAWIAM NA
NIEZALEŻNOŚĆ

BEZKOSZTOWY MONTAŻ INSTALACJI
– to znaczy, że Twoja elektrownia spłaci się sama z oszczędności
wynikających ze zredukowanych opłat za prąd – za pomocą
wygodnego, miesięcznego abonamentu lub korzystnego
finansowo kredytu bądź leasingu w przypadku przedsiębiorców.
Dopasowujemy spłatę instalacji do wysokości uzysku
Twojej elektrowni, tak aby przez okres inwestycji rata
abonamentu czy leasingu była najbardziej zbliżona do
obecnych opłat, które ponosisz każdego miesiąca. W ten
sposób możesz od razu zacząć korzystać z wysokiej
jakości sprzętu, który sam będzie się spłacał!

ZAMIAST PŁACIĆ CORAZ WYŻSZE RACHUNKI
ZDECYDUJ SIĘ NA WŁASNĄ ELEKTROWNIĘ.
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DBAM O
ŚRODOWISKO

Pokolenia naszych dziadków
i rodziców nie dbały o środowisko
budując na szeroką skalę
elektrownie wykorzystujące
paliwa kopalne. Dziś wszyscy
odczuwamy negatywne skutki ich
decyzji m.in. w postaci smogu.
Dzisiaj MY jesteśmy odpowiedzialni
za pozostawienie po sobie czystego
środowiska dla przyszłych
pokoleń. Inaczej za zaledwie
20 lat nikt nie będzie mógł
oddychać czystym powietrzem.
Jesteś odpowiedzialny i masz
wpływ na przyszłość Twoich dzieci.
Bądź ekologiczny.
Wybierz OZE Polska Energia.

WYBIERAM INSTALACJĘ
FOTOWOLTAICZNĄ!

4. Oferta – przygotujemy stosowne dokumenty –
umowę na montaż i pełnomocnictwo, abyśmy
mogli podłączyć Cię do sieci energetycznej.

JAK STAĆ SIĘ WŁAŚCICIELEM
PRYWATNEJ ELEKTROWNI PV?

5. Dobór finansowania – dopasujemy dla Ciebie
optymalny sposób finansowania, a po akceptacji
warunków podpiszemy zlecenie wykonania.

Dzieli Cię tylko kilka kroków:

6. Montaż – instalacja zostanie zamontowana we
wskazanym przez Ciebie miejscu i czasie.

1. Zgłoszenie – zadzwoń lub wyślij
do nas zgłoszenie mailowe.

7. Podłączenie do sieci energetycznej – pracownik
zakładu energetycznego (OSD) w ciągu max. 30 dni od
zamontowania Twojej instalacji podłączy ją do sieci.

2. Wizyta naszego Doradcy – przygotuj rachunek za
prąd. Nasz Specjalista ds. OZE wykona bezpłatną
analizę zwaną audytem energetycznym.
3. Diagnoza i dopasowanie instalacji – na
podstawie audytu dostosujemy do Twoich
potrzeb rozwiązania techniczne i finansowe.
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`` WŁAŚNIE STAŁEŚ SIĘ WŁAŚCICIELEM
I PRODUCENTEM PRĄDU Z WŁASNEJ,
PRYWATNEJ, BEZOBSŁUGOWEJ
I BEZAWARYJNEJ ELEKTROWNI
FOTOWOLTAICZNEJ.

Przewodnik
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WŁASNA ELEKTROWNIA?
Z NAMI TO PROSTE!
OZE POLSKA ENERGIA
OBSŁUGUJEMY KOMPLEKSOWO – poczynając od:
audytu energetycznego, przez zaprojektowanie
instalacji, montaż, aż po załatwienie formalności
i przyłączenie do sieci energetycznej.
OFERUJEMY NAJNOWOCZEŚNIEJSZE SYSTEMY
– instalujemy rozwiązania z podłączeniem
do sieci energetycznej (ON GRID), a także na
życzenie klienta z systemami magazynowania
energii (OFF GRID) czy hybrydy.
DOSTOSOWUJEMY INSTALACJE DO TWOICH
OCZEKIWAŃ – jako jedyni oferujemy instalacje
nie tylko dachowe i gruntowe, ale także:
farmy PV | zadaszenia, tarasy, fasady | car-parki,
przystanki | specjalistyczne konstrukcje.
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NIE MUSISZ WPŁACAĆ ZALICZEK,
ZADATKÓW, GWARANCJI. NIE PŁACISZ ZA
PROJEKTY I POZWOLENIA BUDOWLANE.
NASI PRACOWNICY NIE POBIERAJĄ OD
CIEBIE ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.
Wszyscy nasi instalatorzy posiadają
wymagane prawem certyfikaty do montażu
instalacji PV, w tym certyfikacje UDT.
To bardzo ważny element transakcji
– bierzemy pełną odpowiedzialność
inżynieryjną za proces. To daje gwarancję
przyłączenia do polskiej sieci energetycznej.

PRZY WSPÓŁPRACY Z OZE POLSKA
ENERGIA PROJEKTY, KONSULTACJE,
AUDYTY ENERGETYCZNE I MONTAŻ SĄ
ZAGWARANTOWANE W CENIE INSTALACJI.
WSZYSTKIE FORMALNOŚCI
SPOCZYWAJĄ PO NASZEJ STRONIE.

WIEMY, CO OFERUJEMY
Rekomendujemy naszą jakość i technologię,
ponieważ na co dzień sami korzystamy
z tych rozwiązań i doskonale wiemy,
że są skuteczne i niezawodne.

FABRYKA HANPLAST
W BYDGOSZCZY, 1.24 MW

TURÓW, 900 kW

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN INSTALACJI
Z NASZYMI MODUŁAMI SMARTWIRE O MOCACH:

NASZA FABRYKA ZASILANA
JEST NAJWIĘKSZĄ W POLSCE
DACHOWĄ ELEKTROWNĄ PV
O MOCY 1.24 MW.

• Bydgoszcz 1.24 MW

Dotychczas zainstalowaliśmy elektrownie
fotowoltaiczne o mocy przekraczającej
65 MEGA WAT, a cały czas powstają kolejne.

• Praslity 990 kW

Takie praktyczne doświadczenie pozwala
nam używać tytułu EKSPERTA w zakresie
instalacji fotowoltaicznych.
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CHCESZ ZOBACZYĆ NA ŻYWO
JAK TO DZIAŁA?
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• Piotrków Kujawski 400 kW
• Wałcz 960 kW
• Drzonowo 850 kW
• Turowo 900 kW
• Przerośl Gołdapska 146 kW

WAŁCZ, 960 kW

NASZE BIURA
I PRZEDSTAWICIELSTWA
W EUROPIE:

Bishops Storford
/Wielka Brytania
Centrala
Bydgoszcz / Polska

Kijów / Ukraina

Preszów / Słowacja

Sofia / Bułgaria

CZAS NA FOTOWOLTAIKĘ!
CZAS NA OZE POLSKA
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?
Skontaktuj się z naszym SPECJALISTĄ DS. OZE
lub AUTORYZOWANYM DEALEREM w twojej miejscowości:

OZE Polska Energia sp. z o.o. | ul. Grunwaldzka 235 | 85-438 Bydgoszcz
info@ozepolska.com | www.ozepolska.com
Biuro Zarządu: Hanplast Sp. z o.o.
ul. Paciorkiewicza 3 | 85-862 Bydgoszcz | T. +48 52 323 42 00

