
SOLARWATT CARPORT SYSTEM | HU

SOLARWATT 
CARPORT SYSTEM
DESIGNRENDSZER A FÜGGETLENSÉGÉRT
ÉS ELEKTROMOBILITÁSÉRT

[R
EV

: 0
4/

20
13

]

GONDOSKODJON A LEGKORSZERÜBB TECH-
NIKÁNAK MEGFELELÖ ÁRAMELLÁTÁSRÓL, ÉS 
FÜGGETLENÍTSE MAGÁT AZ ENERGIAÁRAK 
JÖVÖBENI VÁLTOZÁSAITÓL 
Használja az áramot olyan árakon, amelyeket már most ismer! A Solarwatt olyan komplett megoldást 
kínál, amelynek révén az autóbeállója lesz az áramszolgáltató. Így függetlenné válhat!

Mindegy, hogy a termelt áramot elektromos hajtású jármű ellátására használja, vagy a saját háztar-
tásában fogyasztja el. A SOLARWATT CARPORT SYSTEM mindig megéri! 

*Feltételezések: 

átlagos hozam évente kWp egységben: 950 kWh; áramtermelő felület tájolása: dél; 

4 fős háztartás áramfogyasztása: 4500 kWh/a; 

Függetlenség: A háztartásban elfogyasztott energiának a szolárberendezéssel megtermelt hányada. 

3,2 kWh, ill. 7,1 kWh hasznos kapacitású SOLARWATT Energy Storage tárolóegység használata 

1 parkolóhelyes modell 

Autóbeálló méretei  [m] 3,00 x 6,00

Modulok száma [darab] 16

Névleges teljesítmény modulonként [Wp] 150

Berendezés névleges teljesítménye [kWp] 2,4

Berendezés hozama [kWh/a] 2280 

2 parkolóhelyes modell 

Autóbeálló méretei [m] 6,00 x 6,00

Modulok száma [darab] 32

Névleges teljesítmény modulonként [Wp] 150

Berendezés névleges teljesítménye [kWp] 4,8

Berendezés hozama [kWh/a] 4560

 3 Ha a berendezés által termelt áramot az
 energetikai függetlenség felé tett lépésként   
 használja, a SOLARWATT CARPORT CARPORT  
 ezen modelljével
 45%-os függetlenséget* érhet el.

 3 Ha a berendezés által termelt áramot az
 energetikai függetlenség felé tett lépésként   
 használja, a SOLARWATT CARPORT RENDSZER   
 ezen modelljével
  67%-os függetlenséget* érhet el.

www.solarwatt.de

SOLARWATT GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a, 01109 Dresden
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RENDSZER

OPCIÓ

Designrendszer a függetlenségért és elektromobilitásért

A SOLARWATT CARPORT SYSTEM fényt visz a sötétbe, és megteremti azt 
a vonzó lehetőséget, hogy az autóbeállót szoláráram termelésére lehet 
használni.

A SOLARWATT CARPORT SYSTEM összes alkotóeleme tökéletesen egymás-
hoz van hangolva. A minőségi fából készített szerkezet elemei a régi 
ácsmesterség módszereit követve csapolással kapcsolódnak egymásh-
oz. Nincsenek lemezidomok és az összhatást zavaró egyéb kötőelemek.

A részben átlátszó formatervezett üveg-üveg modulok modern hatást 
keltenek, és megteremtik a folyamatos magas hozam alapjait, emellett 
a SOLARWATT mindenre kiterjedő szolgáltatásai is elérhetők.

 OLARWATT CARPORT   YSTEM

Teljesen gondtalan beépítés

 3 Problémamentes beépítés 3 munkanapon belül
 3 A felépítést a Solarwatt tapasztalt partnerei végzik
 3 A csomag tartalmazza a napelemmodulok telepítését is 

Átfogó komplett védelem

 3 A biztosítás minden casco-kárra kiterjed 
 3 Kártérítés az elmaradt hozamok után
 3 Kiegyenlítés a hozam csökkenése esetén

Formatervezett üveg-üveg modulok „Made in Germany”

 3 19 %-ban átlátszó
 3 Hosszú élettartamú és innovatív üveg-üveg szendvicsszerkezet
 3 Magas hozam, ellenálló képesség és terhelhetőség
 3 Hatékony inverterek

1 parkolóhelyes modell 

Szélesség
[m]

Mélység
[m]

Szabad 
magasság  [m]

Modul
[darab]

Teljesítmény 
[kWp]

3,00 6,00 2,10 16 2,4

3,00 7,50 2,10 20 3,0

4,50 6,00 2,10 24 3,6

4,50 7,50 2,10 30 4,5

SOLARWATT CARPORT SYSTEM

MINŐSÉGI SZERKEZET

Legmagasabb szintű minőséget 
biztosító csapolt gerendák 

A SOLARWATT CARPORT SYSTEM 
minőségi fából készül, elemei a 
régi ácsmesterség fogásai szerint 
csapolással kapcsolódnak egymás-
hoz.   

SZERSZÁMTÁROLÓ 

Hely a kerékpárok és a kerti 
szerszámok számára 

Használja ki tökéletesen az autó-
beálló alatti területet, és építsen 
be szerszámtárolót, ahol elférnek 
a kerékpárok, a kerti gépek vagy 
bármi más, amit tárolni szeretne.

OLDALFALAK 

Védelem az időjárás és a kíváncsi 
tekintetek ellen 

Az oldalfalak oldalról védik a nap-
elemes autóbeállót a széltől és az 
időjárástól, valamint a közvetlen 
rálátástól. 

Intelligens energiamenedzsment

 3 Energiaáramok központi vezérlése, felügyelete és szabályozása
 3 Lehetővé teszi a háztartás fontos fogyasztóinak irányítását

2 parkolóhelyes modell 

Szélesség
[m]

Mélység
[m]

Szabad 
magasság [m]

Modul
[darab]

Teljesítmény 
[kWp]

3,00 9,00 2,10 24 3,6

4,50 9,00 2,10 36 5,4

6,00 6,00 2,10 32 4,8

6,00 7,50 2,10 40 6,0

6,00 9,00 2,10 48 7,2

 3 SOLARWATT 36M glass

 3 25 kg

 3 Üveg-üveg szendvicsszerkezet

 3 30 év lineáris teljesítménygarancia 

 3 30 év termékgarancia 

 3 IEC 61215 Ed.2

 3 IEC 61730 (a II. védelmi osztállyal) 

* Megjegyzés: Az ábrákon az egyes modellek képei láthatók, amelyek a tényleges megjelenéstől eltérhetnek. 
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Ellenállóság:

A 19 %-ban átlátszó kialakítás fényt és árnyékot biztosít 

A SOLARWATT ELÉRHETÖSÉGEI 

SOLARWATT MINŐSÉG

Minőségi faszerkezet

 3 A régi ácsmesterség módszerei szerint
 3 Masszív csapolással kapcsolódó gerendák
 3 Maximális stabilitás

Egyszerű fi nanszírozás

 3 Biztosítékok nélkül – biankó kölcsön
 3 Gyors kölcsönfolyósítás igazolás nélkül, az objektum tervei alapján

Innováció 

Vakításmentes 

Jégeső

Mindenkinek a megfelelő megoldást!

A SOLARWATT CARPORT SYSTEM 9 különböző változatban 
érhető el. A választékot az opcionális tartozékok egészítik 
ki, mint az oldalfalak és a szerszámtároló. Mindegy, hogy 
egy vagy két parkolóhellyel készül-e, a SOLARWATT CARPORT 
SYSTEM minden igényhez és adottsághoz a megfelelő
megoldást kínálja.

Emellett a minőségi időjárásálló festéssel a napelemes autó-
beálló színében is a megrendelő egyedi igényeihez igazod-
hat.

A www.solarwatt.de/carport oldalon megtervezheti a 
saját adottságainak megfelelő autóbeállóját.
Konfi gurálhatja a befoglaló méreteket, és választhat 
kiegészítő opciókat, mint az oldalfalak és a szerszám-
tároló.

Ezt követően megkapja személyre szóló ajánlatát. Vár-
juk megkeresését! 

FORMATERVEZETT ÜVEG-ÜVEG MODULOK 


