
Napelem optimalizálás
dilemma



Growart mérete és súlya
harmada a 

versenytársakhoz képest



Elektronikában a kis méret
a fejlettséget jelenti

- Fronius,
- ABB,

- SolarEdge
- JFY-Tech

(AstraSun)





https://www.linkedin.com/hp/update/61254440988
67363840

https://www.linkedin.com/hp/update/6125444098867363840


A GROWATT
25%-al többet termel mint a bármely

napelemes optimalizáló







Growatt system

Solar Edge system

+25% hozam?

optimalizáló
4x12000.-Ft

1 db napelem 
40000.-Ft



Napelemenkénti 
optimalizálás

Meg kell érteni hozzá a napelemek és
a bypass diódák működését



Napelem panelekbe épített Bypass dióda működése





39 Euró / napelem                                    39 Ft / napelem

Optimalizáló



Az a terv, hogy minden 
elromlik!

Ki szeretne, tetőn, napelem alatt, garanciával, elektronikát cserélni?

Borítékolható a csőd!



Új megoldások az Optimalizálásban

maxim IC



Az EU-Solar trükkje



1. SZABÁLY:

NEM TELEPÍTÜNK ÁRNYÉKBA 
NAPELEMET!

A napelemnek napra van szüksége, hogy termeljen!



Fontosabb az inverter 
hatásfoka

A Growattnak bizonyítottan az egyik legmagasabb a hatásfoka 
a piacon!









Photon Laboratórium is 
igazolta

Nem önvallomás!





Korszerű inverter 
felépítése



Sztring monitoring



Elektrolit helyett
Vékony réteg

kondenzátorok



Stabil AC
LCL áramkör



Segéd feszültség
Éjszaka is üzemkész

Új távlatok a távfelügyeletben:
- Szoftver update
- 24h monitoring



AFCI
Villamos ív (tűz) elleni 

védelem



PID védelem



RCD védelem



Blokk diagramm



Távoli felügyelet



Magas IP védettség
Könnyű elhelyezés





Hagyományos kiépítés



Power Line
Communication PLC



130000 rendszer online



Napi adat mentés



Okos alkalmazások



Adat elemzés PC-n



Adat elemzés mobilon



Távoli beállítás és firmware update



Flexibilis Server



Hiearahikus hozzáférés



Kereskedői fiók



Alacsony induló 
feszültség

Még több termelés a reggeli és esti időszakban



Alacsonyabb induló 
feszültség



inverter termelési 
görbéje

Magasabb hatásfok

Alacsonyabb induló 
feszültség



Ki a

tulajdonosa?



A világ legsikeresebb 
kockázati tőkebefektetője: 

Nézzük mibe fektetett eddig ez a cég?











A Sequila Capital híresen jó 
befektető!



A napelemes piacon a 

A

-ot választotta!

2011-ben 10 000 000 USD-t fektettek a Growattba.



Egy csapatban a nagyokkal



Ezek alapján 
összegezhetjük:



Mára odáig jutottunk, hogy
a “Made in China”menő márka lett!



Magyarországi 
Raktárkászlet



Több mint 500 inverter raktáron.



Kiegészítőkkel együtt 
több mint 800 Growatt 

termék.



Garanciális raktárkészlet,
Csere akár 24 óra alatt.



Legújabb fejlesztésünk



Garancia ügyintézés 
indítása 15 percen belül!





Elrontani sem tudjuk!

Teljesen automatizált garanciális rendszer!





Köszönjök a megtisztelő figyelmüket!

Petre András
vezérigazgató
EU-Solar Zrt.

petreandras@eu-solar.hu
+36 20 800 4000

mailto:petreandras@eu-solar.hu

