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Instalacja fotowoltaiczna wytwarza ekologicznie 
prąd elektryczny z energii słonecznej, odnawialnej 
w 100%. Słońce to idealne źródło energii: jest prak-
tycznie niewyczerpane, wobec czego doskonale na-
daje się do zasilania ekologicznej instalacji grzew-
czej, która zmniejsza emisję dwutlenku węgla dzięki 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko korzyści dla 
środowiska naturalnego, lecz także dla klientów, 
którzy mogą znacznie ograniczyć wydatki na 
energię. Jednocześnie stają się bardziej niezależni 
od dostaw coraz droższej energii z sieci elektro-
energetycznej. 

Uzysk instalacji fotowoltaicznej

Roczny uzysk z instalacji fotowoltaicznej zależy 
przede wszystkim od następujących czynników:
– natężenia promieniowania słonecznego (nasło-
necznienie) w miejscu instalacji,
– nachylenia b [beta] oraz azymut a [alpha] modułów,
– potencjalnego zacienienia,
– właściwości technicznych komponentów fotowol-
taicznych, w szczególności modułów fotowoltaicz-
nych i falownika fotowoltaicznego.

System auroPOWER

To instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca prąd na 
potrzeby domowników. Nadmiar wyprodukowanej 
energii można oddać do sieci, żeby potem odebrać 
w miesiącach zimowych (net-metering). Dzięki wyse-
lekcjonowanym komponentom, moduły fotowolta-
iczne auroPOWER zapewniają wydajną, długą i nie-
zawodną pracę. Zaprojektowane i przetestowane 
pod kątem wysokiej kompatybilności z innymi kom-
ponentami, zapewniają łatwą instalacją i wydajną 
pracę urządzenia przez lata.
System auroPOWER przeznaczony jest do użytku 
przede wszystkim w domach jednorodzinnych. Sprze-
dawane komponenty mogą być również stosowane  
w instalacjach w małych firmach. W obu tych zastoso-
waniach nacisk kładziony jest na intensywne wykorzy-
stywanie energii elektrycznej wytwarzanej w domu.

Od maja tego roku Vaillant oferuje kompletne instalacje fotowoltaiczne auroPOWER 
z doskonale dopasowanymi do siebie podzespołami najwyższej jakości: od 
modułów fotowoltaicznych, falowników i osprzętu mocującego po generatory ciepła 
i uzupełnienia instalacji, takie jak układy wentylacji pomieszczeń. 

Dlaczego warto wybrać ogniwa 
fotowoltaiczne Vaillant?

Każdy system auroPOWER Vaillant składa się z następujących elementów:
•	moduły	fotowoltaiczne	z	monokrystalicznymi	ogniwami	krzemowymi	o	standardowych	
wymiarach (można stosować od 5 do 20 modułów) do montażu na zewnątrz;
•	falownik	zamieniający	prąd	stały	produkowany	przez	moduły,	na	prąd	zmienny,	
o	różnych	zakresach	mocy,	do	podłączenia	do	sieci	elektrycznej	budynku;
•	moduły	sterujące	do	zarządzania	zasilaniem	oraz	dynamicznego	sterowania	
wprowadzaniem	energii	do	sieci;
•	wysokiej	klasy	system	montażowy.

http://www.instalreporter.pl
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Zalety:
- możliwość uruchomienia bez połączenia interne-
towego
- intuicyjne menu na wyświetlaczu
- sterowanie funkcją „SG ready“ (inteligentna sieć) 
do pomp ciepła
- na życzenie dostępny moduł rozszerzający do 
zarządzania zasilaniem i licznik energii
- 10 lat gwarancji na moduły fotowoltaiczne i inwer-
ter – wygodny dostęp przez zintegrowany serwer  
i portal internetowy

- przekształcanie energii z ogniw w falowniku niemal 
bez strat

Nowy, uniwersalny system montażowy umożliwia 
zainstalowanie modułów fotowoltaicznych auroPO-
WER bez żadnych problemów na dachu spadzistym 
lub płaskim. 
Producent zapewnia fabrycznie dobrane zestawy, 
do wyboru w kolorze srebrnym lub czarnym. Ponad-
to dostępne są pojedyncze elementy do indywidu-
alnego projektowania zamocowań.

System modułów auroPOWER oferowany jest 
w 3 wersjach o mocach od 290 do 305 W/m2. No-
woczesny design i liczne akcesoria montażowe 
pozwalają na estetyczny montaż na różnych po-
wierzchniach: dachach skośnych, dachach pła-
skich, elewacjach itp.
Moduły fotowoltaiczne wysokiej jakości generują 
większe ilości energii (nawet w pochmurne dni) i są 
bardzo trwałe. Na moduły fotowoltaiczne oraz in-
werter Vaillant udziela 10 lat gwarancji. Atrakcyjny 
wygląd pozwala na harmonijną zabudowę modułów 
na każdym dachu. 

3 modele urządzeń
· auroPOWER VPV P 290 – moduł z ogniwem z krze-
mu monokrystalicznego, moc wyjściowa 290 Wp, 

atrakcyjny wygląd: błękitne ogniwa w srebrnej ra-
mie na białym laminacie foliowym;
· auroPOWER VPV P 300 – moduł z ogniwami z krze-
mu monokrystalicznego, moc wyjściowa 300 Wp, 
atrakcyjny wygląd: czarne ogniwa, czarna rama i la-
minat foliowy;
· auroPOWER VPV P 305 – moduł z ogniwami z krze-
mu monokrystalicznego, moc wyjściowa 305 Wp, 
atrakcyjny wygląd: czarne ogniwa, czarna rama, bia-
ły laminat foliowy.

Nowe falowniki auroPOWER umożliwiają klientom 
przekształcenie, niemal bez strat, energii elektrycznej 
pozyskanej z ogniw fotowoltaicznych w prąd, który 
nadaje się do zasilania urządzeń w domu.
Sprawność sięgająca 98,7% pozwala uzyskać 
wyjątkowo dużą moc do zasilania urządzeń domo-
wych. Dla klientów oznacza to znaczne zmniejsze-
nie wydatków na energię.
Dzięki wyposażeniu w osprzęt w postaci modu-
łu do zarządzania zasilaniem falownik staje się in-
teligentnym „mózgiem” instalacji fotowoltaicznej. 
Moduł tak steruje zasilaniem energią elektryczną  
z ogniw fotowoltaicznych i jej zużyciem, aby optymal-
nie wykorzystać samodzielnie wytworzoną energię. 
Wielkość zużycia wytworzonej energii elektrycznej 
można ponadto odczytać z licznika, aby jeszcze efek-
tywniej zarządzać poborem.
Dane techniczne: sprawność falownika do 98,7%, 
moc 2, 3, 4, 5 i 6 kW, wymiary 608x340x222 mm.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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o wzorcowej efektywności

Rozwiązanie z przyszłością

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza ekologicznie prąd elektryczny z energii słonecznej, odnawialnej w 100%. Słońce 

to idealne źródło energii: jest praktycznie niewyczerpane, wobec czego doskonale nadaje się do zasilania ekologicznej 

instalacji grzewczej, która zmniejsza emisję dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko korzyści dla środowiska naturalnego, lecz także dla klientów, którzy mogą 

znacznie ograniczyć wydatki na energię. Jednocześnie stają się bardziej niezależni od dostaw coraz droższej 

energii z sieci elektroenergetycznej. Mogą samodzielnie wytwarzać część energii elektrycznej potrzebnej 

do zasilania pompy ciepła, układu wentylacji i sprzętu AGD, np. kuchni czy pralki.

Ogniwo fotowoltaiczne: same plusy

Struktura ogniwa fotowoltaicznego to dwie warstwy 

krzemu z różnymi domieszkami, między którymi 

znajduje się warstwa graniczna 1 . W górnej 

warstwie półprzewodnika typu n, zwróconej w stronę 

promieniowania słonecznego 2 , występuje nadmiar 

elektronów, natomiast w dolnej warstwie półprzewodnika 

typu p 3  – niedobór elektronów. W efekcie w warstwie 

granicznej powstaje pole elektryczne rozdzielające oba 

obszary naładowania. Gdy promieniowanie słoneczne 

pada na ogniwo fotowoltaiczne, ładunki z obu warstw są 

uwalniane. Po zamknięciu obwodu odbiornikiem energii 

między tymi biegunami w obwodzie płynie prąd.

Uzysk instalacji fotowoltaicznej

Roczny uzysk z instalacji fotowoltaicznej zależy przede 

wszystkim od następujących czynników:

–  Natężenie promieniowania słonecznego 

(nasłonecznienie) w miejscu instalacji,

–  Nachylenie b [beta] oraz azymut a [alpha] modułów,

–  Potencjalne zacienienie,

–  Właściwości techniczne komponentów fotowoltaicz-

nych, w szczególności modułów fotowoltaicznych 

i falownika fotowoltaicznego.

System auroPOWER marki Vaillant zasadniczo składa 

się z następujących elementów: 

–   Falownik o różnych zakresach mocy, do podłączenia 

do sieci elektrycznej budynku,

–   Różne moduły fotowoltaiczne z monokrystalicznymi 

ogniwami krzemowymi o standardowych wymiarach,

–   Moduły sterujące do zarządzania zasilaniem oraz  

trójfazowy licznik energii elektrycznej dla celowego 

aktywowania pompy ciepła oraz dynamicznego 

sterowania wprowadzaniem energii do sieci,

–   Wysokiej klasy system montażowy.
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Struktura ogniwa fotowoltaicznego to dwie warstwy 
krzemu z różnymi domieszkami, między którymi 
znajduje się warstwa graniczna (1). W górnej warstwie 
półprzewodnika typu n, zwróconej w stronę 
promieniowania słonecznego (2), występuje nadmiar 
elektronów, natomiast w dolnej warstwie półprzewodnika 
typu p (3) – niedobór elektronów. W efekcie w warstwie 
granicznej powstaje pole elektryczne rozdzielające oba 
obszary naładowania. Gdy promieniowanie słoneczne 
pada na ogniwo fotowoltaiczne, ładunki z obu warstw są 
uwalniane. Po zamknięciu obwodu odbiornikiem energii 
między tymi biegunami w obwodzie płynie prąd.

Ogniwa fotowoltaiczne Vaillant

· Niskie rachunki za prąd 
· Wzrost wartości nieruchomości 
· Bezobsługowe działanie 
· Nowoczesny wygląd instalacji fotowoltaicznej na dachu
· Gwarancja aż na 10 lat

http://www.instalreporter.pl
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