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Systemy fotowoltaiczne znajdują zastosowanie w:
1. instalacjach nieprzyłączonych do sieci (tzw. wy-
spowych/ autonomicznych) z systemami magazy-
nowania energii elektrycznej,
2. instalacja przyłączonych do sieci energetycznej,
3. dużych instalacjach fotowoltaicznych bezpośred-
nio podłączonych do sieci średniego napięcia.

Moduły fotowoltaiczne auroPOWER

System modułów auroPOWER oferowany jest w 3 
wersjach, o mocach od 290 do 305 W/m2. Nowocze-
sny design i liczne akcesoria montażowe pozwalają 
na estetyczny montaż na różnych powierzchniach: 
dachach skośnych, dachach płaskich, elewacjach 
itp. Na moduły fotowoltaiczne oraz inwerter Vaillant 
udziela 10 lat gwarancji.

Nowe falowniki auroPOWER 

Umożliwiają klientom przekształcenie, niemal bez 
strat, energii elektrycznej pozyskanej z ogniw fo-
towoltaicznych w prąd, który nadaje się do zasi-
lania urządzeń w domu. Sprawność sięgająca 
98,7% pozwala uzyskać wyjątkowo dużą moc do 
zasilania urządzeń domowych. Dla klientów ozna-

Fotowoltaika marki Vaillant  
– moduły auroPOWER 

Produkcja energii elektrycznej… do zasilania pomp ciepła, rekuperatorów 

Każdy system auroPOWER  
Vaillant składa się z:

•	moduły	fotowoltaiczne	z	monokrystalicznymi	ogni-
wami krzemowymi o standardowych wymiarach (moż-
na stosować od 5 do 20 modułów) do montażu na ze-
wnątrz.
•	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	dyna-
micznego sterowania wprowadzaniem energii do sieci.
•	wysokiej	klasy	system	montażowy.

Vaillant w domowych systemach 
stawia na zintegrowane rozwiązania: 
fotowoltaika + pompa ciepła + 
rekuperacja, a wszystko regulowane 
i kontrolowane systemowym 
regulatorem multiMATIC VRC 
700. Zacznijmy więc od produkcji 
energii elektrycznej dla takiego 
kompleksowego rozwiązania. 
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 wyselekcjonowanym 
komponentom, moduły 
fotowoltaiczne auroPOWER 
zapewniają wydajną, długą  
i niezawodną pracę. Zaprojektowane 
i przetestowane pod kątem 
wysokiej kompatybilności z innymi 
komponentami, zapewniają 
łatwą instalacją i wydajną pracę 
urządzenia przez lata.

http://www.instalreporter.pl
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cza to znaczne zmniejszenie 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 falownika:
— sprawność falownika do 98,7%,
— moc 2, 3, 4, 5 i 6 kW,
— wymiary (W x S x G): 608 x 340 x 222 mm.

auroPOWER VPV P 290
Te moduły z ogniwami z 

krzemu monokrystalicznymi 
charakteryzują się doskonałym 
stosunkiem ceny do mocy. Moc 
wyjściowa wynosząca 290 Wp 

łączy się z atrakcyjnym wyglądem: 
błękitne ogniwa w srebrnej ramie 

na białym laminacie foliowym.

auroPOWER VPV P 300
Dzięki eleganckiemu projektowi 

z czarnymi ogniwami, czarną 
ramą i laminatem foliowym 

można je idealnie zabudować 
w dachu. Moc wyjściowa tych 

modułów z ogniwami z krzemu 
monokrystalicznego  

wynosi 300 Wp.

auroPOWER VPV P 305
Nasze moduły, które  

osiągają maksymalną moc  
z niewielkiej powierzchni.  

Dzięki zastosowaniu ogniw  
z krzemu monokrystalicznego 
i białego laminatu foliowego 

ogniwa osiągają najwyższą moc 
wynoszącą 305 Wp.

Przykład instalacji: wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z zastosowaniem rekuperatora recoVAIR, 
ogrzewanie pompą ciepła powietrze-woda aroTHERM z modułem hydraulicznym uniTOWER, energia 
elektryczna zapewniona przez ogniwa auroPOWER VPV P 290

http://www.instalreporter.pl
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Główne korzyści zastosowania 
auroPOWER dla użytkownika

•	Niższe	 rachunki	 za	energię	elektryczną	 -	energia	
elektryczna wytwarzana z energii słonecznej może 
być zużywana na miejscu na własne potrzeby. Każ-
da zużyta kilowatogodzina tej energii elektrycznej 
chroni użytkownika końcowego przed konieczno-
ścią zakupu energii elektrycznej od swojego do-
stawcy. Im wyżej wzrastają koszty energii elektrycz-
nej, tym większa wartość instalacji fotowoltaicznej.
•	Wzrost	wartości	nieruchomości-	instalacja	fotowolta-
iczna na dachu zwiększa wartość sprzedawanej lub wy-
najmowanej nieruchomości. Zwłaszcza przy sprzedaży, 
wartość samej instalacji fotowoltaicznej nie jest jedy-
nym aspektem branym pod uwagę – uwzględniane są 
również spodziewane przychody z produkcji energii.
•	Bezgłośne	wytwarzanie	energii-	proces	zamiany	

energii słonecznej na energię elektryczną jest całko-
wicie bezgłośny – odległy od tego w sektorze ener-
gii nieodnawialnej.
•	Ochrona	środowiska-	dzięki	instalacji	fotowoltaicz-
nej ludzie mogą przyczynić się do ochrony środowi-
ska, dzięki czemu konwencjonalne elektrownie wę-
glowe i jądrowe będą stopniowo wycofywane.
•	Niskie	koszty	eksploatacji-	instalacja	fotowoltaiczna	
produkuje energię elektryczną w pełni automatycz-
nie. Wysoka niezawodność i długa żywotność zapew-
niają bezawaryjne i prawie bezobsługowe działanie.
Vaillant zadbał też o współpracę z wykwalifikowany-
mi partnerami, z którymi współdziała od lat i którzy 
są gwarancją jakości wykonywanych usług. Dla użyt-
kownika końcowego oferują oni:
•		 kompleksowe	doradztwo,
•		 profesjonalne	projektowanie	systemu,
•		 instalację	i	uruchomienie.

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

r
e

k
l

a
m

a

VPV P290/2 M SWF VPV P 300/2 M BBF VPV P 305/2 M BWF
Moc nominalna [Wp] 290 300 305
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej 
Umpp [V]

31,3 31,2 31,4

Prąd w punkice mocy maksymalnej Impp [A] 9,25 9,63 9,72
Napięcie bez obciążenia Uoc [V] 39,3 39,4 39,6
Prąd zwarciowy [A] 9,8 9,97 10,06
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] 1660x 990x 35 1660x 990x 42 1660x 990x 42
Waga [kg] 19 19 19
Ilość ogniw w module 60 60 60
Rodzaj ogniwa krzemowe mono-

krystaliczne
krzemowe mono-
krystaliczne

krzemowe mono-
krystaliczne

Kolor ogniwa czarny czarny czarny
Kolor ramy srebrny srebrny srebrny
Kolor folii z tworzywa sztucznego biały czarny biały
Sprawność modułu [%] 17,6 18,3 18,6
Przyłącze Skrzynka przyłączeniowa z trzema diodami bocznikującymi. 

Przewód fotowoltaiczny 4 mm2 i wielostykowa złączka wtykowa 
MC4. Długość biegunów 1200 mm (+) oraz 800 mm (-)

Ostatnie dni promocji  
na kamery Testo

Wybrane kamery 
termowizyjne 
Testo dostępne 
są w cenach 
promocyjnych.

Kamera 
termowizyjna  
testo 865: 
•	rozdzielczość:	
160x120 pix
•	SuperResolution:	
320x240 pix
•	zakres	pomiaru:	 
-20…+280°C
•	czułość	termiczna:	 
< 120 mK
Cena: 4340 zł netto  
– 3499 zł netto

Kamera 
termowizyjna  
testo 872 
•	rozdzielczość:	
320x240 pix
•	SuperResolution:	
640x480 pix
•	zakres	pomiaru:	 
-30…+650°C
•	czułość	termiczna: 
< 60 mK
Cena: 11 500 zł netto  
– 9999 zł netto

Promocja obowiązuje 
do 31.03.2019 r.

Alnor – bezpłatne 
szkolenia z rekuperacji

Firma Alnor Systemy Wentylacji zaprasza na szkole-
nie z nowoczesnych central rekuperacyjnych. Ofertę 
kieruje do instalatorów, pracowników firm podwy-
konawczych oraz osób początkujących, chcących 
zdobyć fachową i praktyczną wiedzę. Na zakoń-
czenie uczestnicy otrzymają odpowiednie certy-
fikaty potwierdzające udział w szkoleniu i zdoby-
te umiejętności.
Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną (skie-
rowana do osób początkujących w wentylacji me-
chanicznej, które chcą poznać odpowiedzi na pod-
stawowe pytania z nią związane, choćby co to jest 
rekuperacja i jakie są jej zalety nad wentylacją gra-
witacyjną) oraz na część praktyczną.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
•	jak	doradzić	klientowi	wybór	odpowiedniego	reku-
peratora
•	jak	są	zbudowane	centrale,	jak	działają	i	jakie	moż-
liwości zapewniają
•	jak	montować	centrale	zgodne	z	Dyrektywą	ErP	2018
•	jak	wykorzystać	zaawansowane	funkcje	automatyki
•	jak	nie	dać	się	nabrać	na	nieuczciwe	praktyki	rynkowe
•	jak	prawidłowo	rozprowadzać	instalację,	aby	unik-
nąć błędów montażowych
•	jakie	elementy	masz	do	dyspozycji	montując	insta-
lację wentylacyjną.
 Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów firmy 
Alnor Systemy Wentylacji z wieloletnim doświadcze-
niem w branży HVAC.
Terminy najbliższych szkoleń:
•	03.04.2019,	Łódź,	m	HOTEL***,	ul.	św.	Teresy	111	
(rondo	przy	ul.	Szczecińskiej),	91-222	Łódź
•	14.05.2019,	Wrocław,	Gem	Hotel***	ul.	Mianowskie-
go	2B,	51-605	Wrocław
Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc – ograniczona.
Zapisz się na szkolenie

http://www.instalreporter.pl
https://goo.gl/v3HndR

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 
	Strona 3: 

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 
	Strona 3: 



