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Ekosystem Twojego domu!

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 300 są „bazą” (źró-
dłem energii elektrycznej) dla wielu innych urządzeń 
w domu, także korzystających z czystej energii od-
nawialnej jak pomp ciepła, czy rekuperatorów. Jeśli 
uwzględnimy jeszcze, jako alternatywę dla pomp cie-
pła, gazowe kotły kondensacyjne lub kompaktowe 
centrale grzewcze, to otrzymamy ciekawą propozycję 
kompletnego systemu dla domu. Firma Viessmann  
przygotowała specjalną ofertę nowoczesnych urzą-
dzeń grzewczych skomponowanych w korzystne 
pakiety cenowe w ramach akcji Ekosystem Twoje-
go domu!
Jaka jest jednak w tej akcji rola projektanta insta-
lacji, czy instalatora? To proste: to od nich w dużej 
mierze zależy, jakie rozwiązanie wybierze inwestor  
i trzeba mu w tym doradzić. 

Dlaczego Vitovolt 300?

Moduły/panele fotowoltaiczne firmy Viessmann  
przekonują wysokimi wartościami mocy, bezkom- 
promisową jakością i obszernymi gwarancjami pro-
duktu i osiągów. Ponadto w stanie dostawy wszystkie 
moduły mają wyłącznie dodatnią tolerancję mocy. 
Oznacza to dodatkową moc, nawet rzędu 5 Wp. Mo-
duły fotowoltaiczne przystosowane są do stosowania 
na dachach domów jednorodzinnych oraz obiektów 
użytkowych i przemysłowych.
Pakiety Vitovolt 300 w ramach akcji Ekosystem Two-
jego domu! obejmują nie tylko panele fotowoltaicz-
ne wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym 
i 10-letnią gwarancją na panele, ale także – co jest 
szczególnie ważne dla inwestora – profesjonalne 
doradztwo, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 
opiekę serwisową.
Warto pamietać, że dla instalacji fotowoltaicznych usta-
wa OZE przewiduje możliwość zużywania prądu wy-
tworzonego na miejscu do pokrycia potrzeb własnych, 
unikając w ten sposób poboru droższego prądu z sieci.  

Planując domowe instalacje, niewątpliwie warto rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych wykorzystujących niewyczerpalną 
energię promieniowania słonecznego, które pozwalają na produkcję prądu na własne potrzeby. Moduły fotowoltaiczne 
Vitovolt 300 dostępne są teraz w gotowych pakietach jako praktycznie instalacja fotowoltaiczna „pod klucz”.

Panele Vitovolt 300 w programie 
Ekosystem Twojego domu

Viessmann stawia na pakietowe rozwiązania w atrakcyjnych cenach

Instalacja grzewcza w domu składa się z wielu elementów i urządzeń, których odpowiedni dobór 
i połączenie w jeden kompatybilny system może zapewnić korzyści w postaci bardzo wydajnej 
pracy instalacji grzewczej oraz niskich rachunków za ogrzewanie.

http://www.instalreporter.pl
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Obecnie prosument, m.in. przeciętny Kowalski, może od-
dać do sieci niewykorzystaną na własne potrzeby ener-
gię elektryczną i odebrać ją w późniejszym okresie, ale 
pomniejszoną o 20% (dotyczy instalacji PV do 10 kWp). 
Jest to obecnie dużo korzystniejsze rozwiązanie niż ma-

gazynowanie energii w tradycyjnych akumulatorach.
Więcej informacji o pakietach Vitovolt 300 i akcji 
Ekosystem Twojego domu!:
- przejdź do info o akcji 
- przejdź do info o Vitovolt

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl 
Dowiedz się więcej: 0801 002345

r
e

k
l

a
m

a

Vitovolt 300 

VITOVOLT 300 to polikrystaliczne lub monokrystaliczne panele fotowoltaiczne. Produkowane są one 
w fabryce należącej do firmy Viessmann, dzięki czemu, chcąc reklamować panele, nie musielibyśmy 
wysyłać ich do producenta w Azji. Aktualnie największą popularnością cieszą się monokrystaliczne 
panele o mocy 305 Wp oraz 310 Wp.

Główne cechy modułów
• Sprawność modułu do 19,1%.
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna na duże obciążenia śniegiem (5400 Pa) i wiatrem (2400 Pa) 
dzięki odpornej na korozję ramie aluminiowej.

• Zastosowanie wysokiej jakości mar-
kowych komponentów do optymal-
nej ochrony przed przegrzaniem (hot 
spot), dla znakomitych właściwości 
przy niskim nasłonecznieniu i niewiel-
kiej degradacji. Szyba ze szkła solar-
nego o grubości 3,2 mm z powłoką 
antyrefleksyjną dla najwyższego uzysku 
solarnego.
• Sprawdzona odporność na działanie 
mgły solnej i amoniaku umożliwia zasto-
sowanie w rejonach nadmorskich oraz  
w gospodarstwach rolnych.
• Rozdział mocy dla uzyskania dodatku 
mocy wynoszącego do 5 Wp na moduł.
• Certyfikaty zgodne z IEC 61215  
i IEC 61730 gwarantują spełnienie 
międzynarodowych standardów jakości.

Gwarancja produktowa
10 lat: gwarancja firmy Viessmann

Gwarancja wydajności/osiągów 
ogniw
min. 97% po roku 
min. 80% po 25 latach

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/ekosystem.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/ekosystem/vitovolt-300.html
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