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Magazyny energii SolaX Power

Magazyny energii to przede wszystkim niezależ-
ność energetyczną, a także możliwość zreduko-
wania skutków przeciążenia sieci, czyli skoków 
napięć, które mogą powodować zakłócenia pracy 
instalacji PV. To również wzrost autokonsumpcji 
energii wyprodukowanej z PV, który przekłada się 
realnie na oszczędności, a także zabezpieczenie 
w przypadku przerw w dostawach energii z sieci.
Jak dobrać magazyn energii, aby maksymalnie 
wykorzystać jego możliwości? Kluczowe jest 
przeanalizowanie parametrów urządzenia oraz 
posiadanej instalacji fotowoltaicznej. Istotnymi 
czynnikami są:
•	rodzaj	akumulatora,
•	moc	pojemnościowa	urządzenia,
•	sprawność	baterii,

•	wydajność	paneli	fotowoltaicznych,
•	liczba	cykli	ładowania	i	rozładowywania	maga-
zynu energii do domu.
BuyPV jest oficjalnym dystrybutorem i eksper-
tem firmy SolaX Power. SolaX Power jest pionie-
rem produkcji inwerterów stringowych, hybry-
dowych oraz magazynów energii, stanowiących 
idealne rozwiązania dla wszystkich już istnieją-
cych instalacji fotowoltaicznych oraz nowych in-
stalacji. Magazyny energii, falowniki i inwertery 
SolaX to gwarancja jakości potwierdzona wie-
loma certyfikatami, prosty montaż i obsługa za 
pomocą aplikacji SolaXCloud.

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Niestety, rosną również 
rachunki. wiele osób zastanawia się nad fotowoltaiką i magazynami 
energii, czyli rozwiązaniami, które w duecie są coraz wydajniejsze i dzięki 
dotacjom, dostępne dla każdego. warto jednak instalować produkty 
znanych i sprawdzonych marek, a takie znajdują się w e-sklepie BuyPV.eu.  
w ofercie BuyPV.eu znajdziemy panele fotowoltaiczne JA Solar,  
systemy montażowe dla instalacji fotowoltaicznych, okablowanie,  
a także magazyny energii i inwertery SolaX Power.

ZoptymaliZowane roZwiąZania do produkcji 
i magazynowania energii elektrycznej
Kompleksowa oferta BuyPV.eu

Przejdź  Oferta magazynów energii SolaX

http://www.instalreporter.pl
https://www.buypv.eu/pl/c/MAGAZYNY-ENERGII/61?utm_source=instalreporter&utm_medium=button_solax&utm_campaign=button_ir_solax09
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X-ESS G4 marki SolaX Power to zaawansowa-
ny technologicznie magazyn energii „wszyst-
ko w jednym”. Hybrydowy falownik czwartej 
generacji G4 teraz zawiera system typu „all-in-
-one” nazwany X-ESS. Łącząc falownik czwartej 
generacji X1/X3-Hybrid z najnowszymi akumu-
latorami Triple Power 3,0 kwh/5,8 kwh, SolaX 
wyznaczył nowe trendy i przyszłość magazy-
nowania energii w budynkach mieszkalnych.  
X-ESS jest dostępny zarówno w odmianie jedno-, 
jak i trójfazowej. w przypadku nowego X-ESS G4  
w celu pozbycia się skomplikowanego okablowa-
nia zastosowano skrzynkę Matebox wyposażo-
ną w gotowe rozwiązania, czyniąc system szyb-
kim w montażu (plug&play). w przypadku zaniku 
zasilania w sieci falownik w ciągu < 10 ms prze-
łącza się w tryb zasilania rezerwowego. Inwer-
ter wyposażony został w 5 trybów pracy oraz 
zarządzania mocą (np. zasilanie pompy ciepła). 

Dostępny w wielu różnych wielkościach mocy.
Retrofit może być instalowany obok już istnie-
jących instalacji fotowoltaicznych, zapewniając 
wsparcie w postaci magazynowania energii oraz 
niezależność od przerw w zasilaniu z sieci, dzięki 
funkcji zasilania awaryjnego. X1-Fit G4 umożliwia 
rozbudowę jednofazowych instalacji fotowolta-
icznych do systemów z magazynem energii. Seria 
X1-Fit G4 współpracuje z bateriami Triple Power.
Bateria Triple Power – wysokonapięciowy aku-
mulator wykonany z najbezpieczniejszego typu 
baterii LiFePO4. Inteligentny system równowa-
żenia temperatury gwarantujący możliwość pra-
cy baterii w temperaturze od -30 do 50°C, po-
zwala na montaż baterii na zewnątrz budynku. 
Możliwość podłączenia do 4 szt. baterii T30,  
o łącznej pojemności 12 kwh. Bateria lub ze-
staw baterii musi zostać wyposażony w sterow-
nik baterii MC0600.

Panele fotowoltaiczne Ja Solar

JA Solar jest światowym liderem w produkcji wy-
sokiej jakości modułów fotowoltaicznych.
Firma została założona w 2005 roku. Od 2007 
znajduje się na liście NASDAQ i od 2012 roku jest 
dostawcą modułów TIER1. Układy półogniwa  
– stworzone z wysokowydajnych ogniw PERC –  
zapewniają wyższą moc wyjściową, lepszą wy-
dajność w zależności od temperatury, obniże-
nie efektu zacienienia na generowanie energii,  
niskie ryzyko powstawania gorących punktów,  

a także zwiększoną tolerancję na obciążenie me-
chaniczne. w ofercie BuyPV.eu znajdziemy typo-
szereg ośmiu modeli monokrystalicznych pane-
li fotowoltaicznych marki JA Solar różniących się 
wielkością, a co za tym idzie i mocą (moc znamio-
nowa od 390 do 550 w). Na panele producent 
udziela 12-letniej gwarancji i 25-letniej gwaran-
cji na liniową moc wyjściową. Panele dostępne 
są na BuyPV.eu od ręki!

Hurtownia Fotowoltaiki BuyPV
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Infolinia 500 115 700 (pon-pt w godz. 8.00-16.00)
e-mail: kontakt@buypv.eu

www.buypv.eu
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Platforma outletu BuyPV.eu

Zachęcamy instalatorów, dystrybutorów, jak 
i klientów instytucjonalnych do korzystania  
z platformy outletu BuyPV.eu. Oferujemy pa-
nele fotowoltaiczne znanych marek, konstruk-
cje i systemy montażowe dla instalacji foto-
woltaicznych. w naszym e-sklepie znajduje się  
również najlepsze okablowanie PV na rynku, 
dedykowane systemom fotowoltaicznym, któ-
re ma: wyjątkową wytrzymałość i elastycz-
ność, odporność na ścieranie, odporność na 
promieniowanie UV, ozon, warunki pogodo-
we, hydrolizę, chemikalia i oleje.
Użytkownicy Outlet BuyPV.eu zyskują dostęp 
do bazy urządzeń i mają możliwość promo-
cyjnego zakupu przedmiotów nowych i peł-
nowartościowych.
https://www.buypv.eu/outlet

Przejdź  Oferta modułów 
fotowoltaicznych jA Solar

http://www.instalreporter.pl
https://www.buypv.eu/outlet?utm_source=instalreporter&utm_medium=button_outletr&utm_campaign=Banner_ir_outlet09
https://www.buypv.eu/outlet?utm_source=instalreporter&utm_medium=button_outletr&utm_campaign=Banner_ir_outlet09
https://www.buypv.eu/outlet?utm_source=instalreporter&utm_medium=button_outletr&utm_campaign=Banner_ir_outlet09
https://www.buypv.eu/pl/c/JA-SOLAR/16?utm_source=instalreporter&utm_medium=button_JaSolar&utm_campaign=button_ir_jasolar09
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