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Vitovolt 200Systemy 
fotowoltaiczne

Instalacja systemu fotowoltaicznego zadziwia prostotą montażu, a już powierzchnia 10 m2 
wystarcza do pokrycia przeciętnego zużycia prądu dorosłego mieszkańca.

Vitovolt 200 – moduł o wysokiej mocy 
w atrakcyjnej cenie
Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 200 są do-
stępne zarówno z ogniwami krzemowymi mo-
nokrystalicznymi, jak i polikrystalicznymi. Mo-
duły  fotowoltaiczne składają się z płyty 
szklanej, na której w dwóch warstwach folii 
z tworzywa sztucznego zalaminowane są po-
szczególne ogniwa solarne. Na stronę spodnią 
nałożona jest jeszcze odporna na wpływy at-
mosferyczne folia nawierzchniowa. Szkło i fo-
lie są sklejone razem, aby skutecznie chronić 
ogniwa przed wpływami zewnętrznymi. Goto-
wy moduł ze złączem wtykowym można dzię-
ki niskiemu ciężarowi bardzo łatwo zamonto-
wać na dachu.

Prosty montaż i długi okres użytkowania
Przyłącza modułów fotowoltaicznych są przy-
gotowane fabrycznie. Przewody elektryczne 
łączy się ze sobą po prostu złączkami wtyko-
wymi, a inwertery są dopasowane do modu-
łów fotowoltaicznych. Do dyspozycji są goto-
we zestawy montażowe do montażu 
pionowego i poziomego. Mocne ramy monta-
żowe modułów zapewniają wysokie wartości 
graniczne obciążeń parciem i ssaniem.

Instalacje fotowoltaiczne Viessmann zaprojek-
towane są do eksploatacji przez kilka dziesię-
cioleci. Dzięki prostej zasadzie działania pracu-
ją absolutnie niezawodnie i praktycznie 
bezobsługowo.

Produkcja energii elektrycznej tradycyjnymi 
metodami wiąże się z reguły z dużymi zanie-
czyszczeniami środowiska. Szczególnie opła-
calne jest zatem wytwarzanie prądu ze źródeł 
odnawialnych, takich jak słońce, wiatr, energia 
wodna i biomasa. Fotowoltaika, czyli pozyski-
wanie energii elektrycznej bezpośrednio 
z energii słonecznej, jest skuteczną metodą 
wykorzystania niewyczerpalnych zasobów 
czystej energii.

Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię 
w ciągu dnia, a więc właśnie wtedy, gdy ist-
nieje duże na nią zapotrzebowanie. Aby wy-
produkować ilość prądu, która mniej więcej 
odpowiada średniemu zużyciu rocznemu 
przez mieszkańca Polski, potrzebne są ogniwa 
słoneczne o łącznej powierzchni ok. 10 m2.

Zużycie własne prądu solarnego
Dla instalacji fotowoltaicznych ustawa o ener-
giach odnawialnych przewiduje możliwość zu-
żywania wytworzonego prądu na miejscu do 
pokrycia potrzeb własnych, unikając w ten 
sposób poboru droższego prądu z sieci. Nie-
wykorzystaną część prądu można wtedy zu-
pełnie normalnie oddać do sieci publicznej za 
wynagrodzeniem. Znaczny wzrost kosztów 
poboru prądu sprawił, że znacznie ekonomicz-
niejszą alternatywą stało się zużywanie wy-
tworzonego priorytetowo we własnym domu, 
niż jego sprzedawanie do sieci publicznej, wg 
stale malejącej taryfy.

Inwestorzy mają także możliwość dalszego 
zwiększania udziału zużycia własnego, przez 
zintegrowanie z instalacją dalszych urządzeń 
Viessmann, na przykład pompy ciepła, i w ten 
sposób uniezależnienia się w znacznym stop-
niu od dalszych podwyżek cen energii elek-
trycznej.
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Inwerter fotowoltaiczny

Moduł Vitovolt 200

1  Rama aluminiowa
2  Szklana pokrywa o niskiej zawartości 

żelaza
3  Górna folia EVA (octan etylowinylu)
4  Krystaliczne ogniwo krzemowe
5  Dolna folia EVA
6  Ochronna folia spodnia

Przegląd zalet

  Wysokiej jakości moduły z atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny
  Wysoka sprawność
  Najwyższe standardy jakości w zakresie ogniw krzemowych 
  Wszystkie niezbędne elementy systemu fotowoltaicznego są wzajemnie ze 

sobą dopasowane
  Szybki montaż poprzez proste połączenie ze sobą przewodów elektrycznych
  Wysokowydajny inwerter z wyświetlaczem – zbieranie danych jest możliwe 

także poprzez przenośny wyświetlacz
  Konkretny wkład w ochronę środowiska naturalnego przez oszczędzanie 

zasobów naturalnych i redukcję emisji substancji szkodliwych
  Rentowna inwestycje, dzięki wynagrodzeniu za oddany prąd i dotacją 

z programów pomocowych
  Wzrost wartości nieruchomości
  Długi okres eksploatacji

http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/ogniwa-fotowoltaiczne/vitovolt_200.html
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Dane techniczne   
Vitovolt 200

Dane techniczne modułów fotowoltaicznych Vitovolt dostępne są na zapytanie 
lub na stronie internetowej www.viessmann.pl

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

Twój Fachowy Doradca:

kliknij tu by wyszukać on-line 
najbliższego Partnera Handlowego 
lub Salon Firmowy Viessmann


Zeskanuj kod i dowiedz 
się więcej o modułach 
fotowoltaicznych na 
naszej stronie 
internetowej.

Vitovolt 200 
moduł fotowoltaiczny  
w polikrystalicznej technologii krzemowej

netowej www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl/
http://www.viessmann.pl/pl/services/Serwis_24.html
www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl/pl/autoryzowani_partnerzy/najblizszy_partner.html
http://www.viessmann.pl/pl/autoryzowani_partnerzy/najblizszy_partner.html
http://www.viessmann.pl/pl/e_market.html

