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|O NAS

|DLA KOGO?

|NASZA HISTORIA

|MISJA

Działamy na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) nieprzerwanie od 2007 roku. 
Jesteśmy jedną z najstarszych firm w Polsce specjalizującą się w dostarczaniu kompletnych systemów 
zasilania w energię elektryczną pozyskiwaną ze słońca i wiatru. Tworzymy profesjonalne projekty i 
wizualizacje instalacji oraz posiadamy niezastąpionych montażystów systemów fotowoltaicznych, w 
tym także systemów hybrydowych z małymi elektrowniami wiatrowymi. 

Jesteśmy bezpośrednim importerem większości urządzeń dostępnych w ofercie jak również 
partnerem serwisowym takich marek jak: Sharp, Fronius, SMA, Victron Energy. 

Naszymi Klientami są zarówno osoby prywatne jak również instytucje publiczne, koncerny 
energetyczne oraz jednostki naukowo-badawcze. 

Histora firmy Fotoogniwa Polska rozpoczyna się 20 lat temu, kiedy założyciel - Hubert Wójcik - 
zainteresował się wykorzystaniem odnawialnych źródeł do produkcji energii, czego owoc możemy 
wciąż obserwować na dachu siedziby naszej firmy.

Od tamtej pory wiedział, że rozwój fotowoltaiki na przestrzeni lat uczyni ją innowacyjnym i i 
ekonomicznym rozwiązaniem dbającym o nasz domowy budżet i nieodnawialne surowce Ziemi.
Pamiętaj, inwestuj w przyszłość.

Celem firmy  jest promowanie nowoczesnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej z otaczającego 
nas świata. Naszą misją – maksymalne zadowolenie Klienta z doboru odpowiednich rozwiązań, które 
ograniczą koszty eksploatacji obiektów przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. 

20-letni moduł fotowoltaiczny marki SHARP
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4640 mm

1640 mm

992 mm

|FOTOWOLTAIKA - DARMOWY PRĄD ZE SŁOŃCA!

Moc jednego modułu fotowoltaicznego sięga nawet 340 Wp, co oznacza, że 9 paneli tego typu jest 
w stanie wyprodukować 3 kWp w szczytowym momencie dnia (koło południa).

Przez cały 2018 rok 9 sztuk modułów zainstalowanych na terenie 
Trójmiasta wyprodukowało 3520 kWh energii, co przekłada się na:

OSZCZĘDNOŚĆ w gospodarstwie domowym rzędu:
- 2 182,00 zł/rok w taryfie całodobowej 
- 2 640,00 zł/rok w taryfie dziennej
REDUKCJĘ szkodliwych substancji:
- CO₂ - 3,5 tony rocznie,
- SO₂ - 23 kg rocznie,
- NO₂ - 17 kg rocznie,
- pyłów (w tym rakotwórczych PM10), 
  popiołów i żużli - 200 kg rocznie.

Chcąc zostać właścicielem takiej instalacji nie potrzebujesz 
olbrzymich potwierzchni, wystaczy 12m wolnej połaci dachowej, 
aby cieszyć się darmowym prądem!
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Pomyśl, jaki efekt ekologiczny i finansowy osiągniesz w czasie 25 lat eksploatacji systemu 
fotowoltaicznego!
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|RODZAJE SYSTEMÓW PV
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SYSTEM ON-GRID

Nasze systemy typu On-grid pozwalają produkować 
energię elektryczną ze słońca i przekazywać je 
bezpośrednio do sieci budynku, gdzie odbiorniki 
wykorzystają ją na bieżąco. Nadprodukcja energii, która 
pojawi się w ciągu dnia jest odsprzedawana do sieci 
publicznej, a Klient uzyska za nią odpowiednią opłatę. 
Jeżeli jednak produkcja energii w danej chwili jest 
mniejsza od zapotrzebowania w budynku, system 
dobierze brakującą moc z sieci zakładu 
elektroenergetycznego. 

System posiada funkcjonalność systemu On-grid z 
dodatkowym magazynem energii w postaci 
akumulatorów żelowych lub LiFePO4 (litowo-jonowo-
fosoforanowo-żelazowych), które są ładowane w ciągu 
dnia na godziny wieczorne i nocne. Proponowane 
rozwiązanie to najlepszy sposób zagospodarowania 
wyprodukowanej energii z promieniowania słonecznego.

SYSTEM ON-GRID Z MAGAZYNEM ENERGII

SYSTEM OFF-GRID

System off-grid, inaczej zwanym autonomicznym jest 
rozwiązaniem dedykowanym tam, gdzie nie ma dostępu 
sieci publicznej. Znajduje zastosowanie w domkach 
letniskowych,  jachtach czy camperach. Stosuje się go 
także do zasilania urządzeń, np. oświetleń 
ostrzegawczych lub reklamowych.



|CO WYBIERZESZ?

TWÓJ DOM DZIŚ
Całość energii zakupujesz z sieci Zakładu Energetycznego, który z roku na rok podwyższa ceny prądu 
i tam trafiają twoje pieniądze.
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TWÓJ DOM JUTRO
Sam produkujesz i konsumujesz wytworzoną energię. Nadwyżki z produkcji możesz odebrać nocą z 
Zakładu Energetycznego. Oszczędzasz swoje pieniądze.



|PROSUMENT=PRODUCENT+KONSUMENT

PROSUMENT - osoba prywatna, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa produkująca energię 
elektryczną i konsumująca ją na własny użytek.

Zapotrzebowanie energetyczne świata, a także ceny za energię rosną w  bardzo szybkim tempie. 
Przyjmując, że ten proces będzie postępował – warto skłonić się ku odnawialnym, niekończącym się 
źródłom energii. 
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Pięknie być EKO!

Energia jest produkowana w ciągu 
dnia lub podczas oddziaływania siły 
wiatry, a następnie przekazywana 
jest do sieci elektrycznej budynku.

Energia, która nie zostanie skonsumowana, trafi do sieci 
Zakładu Energetycznego, skąd będziesz mógł ją pobrać 
np. w nocy, kiedy panele nie będą produkować energii.

Wyprodukowaną energię zużywasz na 
własne potrzeby. Nadmiar energii oddajesz 
do sieci Zakładu Energetycznego.



|OPŁACALNOŚĆ
dla osób prywatnych

Czas amortyzacji przykładowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 9 kWp, której szacunkowy, 
całościowy koszt to 33 000 zł brutto wynosi jedyne 5 lat!
Uwzględniliśmy prognozowany wzrost cen energii w postaci ~4% rocznie.

Przepływ pieniężny w ciągu 20 lat użytkowania instalacji PV

W ciągu 20 lat działania instalacji fotowoltaicznej jesteś w stanie zaoszczędzić nawet 150 000 zł!

|FINANSOWANIE
Jako oficjalny pośrednik banku Credit Agricole oraz BGŻ BNP Paribas 
oferujemy sprzedaż ratalną  z bardzo niskim oprocentowaniem 
RRSO - od 3% w skali roku. Prosta procedura, bez dodatkowych 
formalności.

Skorzystaj z programu Czyste Powietrze poprzez WFOŚiGW w swoim 
mieście. Wymień stary piec na nowy - ekologiczny, czerp energię z 
paneli fotowoltaicznych i zyskaj dofinansowanie!

Od 1 stycznia 2019r. wprowadzono ulgę podatkową, dzięki której 
całkowity koszt zakupu i montażu instalacji PV możesz odliczyć od 
podatku dochodowego w roczej deklaracji PIT.
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|OPŁACALNOŚĆ
dla firm

Jako właściciel firmy wiesz, ile kosztuje jej utrzymanie - dziesiątki działających komputerów czy 
urządzeń produkcyjnych generuje ogromne rachunki za energię.
Zainwestuj w darmowy prąd i stań się praktycznie samowystarczalną działalnością!

Uzyski roczne instalacji o mocy 40 kWp

Konsumujesz energię na bieżące potrzeby firmy. Jeśli natomiast masz jej nadwyżkę - sprzedajesz 
dedykowanemu Zakładowi Energetycznemu.

|FINANSOWANIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki udziela 
pożyczek z możliwością częściowego umorzenia dla użytkowników 
OZE.

Skorzystaj o oferty PKO Leasing, sprawna procedura, niskie 
oprocentowanie 3% w skali roku. 
Przykład przedmiotu leasingu w kwocie 100 000 netto
- wkład własny: 15%
- ilość rat: 59
- rata miesięczna: 1400 zł netto
- wykup: 15%
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|KOMPONENTY INSTALACJI

Moduły fotowoltaiczne - generatory energii elektrycznej.I

II

III

IV

monokrystalicznepolikrystaliczne

Inwertery - przetwornice napięcia stałego na przemienne.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.
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Konstrukcja montażowa - dopasowana do połaci i nachylenia dachu.



|PRZYKŁADOWE INSTALACJE
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dla firm

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________38 kWp na obiekcie produkcyjnym   13,2 kWp na obiekcie usługowym

24 kWp na obiekcie biurowym   40 kWp na obiekcie produkcyjno-handlowym_____________________________________________________________________________________________

31 kWp na obiekcie produkcyjno-biurowym    36 kWp na obiekcie biurowym



|PRZYKŁADOWE REALIZACJE 
dla osób prywatnych

______________________________________________________________________________________________

4,86 kWp w Potęgowie             4,80 kWp w Połchowie

4,50 kWp w Gdańsku            7,50 kWp w Redzie
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_______________________________________________________________________________________________

20,10 kWp w Kołobrzegu            5,10 kWp w Kosakowie k. Gdyni

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



|DLACZEGO MY?
Fotoogniwa Polska Sp. z o.o. zapewnia najwyższej jakości standardy wykonania inastalacji zarówno 
po stronie montażowej jak i elektrycznej. Dbamy nie tylko o zachowanie estetyki budynku, ale również 
o bezpieczeństwo naszych Klientów, dlatego też w naszych instalacjach stosujemy pełne 
zabezpieczenia elektryczne tzn. ograniczniki przepięć i bezpieczniki nadprądowe po stronie DC 
(pomiędzy panelami a inwerterem) a także po stronie AC (między inwerterem a rozdzielnicą budynku).

Wszystkie rozdzielnice elektryczne wykonywane przez naszą firmę posiadają stopień ochrony IP65 
oraz są przystosowane do pracy z napięciem 1000VDC. Zgodnie z najnowszymi normami stosujemy 
przewody uziemiające do rozdzielnic DC/AC o przekroju 16mm a także wykonujemy połączenie 
wyrównawcze ram modułów PV, co w naszym kraju często bywa jeszcze rzadkością. Stosujemy 
aparaty elektryczne renomowanych marek jak: DEHN, CITEL, JEAN MUELLER, NOARK. 
W sytuacji gdy na budynku znajduje się ochrona odgromowa, nasza firma wykona modyfikację 
instalacji odgromowej w taki sposób, aby chroniła również moduły fotowoltaiczne montowane na 
dachu.

Jako jedna z niewielu firm stosujemy konstrukcje montażowe przeznaczone dla obszarów 
nadmorskich (dla obiektów znajdujących się w II strefie wiatrowej) przez co rozstawy haków 
montażowych są znacznie gęstsze niż u konkurencji. Używamy konstrukcji wykonanaych ze stali 
nierdzewnej i alumnium przetestowane również na obciążanie śniegniem, które nie wymagają 
przeglądów okresowych i posiadają certyfikaty jakości TUV.

Wszystkie montowane przez nas moduły fotowoltaiczne posiadają certyfikaty TUV potwierdzające 
odporność na działanie soli morskiej, amoniaku czy PID (degradację indukowanym napięciem), a 
także są odporne na uderzenia kulami gradowym.

Do modułów full-black 
używamy czarnych 
klem, a wystające 
profile montażowe 
lakierujemy na czarno.
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Okablowanie 
umieszczamy w korytach 
i rurkach PCV, aby 
zachować estetykę 
instalacji.  
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Rozdzielnica z 
pełnymi 
zabezpieczeniami 
marki DEHN.

Haki mont ażowe 
rozmieszczone 
są co każdą 
krokiew.   



|CERTYFIKATY I AKREDYTACJE
Zaufaj wiedzy i doświadczeniu

Charakteryzuje nas profesjonalizym w obsłudze klienta i realizacji instalacji fotowoltiacznych, co 
potwierdza szereg zdobytych certyfikatów od producentów, których jesteśmy dystrybutorem na 
terenie Polski.  

Nasi instalatorzy posiadają certyfikaty instalatora OZE wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Nasi elektrycy posiadają uprawnienia SEP Dozorowe oraz Eksploatacyjne również w zakresie 
generatorów wytwórczych. 
Nasza kadra zarządzająca to także akredytowani przez UDT wykładowcy, którzy prowadzą szkolenia 
przygotowujące do egzaminów w UDT na certyfikowanych instalatorów OZE w zakresie fotowoltaiki.

|12



|OFERTA DODATKOWA

Nasza oferta dodatkowa obejmuje pompy ciepła skandynawskiego producenta                 
Energy Save, które dzielimy na:
- pompy powietrze/woda (AWH, AWT),
- pompy powietrze/powietrze (AA).

ZALETY POMP CIEPŁA ENERGY SAVE

 Zakres mocy od 9 kW do 20 kW
 Klasa energetyczna A++
 Automatyczny restart po zaniku prądu
 Efektywna praca do -25 C temperatury zewnętrznej
 Nano powłoka parownika zwiększająca efektywność
 Rozsądna cena i krótki okres zwrotu inwestycji

Prawidłowo dobrana pompa ciepła Energy 
Save znacząco zmniejszy koszty 
ogrzewania generowane przez poprzednie 
systemy (olej, prąd czy gaz).

o
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|OFERTA DODATKOWA

Oferowane przez nas systemy fotowoltaiczne są kompatybilne z systemami inteligentnego 
budynku opartymi o centrale Fibaro            . Umożliwia to naszym klientom rozbudowę systemu 
w przyszłości i inteligentne zarządzanie odbiornikami oraz energią produkowaną z systemu PV.

ZALETY SYSTEMU FIBARO

ZALETY DOMU INTELIGENTNEGO FIBARO:

Wygodne panele zarządzania
Praktyczny automatyzm
Bezpieczeństwo
Nowe oblicze komfortu
Zawsze pod ręką
Dom, który wie co robić

Popraw komfort życia w swoim domu. 
Od teraz n iech dom pamięta za Ciebie o 
wyłączaniu świateł, podlewaniu trawnika 
czy odsłanianiu lub zasłanianiu rolet. 
Twórz własne sceny w oparciu o prostą 
aplikację. 
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Fotoogniwa Polska Sp. z o. o.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. (58) 782 44 49
biuro@fotoogniwa-polska.pl

www.fotoogniwa-polska.pl


