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Energia z natury

Twój doradca i przewodnik po czystszej przyszłości.



Montaż paneli słonecznych

Z roku na rok nasze rachunki za prąd są coraz wyższe, płacimy coraz więcej i niestety nic 
nie wskazuje na to żeby coś miało się w najbliższym czasie poprawić. Jak zawsze z 

pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania!
 Panele fotowoltaiczne produkują prąd niezależnie od tego czym się zajmujemy - czy 

jesteśmy w pracy, czy odpoczywamy na wakacjach daleko od domu. Prąd powstający z 
zamiany promieni słonecznych generowany jest non stop, a my cieszymy się niższymi 

rachunkami za energię elektryczną! 



Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

Instalacje fotowoltaiczne są niezawodne i bezpieczne. Są przyjazne dla 
środowiska naturalnego. Nie generują hałasu i zanieczyszczeń.

Przydomowa instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od 
rosnących cen energii.

Może być też źródłem dodatkowego zysku przy sprzedaży nadwyżki 
energii do sieci zewnętrznej. Instalacja fotowoltaiczna może być również 
sposobem na uzyskanie energii elektrycznej w miejscach trudno 
dostępnych.



Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

Słońce jako niewyczerpalne źródło energii jest wszędzie i zawsze

Możliwość dofinansowania wspieramy Klientów także na etapie 
przygotowania wniosków skierowanych do instytucji zewnętrznych w 
celu pozyskania środków na instalacje fotowoltaiczną

Bezobsługowość instalacji i długa żywotność modułów 
fotowoltaicznych ną z najważniejszych zalet instalacji 
fotowoltaicznej jest jej bezobsługowość. Po montażu paneli, czy to 
na dachu czy gruncie, nie jest wymagana jakakolwiek ingerencja ze 
strony inwestora.



Panele fotowoltaiczne – dotacje rządowe i samorządowe 
w Polsce i na Śląsku

Program „MÓJ PRĄD” - skierowany do osób fizycznych 
pozwala na wnioskowanie o kwotę 5000 pln bezzwrotnej dotacji 
dla postawionej instalacji o maksymalnej wielkości 10k/wp. 
Organem zarządzającym w przypadku tego programu jest 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „PROSUMENT 2” - w ramach tego programu można 
wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych 
instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 
produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Budżet 
programu wynosi 800 mln złotych na lata 2014-2022 z 
możliwością zawierania umów kredytu wraz z dotacją do 2020 
roku.



Co chcemy wspólnie osiągnąć?

Chcemy aby Państwo uzyskali maksymalną efektywność paneli przy Twoich 
rzeczywistych wydatkach na energię.

Chcemy aby Państwo byli zadowoleni z czystości środowiska.

Chcemy żeby Państwo cieszyli się z funkcjonowania fotowoltaiki przez długie lata

Jednocześnie staramy się dostosować do potrzeb i wymagań naszych Klientów



Jak działają Panele PV

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, więc aby korzystać z 
energii elektrycznej musimy zainstalować falownik (inwerter), który 
zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny (a 
właściwie, przemienny).

Falownik jest niejako odpowiedzialny za pracę całej fotowoltaiki - 
sprawdza jak działa cały system i kontroluje jego pracę, regularnie 
dopasowując parametry generowanego prądu do parametrów sieci 
domowej. Jeśli system fotowoltaiczny ulegnie jakiejkolwiek awarii, 
to właśnie inwerter nas o tym powiadomi, gdyż ulega wtedy 
wyłączeniu.



Co oferujemy?

Kontakt

Od momentu pierwszej rozmowy telefonicznej organizujemy za Państwa cały proces instalacji! 

Wycena

Koszt instalacji uzależniony jest od wielu czynników - w tym zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Dotacje

Wspólnie postaramy się obniżyć koszt ostateczny montażu - również w kwestii dofinansowania służymy pomocą! 

Montaż

Proces instalacji paneli fotowoltaicznych nie jest czasochłonny - najczęściej zabiera maksymalnie 1 - 2 dni robocze! 

Szkolenie

Po zainstalowaniu całego systemu przeprowadzamy szkolenie dotyczące obsługi i użytkowania fotowoltaiki.

Zwrot 

Zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wcale nie musi trwać wiele lat, a dzięki korzystnemu finansowaniu z Manta Green 
Energy, nie odczuwa się większego obciążenia w portfelu.



Kontakt

Jeśli nie jesteś przekonany albo masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy na naszą stronę 

internetową:

 WWW.Fotowoltanika.pl

Możesz udać się do naszego najbliższego sklepu:

………………………...

………………………...

………………………...


