
Optymalne wykorzystanie energii słonecznej

  produkcja magazynowanie zużycie

Więcej informacji można znaleźć na stronie

www.enacsystems.pl

 Energia słoneczna jest warta zachodu

WYKORZYSTAJ ENERGIĘ 
PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZIŚ

INNOWACYJNY MAGAZYN PRĄDU  |   FOTOWOLTAIKA  |   POMPY CIEPŁA  |    ŁADOWARKA E-SAMOHODOWA



  Bezpośredniego Spożycia

Ładowanie Baterii

                        Zużycie Baterii Zużycie Baterii

Pobór Mocy   Produkcja Energii Słonecznej

Dlaczego magazynować
energię słoneczną?

Faktem jest, że turbiny wiatrowe nie dostarczają energii elektrycznej, gdy wiatr jest słaby, a dachy słoneczne są ciemne.  
Magazynowanie energii jest idealnym rozwiązaniem do oszczędzania energii słonecznej w ciągu dnia, do końca dnia i wykorzystania 
jej w razie potrzeby później. W związku z tym masz własną energię elektryczną 24/7 - trwale obniżaj koszty energii elektrycznej. 

Promieniowanie słoneczne osiągnęło 
swój szczyt, także wytwarzanie energii 
słonecznej przez system fotowoltaic-
zny. Magazyn energii jest teraz w pełni 
naładowany, a system fotowoltaiczny 
wytwarza nadwyżkę energii elektryc-
znej. Twoje gospodarstwo domowe 
będzie zasilane energią słoneczną.
Przy pełnym naładowaniu magazynu 
energii nadwyżka jej oddawana jest 
do sieci.

Po Południu
            od 12:00 do 17:00 godziny

Przyblizona pojemność
magazynu energii

Przybliżona wydajność 
systemu fotowoltaicznego

W godzinach porannych twój system 
fotowoltaiczny zaczyna produkcję 
energii słonecznej. Wytworzona moc 
może być wykorzystana do własnego 
zużycia, na przykład do przygotowa-
nia kawy lub do porannego prysznica.
Nadmiar energii elektrycznej jest 
dodawany do magazynu energii, 
który jest w ten sposób naładowany.

Rano
           od 6:00 do 12:00 godziny

Przyblizona pojemność
magazynu energii  Przybliżona wydajność 

systemu fotowoltaicznego

Słońce traci moc. System fotowoltaiczny 
prawie nie wytwarza energii 
elektrycznej ,a zapotrzebowanie na 
nią wzrasta tj. gotowanie , pranie etc. 
Głównym dostawcą energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym jest teraz 
w pełni naładowany magazyn energii 
elektrycznej.

Wieczór/Noc
           od 17:00 do 00:00 godziny

Przyblizona pojemność
magazynu energii

Przybliżona wydajność 
systemu fotowoltaicznego

Zoptymalizuj własne zużycie energii elektrycznej:

własnego rachunku
energii słonecznej

finansowej 
niezależności

optymalizacji własnej
konsumpcji

ekologicznego
rozwiązania

bezpieczeństwa i 
niezawodności

z energii słonecznej 
również w nocy

Skorzystaj z:

Magazynowanie energii : funkcjonowanie w praktyce



W zależności od wielkości systemu fotowoltaicznego   *
Proszę zwrócić uwagę na aktualne warunki gwarancji**

Pojemność baterii::

18 kWh (Brutto)
16 kWh (Netto)

36 kWh (Brutto)
32 kWh (Netto)

18
kWh

36
kWh

Moc ciągła::

Aż do
10.000 Watt

Aż do
20.000 Watt

18
kWh

36
kWh

Czas gwarancji:

** Aż do 
10 lat

** Aż do
10 lat

18
kWh

36
kWh

Wymiary:

S x W x G w cm:
60 x 120 x 80

S x W x G w cm:
60 x 120 x 80

18
kWh

36
kWh

Zintegrowany falownik:

3-fazowy
10 kW

3-fazowy
20 kW

18
kWh

36
kWh

Najtańsza energia elektryczna 
pochodzi z własnego dachu

Dobry

Zakup energii elektrycznej (RU) Pobór prądu

15%

85%

System fotowoltaiczny 
z magazynowaniem 

energii

Miernie

30%

70%

System fotowoltaiczny 
bez magazynowania 

energii
Warto samemu generować energię słoneczną, przechowywać 
ją dla siebie i wykorzystywać w razie potrzeby później. Dzięki 
temu jesteś bardziej niezależny od wzrostu cen energii  
elektrycznej.

ENnergy POWERBOX® oferuje przechowywanie energii
wysoka wydajność i duża pojemność baterii.

Dalsze zalety z ENnergy POWERBOX®
Aplikacja: Prywatny / komercyjna
Obniż koszty energii elektrycznej
Dostępna energia słoneczna 24h
Szybki montaż

Pojemność baterii rozszerzalna
Certyfikat TÜV
Zintegrowany falownik
Finansowanie przez państwo

Dwa rozmiary -
Ta sama koncepcja!

Innowacyjny Magazyn Prądu : ENnergy POWERBOX® - rozmiary magazynowania energii



Monokrystaliczny: NUAC310 Polykrystaliczny: NDAH330H

310 W
„Wysoka wydajność“

330 W
„Solidne rozwiązanie“

Typ Ogniw: Krzem monokrystaliczny,
60 ogniw połączonych szeregowo

Typ Ogniw: Krzem polikrystaliczny,
72 ogniw połączonych szeregowo

Maksymalna moc: 310 W Maksymalna moc: 330 W

Wydajność modułu: 18.9 % Wydajność modułu: 17 %

Wymiary modułu: Długość x Szerokość x Głębokość 
165 cm x 99,2 cm x 3,5 cm

Wymiary modułu: Długość x Szerokość x Głębokość 
196 cm x 99,2 cm x 4 cm

Masa modułu: 18,5 kg Masa modułu: 22,5 kg

Rama modułu: Ze stopu anodyzowanego
aluminium, srebrna

Rama modułu: Ze stopu anodyzowanego
aluminium, srebrna

Gwarancja liniowej mocy wyjściowej: 25 Lat Gwarancja liniowej mocy wyjściowej: 25 Lat

Gwarancja produktu: 10 Lat Gwarancja produktu: 10 Lat

Wytwarzaj energię słoneczną.
Nigdy nie było to tak łatwe!

Fotowoltaika: Sharp - moduły fotowoltaiczne (mono i polykrystaliczne ogniwa słoneczne)

Znajdź właściwy moduł dla Twojego niezależnego projektu:



Bezpieczna inwestycja,
która sie opłaca.
Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej w 120 m² nowym, jednorodzinnym domu, Gospodarstwo domowe 
4 -osobowe, cena energii elktrycznej = 0,55 PLN/kWh*, 
Urządzenia systemu energetycznego : 9 kWp System fotowoltaiczny & 18 kWh Magazyn energii ENergy POWERBOX®

Twoje oszczędności, w tym roczny
wzrost ceny energii elektrycznej o 5%

RAZEM = 21.928,85 EUR

1.870,27 €
1.951,78 €

2.037,37 €
2.127,24 €

2.221,60 €
2.320,67 €

2.424,71 €

2.533,94 €

2.648,63 €

? €

2.000 €

2.300 €

2.450 €

2.600 €

2.750 €

3.000 €

3.150 €

1. Rok

1.500 €

1.792,64 €

2. Rok 3. Rok 4. Rok 5. Rok 6. Rok 7. Rok 8. Rok 9. Rok 10. Rok 11. Rok

Bezpieczna inwestycja dla 

Twojej przyszłości.

Oznaczenie

Gospodarstwo domowe (ogólna energia 
elektryczna gospodarstwa domowego) 2420 PLN

Ogrzewanie (w tym gorąca woda i wentylacja) + 1584 PLN

Twój stary rachunek za prąd 4004 PLN

Kwota w  PLN

4.400,00 kWh

2.880,00 kWh

7.280,00 kWh

Zużycie w 
kilowatogodzinach 

(kWh)

Twoje obecne roczne koszty energii elektrycznej

Produkcja energi słonecznej (100 %)

Konsumpcja energi słonecznej ** (75 %) - 3526,88 PLN

Twój nowy rachunek za prąd 355,75 PLN

8.550,00 kWh

6.412,50 kWh

Twoje nowe roczne koszty energii elektrycznej

Taryfy *** (0,28,- PLN / kWh) - 598,5 PLN

Zakup prądu (0,55,- PLN / kWh) 477,13 PLN

2.137,50 kWh

867,50 kWh

Twoje oszczędności w jednym roku 3648,25 PLN

Przykładowe obliczenia: Przy zakupie systemu fotowoltaicznego w połaczenie z zasobnikiem energii ENnergy

Podczas przygotowywania prospektu emisyjnego uwzględniono 0,55 groszy za kWh     *
Margines wkładu w całkowitą konsumpcję poprzez system ENnergy  **

Zasilanie w systemie fotowoltaicznym do 10 kWp ***



W zimie ogrzewanie,
a w lecie chłodzenie.

Pompa ciepła:  Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła - ACALOR 

Zasada systemu ACALOR tworzy zdrowy klimat w domu, zastępując przestarzałe ciepło konwekcyjne naturalnym 
ciepłem promieniującym. Dzięki prostym zasadom fizycznym możliwe jest osiągnięcie bezpośredniej równowagi  
cieplnej między ogrzewaniem, a obiektami w pomieszczeniu bez turbulencji powietrza. Ciepło bezpośrednio na skórze, 

równomiernie rozprowadza się po wszystkich częściach ciała, zapewnia lepsze krążenie krwi i stymuluje aktywność. 

Ciepło zmagazynowane w przyjaznym dla środowiska 
czynniku chłodniczym pompy ciepła ACALOR jest 
odprowadzane bezpośrednio, tj. bez pośrednictwa 
wymiennika ciepła wprowadzonego do rur ogrzewania 
podłogowego. Są one układane na jastrychu twojego 
pomeszczenia. Nie są tu potrzebne żadne wymienniki 
ciepła ani pompy wodne. 
Sterowanie jest proste i wymaga niewielkiej konserwacji. 
Ponadto ACALOR konsekwentnie rezygnuje z użycia 
dodatkowych elektrycznych prętów grzewczych.

Zdrowe środowisko życia, równomierny rozkład ciepła, 
funkcja chłodzenia w lecie, a także bardzo ekonomiczna 
praca, nawet przy najniższych temperaturach zewnętrznych 
(do -30°C), czyni to pompę ciępła ACALOR tak wyjątkową. 
Ponadto, długa gwarancja bez uprzednio napisanych 
okresów konserwacji uzupełnia system ACALOR.

WynikZasada

Niezwykle niskie koszty ogrzewania

Zauważalna przyjemna atmosfera

Równomierny rozkład ciepła

Bezobsługowa

Funkcja chłodzenia w lecie

1
2

3 4

Funkcjonowanie pompy ciepła - ACALOR 

5
1

2

3

4

Ogrzewanie podłogowe
z poszczególnymi obwodami grzewczymi

Zasobnik ciepłej wody użytkowej
 (182 x 59,5 x 71 cm)

Centralna jednostka z pompą ciepła
(60 x 50 cm)

Wysokowydajny parownik
(131 x 80 cm, wysokość = 120 cm)

5 System paneli fotowoltaicznych

Twoje zalety związane z ogrzewaniem i chłodzeniem

z pompą ciepła - ACALOR 

10 Lat
Gwarancji

Made in
Germany

Ponad 25 lat
doświadczenia

BAFA -  
Możliwa

promocja!



Energia słoneczna
do podrózowania.

Elektromobilność:   ENnergy eCarPark - Solarcarport oraz Ładowarka do E-samochodów

Możesz użyć własnego zadaszenia do generowania opłacalnej energii elektrycznej ze światła słonecznego, w celu doładowania 
Pojazdów elektrycznych lub Rowerów elektrycznych. Ponadto możliwe jest doprowadzenie nadmiaru prądu do  
gospodarstwa domowego. Możesz spersonalizować ENnergy Carport. Od Ciebie zależy, czy go polubisz jako zwykłe  
zadaszenie lub z wykorzystaniem jako zadaszenie słoneczne. Oferujemy wiaty garażowe dla jednego lub dwóch pojazdów.

Pojedyncze zadaszenie: eCarPark Basic Podwójne zadaszenie: eCarPark Plus

Konstrukcja: Solidne Aluminium Konstrukcja: Solidne Aluminium

Rozmiar łącznie: (szer/dł/wys) 3,40m x 5,38m x 3,00m Rozmiar łącznie: (szer/dł/wys) 6,70m x 5,38m x 3,00m

Wydajność modułów 
fotowoltaicznych:

310 Watt / peak Wydajność modułów 
fotowoltaicznych:

310 Watt / peak

Liczba modułów 
fotowoltaicznych: 10 Sztuk Liczba modułów 

fotowoltaicznych: 20 Sztuk

Ogólna wydajność i nachylenie: 3100 Watt  /   5 ° Ogólna wydajność i nachylenie: 6200 Watt   /   5 °

Przeznaczony dla

1 pojazdu
Przeznaczony dla 2 pojazdów.

Uzupełnij wyprodukowaną przez siebie energią słoneczną!

Najłatwiejsze i najszybsze rozwiązanie do ładowania Twojego e-samochodu.

Po prostu naładuj swój samochód elektryczny w domu. Stacja Ładowania ENnergy jest dobrze zamontowaną stacją 
ładuj ącą dla samochodów elektrycznych. Stacja szybkiego ładowania to jedno i drugie w Prywatnym gospodarstwie  
domowym, a także na użytek komercyjny. Proces ładowania odbywa się za pomocą 1-fazy lub 3-faz energii elektrycznej.  
Ponadto oferujemy również stację ładującą jako Wallbox. Prosty, szybki i bezpieczny!

Szybki czas ładowania: Od 3,7 kW, 7,4 kW do nawet 22 kW (możliwa moc ładowania)

Przeznaczenie: Prywatny dom i handel

Kompatybilne połączenia
i kabel ładujący

Typ 2 gniazdo, Typ 2 kabel ładujący lub
Typ 1 opcje połaczeń

Podłączenie zasilania: 1 fazowe lub 3 fazowe podłączenie zasilania

Indiwidualzne zastosowanie: Dostępny jako stacja ładująca lub jako wallbox

Twoje zalety dzięki stacji ładującej ENnergy!



                                             www.enacsystems.pl

ENACSYSTEMS   -   ul. Grażyńskiego 12   -   43-300 Bielsko-Biała

+ 48 500 363 407
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Website:  www.ennergy.de Email:  info@ennergy.de
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Wartości zastosowane w prospekcie emisyjnym zostały określone na podstawie dostępnych nam danych dotyczących zużycia. Zastosowane wartości nie są zatem wiążące. Zastrze-
gamy sobie prawy do zmian technicznych i aktualizacji wartości, usług i innych informacji zawartych w arkuszach danych, broszurach i wszelkich dokumentach.
Ilustracje lub rysunki są tylko przykładami i podlegają ciągłej weryfikacji i adaptacji,o ile informacje nie pochodzą bezpośrednio od nas.
Informacje te nie stanowią gwarancji, obowiązują informacje zawarte w wiążącym przyjęciu zamówienia lub umowie zakupu.


