
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OFERTA INSTALACJI ELEKTROWNI 
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 4,32 kWp 

 
 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

            Załączona oferta dotyczy zaprojektowanego systemu fotowoltaicznego o 
mocy 4,32  kWp w technologii on-grid. 
 
Oznacza to iż falowniki współpracują z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną, 
nadwyżka energii  przekazywana jest do sieci zewnętrznej zakładu 
energetycznego. 
 

Zaproponowane panele fotowoltaiczne firmy CANADIAN SOLAR HiKu 
CS3L-360W są o mocy 360Wp z czarną ramą są wykonane w technologii 
monokrystalicznej to jedne z  najlepszych modułów fotowoltaicznych na rynku 
światowym. CANADIAN jest jednym z największych producentów paneli 
fotowoltaicznych na świecie (Bloomberg Tier 1 Solar Panels List 2020) 4 miejsce 
na świecie w Q2 2020.  
 

Falownik Sofar Solar postawił na prostotę i niezawodność. 10 lat gwarancji 
w standardzie bez dodatkowych opłat to wynik, który wskazuje na małą 
awaryjność tych urządzeń. Składają się z komponentów renomowanych marek. 
Posiada wszystkie wymagane  certyfikaty. Marka zyskała przychylność na wielu 
rynkach międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest również sprawny serwis w 
języku polskim. 

 
 

 

 

Zakres prac: 
 

• Przygotowanie i przesłanie propozycji umowy 
• Przygotowanie projektu koncepcyjnego 
• Montaż instalacji fotowoltaicznej według projektu na dachu skośnym  
• Montaż zabezpieczeń elektrycznych, podłączenie instalacji do sieci 

elektroenergetycznej w budynku. 
• Przygotowanie i wysłanie dokumentacji powykonawczej do Operatora 

Sieci Dystrybucyjnej 
• Próbny rozruch instalacji 
• Pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację w programie „Mój Prąd” 
• Zaoferujemy dodatkowe usługi, serwis itp. 



 

 

 

 

 

 
 

 

• Moduły fotowoltaiczne CANADIAN SOLAR HiKu CS3L-360W 

- w technologii monokrystalicznej – 12 sztuk 

- dodatnia tolerancja mocy modułów od 0 do +5W 

• Falownik fotowoltaiczny SOFAR 4.4 KTL-X 

-beztransformatorowy, monitoring pracy on-line, trójfazowy 

• System montażowy typu: DACHÓWKA CERAMICZNA 

• Okablowanie DC – kabel solarny 6mm2, 
• Okablowanie AC – kabel miedziany 5x4mm2 

• Konektory, akcesoria uzupełniające, oryginalne złącza MC4 Multi-Contact 
• Rozdzielnia DC i AC firmy Noark, 
• Ograniczniki przepięć AC i DC niemieckiej firmy Dehn, wyłącznik nadprądowy 
Noark 

• Montaż, zgłoszenie do zakładu energetycznego oraz rozruch instalacji, 
gwarancja na 5 lat na 

działanie całości instalacji, 
• Podłączenie falownika do sieci Wi-Fi, kompletna instalacja, odbiór, 
• Doradztwo w pozyskaniu dotacji w programie Mój Prąd 

• Cena zawiera projekt oraz zgłoszenie do Zakładu Energetycznego z VAT 8% 

Cena netto: 20581,70 PLN 

Cena brutto: 22228,23PLN 

Koszty po uwzględnieniu dotacji „Mój prąd”: 17228,23 PLN 

Możliwa ulga podatkowa: 3101,08 PLN 

Wartość po uwzględnieniu dotacji oraz ulgi podatkowej: 14127,15 PLN 
 

 
  

 

Co to jest moduł HALF CUT? 

HALF CUT to inaczej moduł z ogniwami ciętymi na pół, z tradycyjnego 
ogniwa 156×156 mm powstaje ogniwo w wymiarach 156×78 mm. W typowym 
module opartym na technologii krzemowej znajduje się 60 ogniw, w half cut 120. 
Ogniwa połówkowe wiązane są w łańcuchy (sub-moduły) połączone ze sobą 
równolegle, w efekcie czego “połówka” ma zbliżony prąd i napięcie wyjściowe 
do “całości”. 



 

 

 

 

 

Moduły HALF CUT charakteryzują się: 

• większą mocą wyjściową, 
• mniejszym współczynnikiem temperaturowym, 
• lepszą pracą przy częściowym zacienieniu czy zabrudzeniu ogniwa, 
• większą wytrzymałością mechaniczną. 

HALF CUT – mniejsze straty i większa moc 

Powierzchnia ogniwa w HALF CUT jest o połowę mniejsza niż w 
standardowym module, dzięki czemu generuje odpowiednio mniejsze natężenie 
prądu oraz ma dwukrotnie mniejszą rezystancję (opór elektryczny). Odnosząc 
się do wzoru na straty mocy (P = R² x I) można w prosty sposób porównać do 
siebie dwie technologie. Okazuje się, że zastosowanie ogniw połówkowych 
pozwala zmniejszyć straty mocy na linii ogniwo PV – moduł PV nawet 
czterokrotnie! 

HALF CUT – niższa temperatura – dłuższa żywotność 

Szynoprzewody i ogniwa w modułach HALF CUT mają mniejsze 
obciążenia prądowe. Dzięki temu nie nagrzewają się tak jak standardowe, co 
jest szczególnie istotne przy silnym promieniowaniu słonecznym. W 
standardowych warunkach ogniwa połówkowe mają o około  2 stopnie C niższą 
temperaturę niż moduł w technologii klasycznej – przedłuża to ich  żywotność i 
zwiększa uzysk. 

Zacienienie nie tak straszne z modułami HALF CUT PERC 

Dzięki temu, że moduł połówkowy składa się z niezależnych, połączonych 
równolegle sub-modułów, częściowe zacienienie nie blokuje pracy całego 
ogniwa. Podobnie ma się sprawa z zabrudzeniem lub uszkodzeniem 
mechanicznym. Co to oznacza? Przy niewielkim zacienieniu padającym na 
dolną część modułu, przy standardowej technologii wyłączyłby się on 
całkowicie, w half cut przestanie pracować tylko jedna połowa. 

HALF CUT – jeszcze bardziej wytrzymałe 

Zmniejszenie powierzchni ogniwa, sprawia, że moduły połówkowe są 
jeszcze bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki mniejszym 
naprężeniom, zmniejsza się ryzyko powstawania mikrouszkodzeń np. podczas 
transportu, silnego wiatru czy obciążenia śniegiem. Skutkiem występowania 
mikropęknięć jest wzmożone nagrzewanie się tych miejsc. Konsekwencją hot 
spotów (gorących punktów) jest stopniowa utrata mocy lub przyśpieszone 
zużycie baterii słonecznej. Dzięki technologii HALF CUT możemy być spokojni 
o działanie naszej instalacji przez długie lata. 

 


