ТОВ «Альтек-сервіс» створено на базі ТОВ «ПКП Інтком» який працює
на ринку промислової автоматики та електроніки - з 2005 року. Так само є
дистриб’ютором, та сервісним центром по півдню України - ТМ Альтек - заводу
«ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» утвореного у 1967 році
Адреси представництв в місті Миколаїв:
- Головний офіс та виробництво - вул. Погранична, 29 В
- Виставковий зал та склад - проспект Героїв Сталінграду, 113 б
- Магазин - вул. Радісна 27
https://altek-service.com.ua/
+38 096 10 100 70
https://grand-int.com/
+38 099 077 35 00
Мережева сонячна фото електростанція.
Підключившись до 31.12.2019 року, за державною програмою - «ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ»,
укладений договір, з енергоринку України фіксує ставку 0,18 євро за кожен проданий
кіловат, до 31.12.2029 року

ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ - 10,05 кВт
Виробляє за 1 рік - 13 200 кВт/г
Для встановлення та введення в експлуатацію станції, необхідно:
- покрівля або навіс, під кутом 30-35 ° (можемо виготовити)
площею 60 м. кв. орієнтована на ЮГ
- Фото модулі від ULICA SOLAR UL-335P-72 - 30 шт
- Мережевий інвертор від Altek ACRUX-10K-DM
- Wi-Fi модуль для віддаленого моніторингу
- Заземлення та захист AC / DC від ETI
- Вузол обліку з двонаправленим лічильником
- Кабельна-провідникова продукція, витратні матеріали
- Комплект кріплень фото модулів
- Транспортні витрати
- Монтаж
- Проект, пуска-налагодження та введення в експлуатацію
05.10.2019.

РАЗОМ: 8 402 $ или 210 050 грн.

USD - 25.00
EUR - 27.50

ОКУПНІСТЬ:
Без обліку власного споживання станція виробить за рік - 13 200 кВт/г
Отримайте за продану електроенергію по 0,18 євро за кожен кВт - 2 376 євро
Автоматично з Вас утримають податок - 19,5%
Разом на карту, щорічно будете отримувати – 52 599 грн.
При одноразовому вкладанні 210 050 грн., Щорічні повернення 52 599 грн.

Окупність близько 4 років
Гарантія на панелі та інвертор 5 років

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТАНЦІЇ ВІД 25 РОКІВ ТА БІЛЬШЕ

