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kWp OPTIMUM

Megnevezés
Ár/

 Euro
MNB

nettó
 egységár

nettó ár
 összesen

bruttó ár
 összesen

inverter: Huawei SUN 2000-10KTL M1 1 db 1 699 408 693 039 Ft 693 039 Ft 880 160 Ft
     10 év gyártói garancia ( 3*16,9 Amper )

napelem: Jinko Solar JKM470N-60HL4-V BF ( Mono 470 Wp ) 26 db 197 408 80 527 Ft 2 093 708 Ft 2 659 010 Ft
     12 év termék,        25 év 85 % teljesítmény garancia

Solar Tartórendszer 26 klt 84 408 34 290 Ft 891 540 Ft 1 132 256 Ft
     12 év termékgarancia

AC/DC védelmi eszközök 1 klt 436 408 177 800 Ft 177 800 Ft 225 806 Ft
     túlfeszültség levezetők, leválasztó kapcsolók, kismegszakító, dobozok

Prémium Solar kábel + szerelési anyag 1 klt 456 408 186 233 Ft 186 233 Ft 236 516 Ft

Munkadíj 1 549 900 Ft 549 900 Ft 698 373 Ft
Napelem összesen: 4 592 220 Ft 5 832 120 Ft

Engedélyeztetés 73 500 Ft 93 345 Ft

Napelem megtérülési számítás

1 kW ára 

Megtérülés hozzávetőlegesen Év

Éves termelés hozzávetőlegesen kWh

Kiváltható éves villanyfogyasztás Ft

Kiegészítő információk:
cserép tető esetén:

földi telepítés esetén:
Az ajánlat nem tartalmazza a napelemes mező vagy a főelosztó közötti távolsághoz tartozó földmunka díját.

lemeztető,trapéz lemeztető, zsindely, telepítés esetén:

lapostetős telepítés esetén:

Előfordulhat, hogy az érintésvédelmi szakember villámvédelem érdekében talajszondát ír elő. Ennek anyag és 
munkadíját az ajánlat nem tartalmazza.

Egyaránt használunk mini sín alacsony és magas változatát valamint botkonzolos tartószerkezetet.Fenntartjuk a 
jogot, hogy alkalmazásukat magunk mérlegeljük, hogy az Ön számára a legideálisabbat válasszuk.

955 653

Abonyi H.E.

13 652

12,22

Telepítés alkalmával előfordulhat, hogy néhány cserép megsérűl. Cseréjéről gondoskodunk. Tartalék cserép 
biztosítása az Ön felada!

Árajánlat

NAPELEM KALKULÁCIÓ

Mennyi-ség

477 260 Ft

6,10

https://www.solar-solutions.hu/
mailto:info@solar-solutions.hu


általános információk:

A szerkezet súlyozásához az anyagokat az ajánlat nem tartalmazza. A tető anyagából adódóan keletkezhetnek 
plusz költségek, mint például bitumenes lemez vagy gumi alátét. Az indikatív ajánlat ezen plusz költségeket nem 
tartalmazza.

ügyvezető

Kizárólag eredeti, bontatlan, I. osztály minőségű termékek kerülnek beépítésre.

A villanyóra szabványosítás és/vagy a szükséges teljesítménybővítés költségeit az ajánlat nem tartalmazza.
Az ár nem tartalmazza az inverter és a villanyóra közötti, földmunkát illetve anyagköltséget!
Az árajánlat 7 napig illetve 410 Ft/ Euro árfolyamig érvényes.

Kivitelezési garancia 5 év .

Szatmári Róbert

Amennyiben a napelemek és az inverter közötti távolság meghaladja az épületen belül az 5 métert , épületen kívül 
a 10 métert  be kell építeni egy tűzvédelmi leválasztót.



          
                   

Az Ön adatai A telepítés adatai

Neve: Fogyasztás

Címe: �ƅůĠƐƐǌƂŐ 0-35 normál

E-mail: Tájolás DNy

T. száma: Héjalás ĨƂůĚŝ�ƚĂƌƚſƐǌĞƌŬĞǌĞƚ

Á R A J Á N L A T

Kincses Attila
részére

2022.12.05

��ƚĞůĞƉşƚĠƐŚĞǌ�ǀĞǌĞƚƅ�Ʒƚ

<ƂƐǌƂŶũƺŬ͕�ŚŽŐǇ�ŵĞŐƚŝƐǌƚĞů�ďĞŶŶƺŶŬĞƚ�ďŝǌĂůŵĄǀĂů�ĠƐ�ŬƂǌĞů�Ϯ͘ϬϬϬ�ƚĞůĞƉşƚĞƚƚ�ƌĞŶĚƐǌĞƌ�ƵƚĄŶ�
PŶŶĞŬ�ŝƐ�ĂũĄŶůĂƚŽƚ�ĂĚŚĂƚƵŶŬ͘�

&ĞůŚşǀũƵŬ�ĨŝŐǇĞůŵĠƚ͕�ŚŽŐǇ�Ă�ƐǌŽůŐĄůƚĂƚſŬŚŽǌ�ďĞĠƌŬĞǌĞƚƚ�ſƌŝĄƐŝ�ŵĞŶŶǇŝƐĠŐƾ�ŝŐĠŶǇďĞũĞůĞŶƚĠƐ�ŵŝĂƚƚ�
Ă�ƐǌŽůŐĄůƚĂƚſŝ�ƺŐǇŝŶƚĠǌĠƐ�ŝĚĞũĞ�ũĞůĞŶůĞŐ�ϯͲϰ�ŚſŶĂƉ͘���ƚĞůĞƉşƚĠƐ�Ăǌ�ĞŶŐĞĚĠůǇ�ŬŝĂĚĄƐĄƚ�ŬƂǀĞƚƅĞŶ�
ƚƂƌƚĠŶŚĞƚ͘

Kincses Attila

ϮϳϰϬ��ďŽŶǇ�dĠŐůĂŐǇĄƌŝ�ƚſ

Ŭ͘ƐƚĂƌϮϭϬϲΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϬϲϳϬϲϳϱϮϭϬϲ

 

(OĘ]HWHV�DMiQODW�
.RQ]XOWiFLy�pV�

9pJOHJHV�iUDMiQODW� 6]HU]ĘGpVN|WpV�IHOPpUpV�   

azonnal 1 héten belül D�IHOPpUpVW�N|YHWĘHQ azonnal 
  azonnal  

7HUYH]pV�pV�
.LYLWHOH]pV� 0pUĘyUD�FVHUH� 7HUPHOpV�HQJHGpO\H]WHWpV�

   

kb 2 hónap (a általában 1 nap MHOOHP]ĘHQ��-3 héttel yUDFVHUpW�N|YHWĘHQ 
szolgáltatón múlik)  a telepítés után  
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�ůƅůĞŐ�ϭ͘ 30% �ůƅůĞŐ�Ϯ͘ ϰϬй 30%

Kedvezményes bruttó ár
Kedvezményes nettó ár

Az Ön árajánlata

-

30 év
Huawei SUN2000-10KTL-M1

10,92 kWp

Termékgarancia

5 586 386 Ft

Tartalmazza
Inverter típusa

Monitoring
Fázis és teljesítmény igény

Tartalmazza
10 év

3 fázis x 16 Amper
Termékgarancia

dƾǌǀĠĚĞůŵŝ�ŬĂƉĐƐŽůſ

Névl. teljesítmény

dĞƚƅĨĞůƺůĞƚ�ŝŐĠŶǇ

Napelem típusa

Optimalizálás típusa

Várható éves hozam 10 920 - 13 104 kWh/év
Várható havi hozam (Ft) 72 800 Ft - 87 360 Ft

�Ƶƚſ�ƚƂůƚƅ
-

4 369 366 Ft
1 217 020 Ft
512 eFt/kWp

Munka díj

52,8 m²

-
4 398 729 Ft

Akkumulátor

Teljesítménygarancia

24 db ZNShine Solar 455 Wp

12 év

Munkadíj arány 21,8%

�ƌĂũĄŶůĂƚƵŶŬ�ŬƵůĐƐƌĂŬĠƐǌ͕�Ăǌ�ĄůƚĂůĄďĂŶ�ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ�ĂŶǇĂŐŽŬĂƚ�ĠƐ�ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚ�ƚĂƌƚĂůŵĂǌǌĂ͕�
ďĞůĞĠƌƚǀĞ�Ă�ƚĞůũĞƐ�ŬƂƌƾ�ĄƌĂŵƐǌŽůŐĄůƚĂƚſŝ�ƺŐǇŝŶƚĠǌĠƐƚ͘�EĞŵ�ƚĂƌƚĂůŵĂǌǌĂ�ĂǌŽŶďĂŶ�ǀŝůůĂŶǇſƌĂ�
ĐƐĞƌĠũĠƚ�ĠƐ�ĂŶŶĂŬ�ŬƂůƚƐĠŐĠƚ͕�ŵŝǀĞů�Ğǌ�Ăǌ�ĞůĞŬƚƌŽŵŽƐ�ƐǌŽůŐĄůƚĂƚſ�ŬŝǌĄƌſůĂŐŽƐ�ŚĂƚĄƐŬƂƌĞ�;ϯǆϭϲ�
�ŵƉĞƌ�ĂůĂƚƚ�ŝŶŐǇĞŶĞƐ͕�ĨĞůĞƚƚĞ�ϯϳ͘ϬϬϬ�&ƚͲŽƚ�ƐǌĄŵůĄǌ�Ŭŝ�ĠƌƚĞͿ͘

DĞŐƚĠƌƺůĠƐŝ�ŝĚƅ 5 év
Kiváltott CO2-szennyezés 11,2 t/év

&ŝǌĞƚĠƐŝ�ƺƚĞŵĞǌĠƐ

Végszámla

Fajlagos bruttó ár

Η�ůƅůĞŐ�ϭΗ͗�Ă�ƐǌĞƌǌƅĚĠƐ�ŵĞŐŬƂƚĠƐĠƚ�ŬƂǀĞƚƅĞŶ͕�Η�ůƅůĞŐ�ϮΗ͗�Ă�ƚĞƌǀĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝſ�ũſǀĄŚĂŐǇĄƐĄƚ�
ŬƂǀĞƚƅĞŶ͕�ΗsĠŐƐǌĄŵůĂΗ�Ă�ƌĞŶĚƐǌĞƌ�ŵƾƐǌĂŬŝ�ĄƚĂĚĄƐͲĄƚǀĠƚĞůĠƚ�ŬƂǀĞƚƅĞŶ͘�

Anyag díj

Anyagdíj arány 78,2%
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A Sunova napelem panelek

��ϮϬϭϲͲďĂŶ�ĂůĂƉşƚŽƚƚ�^ƵŶŽǀĂ�^ŽůĂƌ�ĞŐǇ�ŝŶƚĞŐƌĄůƚ�ƌĞŶĚƐǌĞƌŵĞŐŽůĚĄƐͲƐǌŽůŐĄůƚĂƚſ͕�ĂŵĞůǇ�Ă�
ŐůŽďĄůŝƐĂŶ�ĞůŽƐǌƚŽƚƚ�ŶĂƉĞůĞŵĞƐ�ƚĞƌŵĠŬĞŬ�ŬƵƚĂƚĄƐͲĨĞũůĞƐǌƚĠƐĠƌĞ�ĠƐ�ŐǇĄƌƚĄƐĄƌĂ͕�ǀĂůĂŵŝŶƚ�
ĨŽƚŽǀŝůůĂŵŽƐ�ĞƌƅŵƾǀĞŬ�ĨĞũůĞƐǌƚĠƐĠƌĞ�ƂƐƐǌƉŽŶƚŽƐşƚ͘

��^ƵŶŽǀĂ�^ŽůĂƌ�ũĞůĞŶůĞŐ�ŚĄƌŽŵ�ŐǇĄƌĂƚ�ƺǌĞŵĞůƚĞƚ�<şŶĄďĂŶ�ĠƐ�sŝĞƚŶĂŵďĂŶ�ϯ�'t�ŬĂƉĂĐŝƚĄƐƐĂů͘�
/ƌŽĚĄŝ�ĠƐ�ƚĞůĞƉŚĞůǇĞŝ�DĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐ�ŵĞůůĞƚƚ�ŵĞŐƚĂůĄůŚĂƚſĂŬ�EĠŵĞƚŽƌƐǌĄŐďĂŶ͕��ƌĂǌşůŝĄďĂŶ͕�
>ĞŶŐǇĞůŽƌƐǌĄŐďĂŶ͕�,ŽůůĂŶĚŝĄďĂŶ͕�DĞǆŝŬſďĂŶ�ĠƐ�ŵĄƐ�ƚĞŶŐĞƌĞŶƚƷůŝ�ŽƌƐǌĄŐŽŬďĂŶ͘��ǌĞŶŬşǀƺů�ƚƂďď�
ŵŝŶƚ�ϭϬϬ�ŝƉĂƌĄŐǀĞǌĞƚƅ�ƉĂƌƚŶĞƌĞ�ǀĂŶ�Ă�ǀŝůĄŐ�ƚƂďď�ŵŝŶƚ�ϮϬ�ŽƌƐǌĄŐĄďĂŶ�ĠƐ�ƌĠŐŝſũĄďĂŶ͘

�ǌ�ĄƚĨŽŐſ�ďĞůƐƅ�ŵŝŶƅƐĠŐĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞŬ�ŵĞŐĨĞůĞůŶĞŬ�;ǀĂŐǇ�ŵĞŐŚĂůĂĚũĄŬͿ�Ă�ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝ�
ƐǌĂďǀĄŶǇŽŬĂƚ͘���ƉĂŶĞůĞŬƌĞ�ƉĞĚŝŐ�Ă�ƉŝĂĐŽŶ�ĄůƚĂůĄŶŽƐ�ϭϱ�Ġǀ�ŐǇĄƌƚſŝ�ĠƐ�Ϯϱ�Ġǀ�ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇ�
ŐĂƌĂŶĐŝĄƚ�ǀĄůůĂů͕�ĚĞ�Ăǌ�ĄƚůĂŐŽƐŶĄů�ŵĂŐĂƐĂďď͕�ϴϰ͕ϴйͲŽƐ�ŚĂƚĄƐĨŽŬƌĂ͘
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�ǌ�ϭϵϴϴͲďĂŶ�ĂůĂƉşƚŽƚƚ͕�ƚƂďď�ŵŝŶƚ�ϯϮ�ĠǀĞƐ�ŐǇĄƌƚĄƐŝ�ƚĂƉĂƐǌƚĂůƚƚĂů�ƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ��E�&�Tier 1 
ŵŽĚƵůŐǇĄƌƚſ͘�'ǇĄƌƚſŝ�ŬĂƉĂĐŝƚĄƐĂ�ŵĄƌĂ�ŵĞŐŚĂůĂĚũĂ�ĠǀĞƐ�ƐǌŝŶƚĞŶ�Ă�ϭϬ�'tͲŽƚ͊�dĞƐƚƌĞ�ƐǌĂďŽƚƚ��W��
ŵĞŐŽůĚĄƐŽŬĂƚ�ĠƐ�KΘD�ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬĂƚ�ƐǌĄůůşƚ�Ă�ǀŝůĄŐƐǌĞƌƚĞ�ũĞůĞŶ�ůĠǀƅ�ƉĂƚŶĞƌĞŝŶĞŬ͘

���E^,/E��ĐĠůũĂ͕�ŚŽŐǇ�Ăǌ�ĞŐǇŝŬ�ůĞŐŶĂŐǇŽďď�ŬƂǌƺǌĞŵŝ�ƐǌŝŶƚƾ�ŶĂƉĞŶĞƌŐŝĂͲƉƌŽũĞŬƚĨĞũůĞƐǌƚƅǀĠ�
ǀĄůũŽŶ͕�ĂŵĞůǇŶĞŬ�ŐůŽďĄůŝƐ�ůĄďŶǇŽŵĂ�:ĂƉĄŶďĂŶ͕�/ŶĚŝĄďĂŶ͕�EĠŵĞƚŽƌƐǌĄŐďĂŶ͕�KůĂƐǌŽƌƐǌĄŐďĂŶ͕�
^ǀĄũĐďĂŶ͕�Ăǌ��ŐǇĞƐƺůƚ�<ŝƌĄůǇƐĄŐďĂŶ͕�Ăǌ��ŐǇĞƐƺůƚ��ůůĂŵŽŬďĂŶ͕�<ĂŶĂĚĄďĂŶ͕��ŚŝůĠďĞŶ͕�
�ƵƐǌƚƌĄůŝĄďĂŶ͕��ĨƌŝŬĄďĂŶ�ĠƐ�ŵŽƐƚ�ŵĄƌ�DĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŽŶ�ŝƐ�ŵĞŐƚĂůĄůŚĂƚſ͘�

ϭϬ���ĨĠůĐĞůůĄƐ�ĚƵƉůĂ�ƺǀĞŐ�W�Z��ƚĞĐŚŶŽůſŐŝĄƐ�ŶĂƉĞůĞŵ�ŵŽĚƵůŽŬ�ŵĞůǇĞŬ�ŬŝŵĂŐĂƐůſ�Ϯϭ͘ϮϱйͲŽƐ�
ŚĂƚĄƐĨŽŬŬĂů�ŬĠƉĞƐĞŬ�ŵƾŬƂĚŶŝ͊

��ƐǌŽŬĄƐŽƐ�Ϯϱ�Ġǀ�ŚĞůǇĞƚƚ�ϯϬ�ĠǀĞƐ�ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇŐĂƌĂŶĐŝĄƚ�ĂĚ�ƌĄ�Ă�ŐǇĄƌƚſ͕�ƌĄĂĚĄƐƵů�Ă�ŵŝŶĚĞǌƚ�
ϴϰ͕ϵϱй�ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇƌĞ͊

�ǌ�ĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚ�D���ƚĞĐŚŶŽůſŐŝĂ�ĐƐƂŬŬĞŶƚŝ�Ă�ƐşŶĞŬ�ŬƂǌƂƚƚŝ�ƚĄǀŽůƐĄŐŽƚ�ĠƐ�ƵũũƌĄĐƐ�ǀŽŶĂůĂƚ͕�ĂŵĞůǇ�
ƐĞŐşƚŝ�Ă�ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇ�ŶƂǀĞůĠƐĠƚ͘���ƚĞĐŚŶŽůſŐŝĄŶĂŬ�ŚĄůĂ�ŐǇĞŶŐĞ�ĨĠŶǇǀŝƐǌŽŶǇŽŬ�ŵĞůůĞƚƚ͕�ƉĠůĚĄƵů�
ŬƂĚďĞŶ͕�ĨĞůŚƅƐ�ŝĚƅďĞŶ�ĠƐ�ŬŽƌĂ�ƌĞŐŐĞů�ŝƐ�ŬŝŵĂŐĂƐůſ�ŚĂƚĄĨŽŬŬĂů�ƚĞƌŵĞů͘�&ĞůƺůĞƚŬĞǌĞůĠƐĠďƅů�
ĂĚſĚſĂŶ�ĞůůĞŶĄůů�Ă�ǌŽƌĚ�ŬƂƌŶǇĞǌĞƚŶĞŬ͕�ŵŝŶƚ�Ă�Ɛſ͕�ĂŵŵſŶŝĂ͕�ŚŽŵŽŬ͕�ŵĂŐĂƐ�ŚƅŵĠƌƐĠŬůĞƚ�ĠƐ�
magas páratartalom.

���ŶƐŚŝŶĞ�^ŽůĂƌ�ŝŶŶŽǀĂƚşǀ͕�ƐƚĂďŝů�ǀĄůůĂůĂƚŬĠŶƚ�ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ�ǀŝůĄŐ�dKWϮϬ�ŶĂƉĞůĞŵ�ŐǇĄƌƚſ�ĐĠŐĞ�
ŬƂǌƂƚƚ�ƐǌĞƌĞƉĞů�Ă��ůŽŽŵďĞƌŐ�d/�ZϭͲĞƐ�ůŝƐƚĄũĄŶ͘

A ZNShine napelemek

ϰ͘�ŽůĚĂů



^ŽůƉůĂŶĞƚ�ŝŶǀĞƌƚĞƌƌĞů

,ƵĂǁĞŝ�ŝŶǀĞƌƚĞƌƌĞů

j:�'�E�Z��/M^�^hEϮϬϬϬͲ>ϭ

��,ƵĂǁĞŝ�ŶĂƉĞůĞŵĞƐ�ƚĞƌŵĠŬĞŝƚ�ĠƐ�ŵĞŐŽůĚĄƐĂŝƚ�ƚƂďď͕�ŵŝŶƚ�ϭϳϬ�ŽƌƐǌĄŐďĂŶ�ŚĂƐǌŶĄůũĄŬ͕�ƐĞŐşƚǀĞ�
ĞǌǌĞů�Ă�ǀŝůĄŐ�ŶĠƉĞƐƐĠŐĠŶĞŬ�ĞŐǇŚĂƌŵĂĚĄƚ�ƚƂďď͕�ŵŝŶƚ�ϯϬ�ĠǀĞ͘

Prémium rendszer

DĂ�Ăǌ��/^t�/�ĞŐǇ�ĨƺŐŐĞƚůĞŶ�ŬƵƚĂƚĄƐƐĂů͕�ĨĞũůĞƐǌƚĠƐƐĞů�ĠƐ�ŐǇĄƌƚĄƐƐĂů�ĨŽŐůĂůŬŽǌſ�ǀĄůůĂůĂƚ͘���
ŬƂǌĞůŵƷůƚďĂŶ�ǀĠŐƌĞŚĂũƚŽƚƚ�ƚƅŬĞĄƚĐƐŽƉŽƌƚŽƐşƚĄƐ�Ăǌ��/^t�/Ͳƚ�ŬƺůƂŶƂƐĞŶ�ĞƌƅƐ�ƉĠŶǌƺŐǇŝ�ĂůĂƉŽŬƌĂ�
ŚĞůǇĞǌŝ�Ăǌ�ŝƉĂƌĄŐŽŶ�ďĞůƺů͘

�ǌ�ŝŶǀĞƌƚĞƌ�ĂƵƚŽŵĂƚŝŬƵƐĂŶ�ĐƐƂŬŬĞŶƚŝ�Ă�ŬŝŵĞŶĞƚŝ�ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇĠƚ͕�ŚŽŐǇ�ŵĞŐǀĠĚũĞ�ŵĂŐĄƚ�Ă�
ƚƷůŵĞůĞŐĞĚĠƐƚƅů͘�&ĞůƺŐǇĞůĞƚŝ�ŵĞŐŽůĚĄƐŽŬŶĂŬ�ŬƂƐǌƂŶŚĞƚƅĞŶ�ǀĞǌĠƌĞůŚĞƚŝ�Ă�ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝŬƵƐ�ƌĞŶĚƐǌĞƌ�
ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇĠƚ͕�ŬĞǌĞůŚĞƚŝ�Ă�ŚĄůſǌĂƚŝ�ďĞƚĄƉůĄůĄƐƚ�ĠƐ�ŐǇŽƌƐĂŶ�ĨĞůŝƐŵĞƌŝ�Ă�ŵƾƐǌĂŬŝ�ŚŝďĄŬĂƚ͘

�ǌ�Ʒũ�^hE�ƚĞƌŵĠŬĐƐĂůĄĚ�Ă�ŵĄƐŽĚŝŬ�ŐĞŶĞƌĄĐŝſƐ�ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſǀĂů�ĞŐǇƺƚƚ�ŵĂŐĂƐĂďď�ŚĂƚĄƐĨŽŬŽƚ�ĠƐ�
ŶĂŐǇŽďď�ĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵĞůĠƐƚ�ďŝǌƚŽƐşƚ�Ă�ŶĂƉĞůĞŵĞƐ�ƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬŶĞŬ͘

��ďĞĠƉşƚĞƚƚ�ǁŝĨŝͲǀĞů�ĠƐ�ĨĞůŚĂƐǌŶĄůſďĂƌĄƚ�ŽŬŽƐ�ƚĞůĞĨŽŶ�ĂƉƉůŝŬĄĐŝſǀĂů�ŬƂŶŶǇĞŶ�ŶǇŽŵŽŶ�ŬƂǀĞƚŚĞƚƅ�Ă�
ƚĞƌŵĞůĠƐ�ĠƐ�Ăǌ�ĞƐĞƚůĞŐĞƐ�ƉƌŽďůĠŵĄŬƌſů�ŝƐ�ĂǌŽŶŶĂů�ƌŝĂƐǌƚĄƐ�ĠƌŬĞǌŝŬ͘

�ǌ�ŝŶǀĞƌƚĞƌ�ĐƐĞŶĚĞƐ͕�ŵĞŐďşǌŚĂƚſĂŶ�ƺǌĞŵĞů͕�//ͲĞƐ�ƐǌŝŶƚƾ����ĠƐ����ƚƷůĨĞƐǌƺůƚƐĠŐ�ǀĠĚĞůĞŵŵĞů͘�
dĞƐǌŝ�ŵŝŶĚĞǌƚ�ůĞƚŝƐǌƚƵůƚ�ĞƐǌƚĠƚŝŬƵƐ�ŬŝǀŝƚĞůďĞŶ͘

Hagyományos rendszer 

��^ŽůƉůĂŶĞƚ�Ăǌ��/^t�/�ŵĄƌŬĄũĂ͕�Ă�ǀĄůůĂůĂƚ�ϮϬϬϳ�ſƚĂ�ŐǇĄƌƚ�ŝŶǀĞƌƚĞƌĞŬĞƚ͘���ŬŽƌĄďďĂŶ�Ăǌ�^D��ŬşŶĂŝ�
ůĞĄŶǇǀĄůůĂůĂƚĂŬĠŶƚ�ŝƐ�ŝƐŵĞƌƚ��/^t�/�ŬŝǀĄůſ�ŵŝŶƅƐĠŐƾ�ĠƐ�ŵĞŐďşǌŚĂƚſ�ƚĞƌŵĠŬĞŬĞƚ�ŐǇĄƌƚ�ŽůǇĂŶ�
ŶĞǀĞƐ�ŵĄƌŬĄŬ�ƐǌĄŵĄƌĂ͕�ŵŝŶƚ�Ăǌ�^D��ĠƐ�Ă��ĞǀĞƌƐŽůĂƌ͘

5. oldal



,ƵĂǁĞŝ�ŝŶǀĞƌƚĞƌ

j:�'�E�Z��/M^�^hEϮϬϬϬͲ>ϭ

,ƵĂǁĞŝ�ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſ

<ƂǌǀĞƚůĞŶ�ĂŬŬƵŵƵůĄƚŽƌ�ĐƐĂƚůĂŬŽǌĄƐŝ�ůĞŚĞƚƅƐĠŐ͕�ŬĠƐƅďďŝ�ŚŝďƌŝĚ�ƺǌĞŵŚĞǌ͘

�ƅǀĞďď�ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſ͗�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐŽůĂƌ͘ŚƵĂǁĞŝ͘ĐŽŵͬŚƵͬ&ƵƐŝŽŶ^ŽůĂƌZĞƐŝĚĞŶƚŝĂů

��,ƵĂǁĞŝ�ĞŐǇĞĚƺůŝŬĠŶƚ�ŽůǇĂŶ�ŵĞŐŽůĚĄƐƚ�ŬşŶĄů�Ă�ƉĂŶĞů�ƐǌŝŶƚƾ�ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůĄƐŚŽǌ͕�ĂŵĞůůǇĞů�ŶĞŵ�
ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ�ŵŝŶĚĞŶ�ĞŐǇĞƐ�ŶĂƉĞůĞŵĞƚ�ĞůůĄƚŶŝ�ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇ�ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſǀĂů͕�ĐƐĂŬ�Žƚƚ�ĂŚŽů�ĄƌŶǇĠŬ�
ŬĞůĞƚŬĞǌŝŬ͘�1ŐǇ�ĞůĠƌŚĞƚƅ

ͼ��������ĂŬĄƌ�ϯϬйͲŬĂů�ƚƂďď�ŵĞŐƚĞƌŵĞůƚ�ĞŶĞƌŐŝĂ�Ăǌ�ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſ�ŚĂƐǌŶĄůĂƚĄǀĂů

KƉƚŝŵĂůŝǌĄůſŬ�ŶĂƉĞůĞŵĞŬƌĞ͕�ĐƐĂŬ�Žƚƚ͕�ĂŚŽů�ĞƌƌĞ�ƐǌƺŬƐĠŐ�ǀĂŶ͘�EĞŵ�ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ�Ă�ƚĞůũĞƐ�ƌĞŶĚƐǌĞƌƚ�
ͣŽŬŽƐşƚĂŶŝ͟�ĞůĠŐ�Žƚƚ�ďĞĠƉşƚĞŶŝ�Ăǌ�ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſƚ͕�ĂŚŽů�ǀĂůſďĂŶ�ƐǌƺŬƐĠŐĞ�ǀĂŶ�ƌĄ��ǌ�ŝŶǀĞƌƚĞƌ�
ĐƐĞŶĚĞƐ͕�ŵĞŐďşǌŚĂƚſĂŶ�ƺǌĞŵĞů͕�//ͲĞƐ�ƐǌŝŶƚƾ����ĠƐ����ƚƷůĨĞƐǌƺůƚƐĠŐ�ǀĠĚĞůĞŵŵĞů͘�dĞƐǌŝ�ŵŝŶĚĞǌƚ�
ůĞƚŝƐǌƚƵůƚ�ĞƐǌƚĠƚŝŬƵƐ�ŬŝǀŝƚĞůďĞŶ͘

ͼ��������Ϯǆ�dP���d�>:�^1dD�Ez͕�ĞŶĞƌŐŝĂƚĄƌŽůſ�ĐƐĂƚůĂŬŽǌƚĂƚĄƐĄƌĂ�ĞůƅŬĠƐǌşƚĞƚƚ͕�ŚĂƚĠŬŽŶǇĂďď�
ĞŶĞƌŐŝĂĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐ

,ƵĂǁĞŝ�ŝŶǀĞƌƚĞƌ�н�ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſ��

��ďĞĠƉşƚĞƚƚ�ǁŝĨŝͲǀĞů�ĠƐ�ĨĞůŚĂƐǌŶĄůſďĂƌĄƚ�ŽŬŽƐ�ƚĞůĞĨŽŶ�ĂƉƉůŝŬĄĐŝſǀĂů�ŬƂŶŶǇĞŶ�ŶǇŽŵŽŶ�ŬƂǀĞƚŚĞƚƅ�Ă�
ƚĞƌŵĞůĠƐ�ĠƐ�Ăǌ�ĞƐĞƚůĞŐĞƐ�ƉƌŽďůĠŵĄŬƌſů�ŝƐ�ĂǌŽŶŶĂů�ƌŝĂƐǌƚĄƐ�ĠƌŬĞǌŝŬ͘

�ŚŽů�ĄƌŶǇĠŬŚĂƚĄƐ͕�ƚƂďď�ƚĞƚƅƐşŬ�ǀĂŐǇ�ĞůƚĠƌƅ�ƚĄũŽůĄƐƷ�ƚĞƚƅŬƌĞ�ŬĞůů�ƚĞůĞƉşƚĞŶŝ�Ă�ŶĂƉĞůĞŵ�ƉĂŶĞůĞŬĞƚ�Ă�
^D�Zd�ƌĞŶĚƐǌĞƌ�Ă�ůĞŐũŽďď�ŵĞŐŽůĚĄƐ͘�

��,ƵĂǁĞŝ�ŶĂƉĞůĞŵĞƐ�ƚĞƌŵĠŬĞŝƚ�ĠƐ�ŵĞŐŽůĚĄƐĂŝƚ�ƚƂďď͕�ŵŝŶƚ�ϭϳϬ�ŽƌƐǌĄŐďĂŶ�ŚĂƐǌŶĄůũĄŬ͕�ƐĞŐşƚǀĞ�
ĞǌǌĞů�Ă�ǀŝůĄŐ�ŶĠƉĞƐƐĠŐĠŶĞŬ�ĞŐǇŚĂƌŵĂĚĄƚ�ƚƂďď͕�ŵŝŶƚ�ϯϬ�ĠǀĞ͘

�ǌ�Ʒũ�^hE�ƚĞƌŵĠŬĐƐĂůĄĚ�Ă�ŵĄƐŽĚŝŬ�ŐĞŶĞƌĄĐŝſƐ�ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſǀĂů�ĞŐǇƺƚƚ�ŵĂŐĂƐĂďď�ŚĂƚĄƐĨŽŬŽƚ�ĠƐ�
ŶĂŐǇŽďď�ĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵĞůĠƐƚ�ďŝǌƚŽƐşƚ�Ă�ŶĂƉĞůĞŵĞƐ�ƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬŶĞŬ͘

SMART rendszer

ϲ͘�ŽůĚĂů



��ŬŽŵƉůĞǆ�ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐďĂŶ�ŚŝƐǌƺŶŬ

�ũĄŶůĂƚƵŶŬ 2022.12.13 -ig vagy ϰϭϬ�&ƚͬΦ árfolyamig érvényes.

�ǌ�ŝŶŐĂƚůĂŶ�ŵĞŐůĠǀƅ�ƚĞůũĞƐşŵĠŶǇĞ

ϭϰϮ�ϴϴϴ�&ƚ

Név: ,ĂƌĂƐǌƚŽƐŝ�^ǌĂďŽůĐƐ
dŝƚƵůƵƐ͗ DƾƐǌĂŬŝ�ƚĂŶĄĐƐĂĚſ
Cím: ϭϮϮϮ��ƵĚĂƉĞƐƚ͕�DĠǌ�ƵƚĐĂ�ϭϭ͘
E-mail: ŚĂƌĂƐǌƚŽƐŝ͘ƐǌĂďŽůĐƐΛĂϭƐŽůĂƌ͘ŚƵ
Telefon:

ĞǌĠƌƚ�ĨĄǌŝƐ�ĠƐ�ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇ�ďƅǀşƚĠƐ�
ŶĞŵ�ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ͘

ϯ�ĨĄǌŝƐ�ǆ�ϭϲ�
Amper

&ĞůŝƐŵĞƌƚƺŬ͕�ŚŽŐǇ�ĂŬŬŽƌ�Ă�ůĞŐŚĂƚĠŬŽŶǇĂďď�Ă�ŵƵŶŬĂ͕�ĂŬŬŽƌ�ǌƂŬŬĞŶƅŵĞŶƚĞƐ�ĞŐǇ�ĨĞũůĞƐǌƚĠƐ͕�ŚĂ�
ŵŝŶĠů�ŬĞǀĞƐĞďď�ƐǌĞƌĞƉůƅďƅů�Ąůů�ĞŐǇͲĞŐǇ�ƉƌŽũĞŬƚ͘��ŚŽŐǇĂŶ�Ăǌ�ĠƉşƚƅŝƉĂƌďĂŶ�ŝƐ�ĂǌĠƌƚ�ŬĞĚǀĞůƚĞŬ�Ă�
ŐĞŶĞƌĄůŬŝǀŝƚĞůĞǌƅŬ͕�ŵĞƌƚ�ĐƐĂŬ�ĞŐǇ�ĞŵďĞƌƌĞů�ŬĞůů�ŬŽŵŵƵŶŝŬĄůŶŝ͕�ƷŐǇ�Ă�ƉĄůǇĄǌĂƚŝ�ƌĞŶĚƐǌĞƌďĞŶ�ŝƐ�
Ğǌƚ�Ă�ŵŽĚĞůůƚ�ǀĞǌĞƚƚƺŬ�ďĞ͘

�ǌ�ĠǀĞŬ�ƐŽƌĄŶ�ŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚƵŬ�Ă�ůĞŐŬŽŶƐƚƌƵŬƚşǀĂďď͕�ůĞŐŵĞŐďşǌŚĂƚſďď�ƐǌĂŬĞŵďĞƌĞŬĞƚ�ĠƐ�ďĞůƅůƺŬ�
ĄůůşƚŽƚƚƵŬ�ĨĞů�ŬƺůƐƅƐ�ĠƐ�ďĞůƐƅƐ�ƐǌĂŬĠƌƚƅŝ�ĐƐĂƉĂƚƵŶŬĂƚ͘�DĄƌĂ�Ăǌ�ŽƌƐǌĄŐ�ďĄƌŵĞůǇ�ƚĞƌƺůĞƚĠŶ�ƚƵĚƵŶŬ�
ŐǇŽƌƐĂŶ�ĠƐ�ƉƌĞĐşǌĞŶ�ĚŽůŐŽǌſ�ĞŶĞƌŐĞƚŝŬĂŝ�ƐǌĂŬĠƌƚƅƚ�ǀĂŐǇ�ĂŬĄƌ�ǀŝůůĂŵŽƐŵĠƌŶƂŬƂƚ�ĂũĄŶůĂŶŝ�
ƺŐǇĨĞůĞŝŶŬŶĞŬ͘

DĄƌĂ�ŵĄƌ�ŬƂǌĞů�Ϯ͘ϬϬϬ�ŶĂƉĞůĞŵĞƐ�ƌĞŶĚƐǌĞƌƚ�ƚĞůĞƉşƚĞƚƚƺŶŬ͘

�ŐǇ�ŽůǇĂŶ�ƌĞŶĚƐǌĞƌ�ŬŝĂůĂŬşƚĄƐĂ�ǀŽůƚ�Ă�ĐĠůƵŶŬ͕�ĂŚŽů�ƺŐǇĨĞůĞŝŶŬ�
ĞŐǇĞƚůĞŶ�ŚĞůǇƌƅů�ŬĂƉũĄŬ�ŵĞŐ�Ăǌ�ƂƐƐǌĞƐ�ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚ͕�Ăŵŝ�ĞŐǇ�
ŶĂƉĞůĞŵĞƐ�ƌĞŶĚƐǌĞƌ�ŬŝĂůĂŬşƚĄƐĄŚŽǌ�ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ͘

нϯϲͲϯϬͲϯϯϱͲϮϱϭϬ

^ĂŶƚŽŶ�ƚƾǌǀĠĚĞůŵŝ�ŬĂƉĐƐŽůſ�ďƌƵƚƚſ�ĄƌĂ

Rólunk

Megjegyzések

Az Ön - A1 Solar - kapcsolattartója

�ǌ�ĄůƚĂůƵŶŬ�ƚĞůĞƉşƚĞƚƚ�ƚĞůũĞƐ�ƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬƌĞ�ϱ�Ġǀ�ŐĂƌĂŶĐŝĄƚ�;ũſƚĄůůĄƐƚͿ�ǀĄůůĂůƵŶŬ͘�DŝŶĚĞǌĞŬ�ĞŐǇƺƚƚ�
ŐĂƌĂŶƚĄůũĄŬ͕�ŚŽŐǇ�Ăǌ�ĄůƚĂůƵŶŬ�ŬŝǀŝƚĞůĞǌĞƚƚ�ĠƐ�ŬĂƌďĂŶƚĂƌƚŽƚƚ�ƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬ�Ă�ůĞŐŶĂŐǇŽďď�ŚŽǌĂŵŽƚ�
ďŝǌƚŽƐşƚƐĄŬ�Ă�ƌĞŶĚƐǌĞƌ�ƚĞůũĞƐ�ĠůĞƚƚĂƌƚĂŵĂ�ĂůĂƚƚ͘

��ƚƾǌǀĠĚĞůŵŝ�ŬĂƉĐƐŽůſ�ďĞĠƉşƚĠƐĠƚ�ũŽŐƐǌĂďĄůǇ�şƌũĂ�Ğůƅ͘�^ǌƺŬƐĠŐĞƐƐĠŐĞ�ŵĠŐ�Ă�ůĞŐŐŽŶĚŽƐĂďď�
ĨĞůŵĠƌĠƐ�ĞƐĞƚĠďĞŶ�ƐĞŵ�ŵŝŶĚĞŶ�ĞƐĞƚďĞŶ�ĄůůĂƉşƚŚĂƚſ�ŵĞŐ͘��ŵĞŶŶǇŝďĞŶ�Ă�ŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐ�ƐŽƌĄŶ�
ŵĞŐĄůůĂƉşƚĄƐƌĂ�ŬĞƌƺů�ĂŶŶĂŬ�ƐǌƺŬƐĠŐĞƐƐĠŐĞ͕�ƷŐǇ�ĚşũĂ�ĨĞůƐǌĄŵşƚĄƐƌĂ�ŬĞƌƺů͘

�ŶŶĞŬ�ĠƌĚĞŬĠďĞŶ�ĞŐǇ�ŬƂǌƂƐ�ǀĄůůĂůŬŽǌĄƐďĂŶ͕�Ăǌ��ϭ�^ŽůĂƌ�<ĨƚͲďĞŶ�
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7. oldal



  

ÁRAJÁNLAT 

NAPELEMES RENDSZEREK 

Tevékenységünket 2009. február 15-én kezdtük meg. Kezdetektől a CHROMAGEN napkollektoros rendszerek Közép európai 
képviseletét látjuk el. Ahogy fejlődtünk és növekedtünk, más igények is jelentkeztek, mint például a napelem és más megújuló 
energiába tartozó termékek. Az elmúlt években sikeresen és megelégedéssel telepítettünk napelemes és napkollektoros rendszereket 
az egész ország területén, családi házak, vállalkozások, egyházak és kórházak részére egyaránt. 

Fontos számunkra, hogy a piacon a megbízhatóságot és hitelességet képviseljük, ezért a legnagyobb napelem és inverter gyártók 
termékeivel dolgozunk, amik mellé bátran adhatjuk nevünket. Telepítéseinket saját kivitelező csapataink végzik, kiváló szakmai tudással 
és hozzáértéssel. 

Árajánlatunk kulcsrakész, tartalmazza az engedélyezési eljáráshoz szükséges tervezés és engedélyezés költségeit, valamint az 
inverterhez tartozó Wifi modult, melynek segítségévél a rendszer teljesítménye folyamatosan ellenőrizhető.  

 

  KAPCSOLAT 

www.lifesuntrade.hu  

info@lifesuntrade.hu 

Központi iroda, ügyfélfogadás: 

8200 Veszprém, Ipar utca 4-6. 

Hétfő: 7:30 - 16:00 
Kedd - Csütörtök: 8:00 - 16:00 
Péntek: 8:00 - 15:30 

A napelemes rendszer mellé opcionálisan kérhető TÁVFELÜGYELET. 
x Napi, heti, havi, és éves termelési adatok több fájl formátumban. 
x Termelési görbék elemzése, kiértékelése. 
x Állapot és hibakódok feldolgozása 
x Magyar nyelvű leírások, wifis tanítások 

Feltétele, hogy az inverter vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozása megoldható legyen az ingatlanban a folyamatos internetelérés biztosítása 
érdekében. Ezen szolgáltatásunk éves díja 38.000 Ft + ÁFA. 
 

 

http://www.lifesuntrade.hu/
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Megnevezés Mennyiség Anyag Díj Össz. anyag Össz díj 

Canadian Solar 450 Wp monokristályos félcellás PERC napelem 
VTSZ szám:85414090 30 db 87 200 Ft           2 616 000 Ft                    -   

Ft  

Tartószerkezet, földi tartó 30 db 35 100 Ft           1 053 000 Ft                    -   
Ft  

Huawei SUN 2000-10KTL-M1 három fázisú inverter 1 db 887 739 Ft              887 739 Ft                    -   
Ft  

Tűzvédelmi kapcsoló 1 db 110 271 Ft                110 271 Ft                    -   
Ft  

Huawei Smart Meter 1 db 68 546 Ft                68 546 Ft                    -   
Ft  

Komplett villanyszerelési anyag, AC-DC túlfeszültség védelem 1 klt. 290 000 Ft              290 000 Ft                    -   
Ft  

Érintésvédelmi felülvizsgálat+jegyzőkönyv készítése  1 db  100 000 Ft                      -   Ft           100 000 Ft  

Szolgáltatói engedélyeztetési költség 1 db  100 000 Ft                      -   Ft           100 000 Ft  

Munkadíj és szállítási költség 1 db  621 000 Ft                      -   Ft           621 000 Ft  

Nettó összesen:                                     5 846 556 Ft  

27% ÁFA:                                     1 578 570 Ft  

Bruttó összesen:                                     7 425 126 Ft  

 

 

 

 

Napelem teljesítmény: 13,5 kWp 
Tetőfelület igény: 70 m2 
Fázis igény: 3 x 16 A 

Ügyfél Adatai 
Név: Kincses Attila 
Cím: 2740 Abony Téglagyári tó 
E-mail cím: k.star2106@gmail.com 
Telefon:  06706752106 

 

Kapcsolattartó Adatai 
Név: Nagy Richárd 
E-mail cím: nagy.richard@lifesuntrade.hu 
Telefon:  +3670/600-4065 

 

Ingatlan Adatai 
Beruházás helye: 2740 Abony Téglagyári tó 
Tető tájolása:  
Tető fedése:  földi tartó 

 

1. RENDSZER 
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Termék Termék garancia Teljesítmény garancia 
Longi Solar napelem 12 év 25 év 
JA Solar napelem 12 év 25 év 
Canadian Solar napelem 12 év 25 év 
SoliTek napelem 30 év 30 év 
Recom napelem 25 év 25 év 
SAJ inverter 10 év 
Fronius inverter 10 év, 2 + 3/5 év 
Fronius Symo GEN24 10 év 
Huawei inverter 10 év 
SolarEdge inverter 12 év 
Solplanet inverter 10 év 
Kivitelezés 5 év 

Termékeinkről bővebben a következő linken olvashat: https://www.lifesuntrade.hu/termekek  

LONGI SOLAR 375 WP MONOKRISTÁLYOS OSZTOTT CELLÁS NAPELEM  

A LONGi Solar 2000. februári alapítása óta elkötelezett híve a monokristályos szilícium technológián 
alapuló napelem kutatás-fejlesztésének, gyártásának és világszerte történő értékesítésének, a 
legjobb fajlagos költségű megoldást kínálva ezzel a piacon. Mára a világ legnagyobb mono napelem 
cella és modul gyártója: 6,5 GW-os termelésével 16%-os piaci részesedéssel bír a mono napelem 
gyártásban. Ezzel Kína legnagyobb és a világ 3. legnagyobb nemzetközi napelem beszállítója. 

� Félcellás technológia 
� Nagy energia hozam 
� Perc cella 
� Modul hatásfok 20,6% 
� Tömeg: 19,5 kg 
� Méret: 1755 x 1038 x 35 mm 

� Székhely: Shanghai (China) 

 

JA SOLAR 385 WP MONOKRISTÁLYOS OSZTOTT CELLÁS NAPELEM 

A JA Solar Holdings 2005-ben alakult, Pekingben. Azóta a világ egyik legnagyobb cella-gyártója 
és az öt legnagyobb napelemgyártó közt is megtaláljuk. Moduljaikat Kínában, Vietnámban és 
Malajziában gyártják. A modul maximális teljesítménye 385 Watt, magas hatásfokú, PERC félcellás 
technológiájának köszönhetően jobb időjárásfüggő hatásfokkal rendelkezik a korábbi társaihoz 
képest. 

� Modul hatásfok 20,3 % 
� 120 cellás napelem modul ( 2x60 cella ) 
� Jobban teljesít alacsony fényintenzitás és magas környezeti hőmérséklet mellett. 
� Lassabb teljesítménycsökkenés: az alacsony LID-s Mono PERC technológia miatt: az első 
évben kisebb, mint 2%, utána a 25. évig maximum évente 0,55% 
� Tömeg: 20,7 kg 

� Méret: 1776 x 1052 x 35 mm 
� Székhely: Peking, China 

  GARANCIÁK 

https://www.lifesuntrade.hu/termekek


Székhely: 8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 8/N 
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Ipar utca 4-6. 

  Adószám: 24089294-2-19 
www.lifesuntrade.hu 

 

 

CANADIAN SOLAR 450 W MONOKRISTÁLYOS OSZTOTT CELLÁS 
NAPELEM 

A Canadian Solar Inc. a világ egyik legnagyobb napenergia-ipari vállalata. A Canadian Solar a 
szilíciumtömbök, szilíciumlapok, napelemes modulok és napelemes rendszerek vezető, 
vertikálisan szervezett gyártójaként rendkívüli minőségű napelemes termékeket kínál ügyfeleinek 
világszerte.  

� Magas PID ellenállás 
� 359 minőség-ellenőrzési pont a modulgyártás során 
� Akkreditált sóköd-/ammónia-ellenállás 
� Osztott 144 cellás kivitel a minél hatékonyabb működés érdekében 
� Méret: 2108 X 1048 X 35 mm 
� Tömeg: 24,3 kg 
� Hatásfok: 20,4 % (450 Wp) 
� Székhely: Ontario, Kanada 

 

 

Soli Tek 350Wp üveg-üveg monokristályos napelem 

A SoliTek 2009-ben indult fotovoltaikus cellák kutatási és kis gyártási központjaként. Azóta a 
legfejlettebb észak-európai napenergia-technológiai gyártóvá nőtték ki magukat. Üveg-üveg 
napelemeinket 30 év termékgaranciával és 30 évre szóló 90%-os teljesítménygaranciával 
kínáljuk. 

x Cellákat két oldalról edzett üveg fogja közre 
x Cellák teljesen védettek a mikrorepedésekkel szemben 
x Monokristályos 
x Méret: 
x Tömeg: 
x Hatásfok:  

x Szákhely: Litvánia 
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A Recom 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy egy teljesmértékben vevő orientált napelem 
gyártást hozzanak létre. Minden termékük modern, kifinomult, nagy súlyt fektetnek a 
megjelenésre, ezért napelemeik akár házunk kiegészítőjeként is szolgálhat. A minőségi 
napelem gyártok piacán, világviszonylatban az első tíz között szerepelnek. 

Recom PUMA 400 WP MONOKRISTÁLYOS OSZTOTT CELLÁS 
NAPELEM  

  

Félcellás technológia 

Nagy energia hozam 

Perc cella 

Modul hatásfok 21,3% 

Tömeg: 22 kg 

Méret: 1719 x 1140 x 35 mm 

Székhely: Shanghai (China) 

 

 

Recom PUMA 380 WP MONOKRISTÁLYOS OSZTOTT CELLÁS 
NAPELEM  

Félcellás technológia 

Nagy energia hozam 

Perc cella 

Modul hatásfok 21,3% 

Tömeg: 19 kg 

Méret: 1646 x 1140 x 30 mm 

Székhely: Shanghai (China) 

 

 

  25 ÉV TERMÉK GARANCIA 

ALACSONY A MIKROREPEDÉSEK 
KIALAKULÁSÁNAK KOCKÁZATA. 

25 ÉV TELJESÍTMÉNY GARANCIA 
A VÉGÉN 87,2%-OS KAPACITÁSSAL 

21,3%-OS MODUL HATÁSFOK 
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SAJ INVERTER 

A SAJ Electric (Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.) céget 2005-ben 
alapították amerikai fejlesztési háttérrel. A SAJ Electric saját kutatás-fejlesztési 
részlegével tervez és saját gyártórészlegével állít elő napelemes invertereket. 
A napelemes iparág képviselői a SAJ Electric-nek ítélték márciusban a kitüntető 
“Solar Distributors’ Favorite Inverter Brand in 2017” (A napelem forgalmazók 
legnépszerűbb inverter márkája 2017-ben) címet. 

� A SAJ invertereknek irigylésre méltóan alacsony, csupán 0,3% a 
meghibásodási rátája. Ez az alacsony érték elsősorban a ventilátoros hűtés 
nélküli, transzformátormentes és mozgó alkatrészek nélküli kivitelnek valamint 
a nagyon jó hőelvezetésű alumínium borításnak köszönhető. 
� Székhely: Guangzhou 

 

FRONIUS INVERTER 

A Fronius International egy osztrák családi cég pettenbachi központtal és további telephelyekkel Welsben, Thalheimben, 
Steinhausban, Sattledtben, Bécsben, Salzburgban és Innsbruckban. Mindemellett a cég rendelkezik 28 nemzetközi 
leányvállalattal és disztribútorokkal összesen 60 országban. A Fronius 1992-től foglalkozik napenergiával, 1995-re már 
kifejlesztette első inverter családját. 

� Transzformátor nélküli kialakítás 
� A nagy rendszerfeszültségnek, a széles tartományú bemenő feszültségnek, 
valamint a korlátozás nélküli kül- és beltéri használatnak köszönhetően a 
berendezés méretezése biztosítja a maximális rugalmasságot. 
� A Fronius alapértelmezésben 2 év teljes körű garanciát vállal a termékeire. 
� Ez (a vásárlástól számított 30 hónapon belül) a termék webes 
regisztrációjával ingyenesen bővíthető. 
o Garancia 10 kW inverter teljesítményig 10 év. 
o Garancia 10 kW inverter teljesítmény felett 2+3/5 év 
x Székhely: Pettenbach 

 

FRONIUS SYMO GEN24 PLUS HIBRID INVERTER 

A Fronius Symo GEN24 Plus a 3,0 – 10,0 kW-os teljesítményosztályokkal ideális hibrid 
inverter a háztartások számára. A számos alapfelszereltség részét képező funkciónak 
köszönhetően a háromfázisú készülék az ügyfelek minden igényét kielégíti.  
Legfőbb erőssége, hogy hálózati kimaradások esetén a PV Point vészhelyzeti 
áramellátást biztosít egy dugaszolóaljzaton keresztül.  
 

x Transzformátor nélküli kialakítás 
x Akkumulátor csatlakoztatási lehetőség 
x Alacsony indulási feszültség (3-4 modul) 
x Aktív hűtési kialakítás 
x 10 Év garancia 
x Beépített árnyék kezelő algoritmus  
x Vészáram funkció!  
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HUAWEI INVERTER 

A Huawei 2014-ben indította el új projektjét a napelemes rendszerek “agyát” képező inverterek, illetve az ahhoz kapcsolódó 
termékek, szolgáltatások és megoldások gyártását. A Huawei teljes Európát lefedő hálózattal rendelkezik, amely érinti a 
kutatást, fejlesztést, oktatást, garanciális kérdéseket, asszisztenciát. 

� Huawei fontosnak tartja a teljes körű támogatást, épp emiatt a 
karbantartási támogatás mellett elérhető a távoli támogatás. A Huawei 
Ügyfélszolgálata segítséget nyújt partnereinek a rendszer hibátlan 
működésének a fenntartásában.  

� Az inverterek az összes hazai áramszolgáltató minősítésével rendelkeznek 
� A Huawei inverterek természetes hűtésű eszközök, vagyis nem 

rendelkeznek semmilyen beépített ventilátorral 
� Beltéri- és kültéri telepítésekre egyaránt alkalmas IP65-ös kivitel 
� A Huawei garantálni tudja mindazt, amire Önnek szüksége van: innováció, 

kiforrott és okos megoldások, vonzó design prémium minőség, rendezett 
garanciális feltételek, természetes hűtés, csendes, megbízható üzem, 
biztosítékmentes kivitel, II-es szintű DC és AC túlfeszültség védelem 

Solplanet INVERTER 

A Solplanet az AISWEI márkája, a vállalat 2007 óta gyárt invertereket. A korábban 
az SMA kínai leányvállalataként is ismert AISWEI kiváló minőségű és megbízható 
termékeket gyárt olyan neves márkák számára, mint az SMA és a Zeversolar.  

� Kína harmadik legnagyobb inverer exportőre 
� A német SMA minőséget képviseli 
� 2021-ben elnyerte a legjobb inverter tervezéséért járó Red Dot Díjat 
� eszközcsere akár 48 órán belül 
� Magyarországon egyedülálló műszaki forródrót, telefonon vagy emailben 
� Székhely: Szucsou, Kína 

 

SOLAR EDGE 

A SolarEdge Technologies Ltd. amerikai-izraeli vállalat, piacvezető az okos inverterek és a hozzájuk tartozó optimalizálók 
gyártásában. A SolarEdge megoldása napelemenkénti optimalizálást nyújt így magasabb hozam érhető el, mint a 
hagyományos rendszerekkel, ahol a leggyengébb láncszem elve érvényesül. 

� A SolarEdge inverter lehetővé teszi, hogy egy okos napelemes rendszer tulajdonosaivá 
váljunk.  

� Megoldást nyújthat az eddig áthidalhatatlannak tűnő problémákra, legyen szó a napelem 
árnyékolásáról, többirányú tájolásról, vagy különböző modulok használatáról.  

� A rendszer rugalmas, és bármikor tovább b ővíthető. 
� A SolarEdge teljeskörű, napelem szintű rendszerfelügyeletet biztosít. 
� Napelemekre szerelt teljesítményoptimalizáló modul, ami gondoskodik arról, hogy minden 

egyes napelem a maximális teljesítményét nyújtsa. 
� SolarEdge optimalizálókra 25 év garancia jár 
� Az inverterek beépített távfelügyeleti rendszerrel rendelkeznek, melynek segítségével 

minden egyes modul termelése külön nyomon követhető 
� Hiba vagy leállás esetén automatikusan email értesítést kapunk 
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A kivitelezés csak előzetes engedélyezési eljárás sikeres teljesítése esetén lehetséges, mely eljárásnak az ideje a kivitelezőtől 
független. 

Az engedélyezési eljáráshoz szükséges tervezés és engedélyezés költségeit árajánlatunk tartalmazza.  

Ajánlatunk a tűzvédelmi kapcsolót nem tartalmazza. 

A tűzvédelmi kapcsoló az alábbi esetekben válik szükségessé:  

- Amennyiben az épületen belüli DC kábel nyomvonal hossza több mint 5 m vagy áthalad egymás feletti/alatti 
egynél több szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, tűzszakaszon 

- Amennyiben a napelem modulok által lefedett terület legközelebbi pontja 10 m–nél távolabb van a belépési 
ponttól 

- Földre telepített napelemes rendszerek esetében, ha a föld feletti DC kábelszakasz hosszabb, mint 10 m.  

Árajánlatunk nem tartalmazza a villanyóra cseréjét, az esetlegesen szükséges trafó költségeit, illetve a hálózati tulajdonos 
részéről felmerülő esetleges hálózatfejlesztési díjakat, melyet az áramszolgáltató számláz ki. 

Kivitelező által telepített napelemes rendszer műszaki teljesítésének határa a beépített inverter váltakozó feszültség (AC) 
oldali elosztó kimeneti kapcsáig terjed. 

Ajánlatunk a DC oldali bekötéshez szükséges villanyszerelési anyagokat az invertertől számított 10m-es bekötésig 
tartalmazza.  

A szabványos és hibátlan, megfelelő állapotú villamos hálózatnak és csatlakozási pontoknak biztosítása a megrendelő 
feladata. 

A vállalkozó az ajánlatban megadott konkrét márkától és típustól eltérhet, de csak úgy, hogy a helyettesítő termék 
minősége és tudása az ajánlatban szereplőkkel megegyező vagy jobb kell, hogy legyen. 

A kivitelezés alatt a Vállalkozó, a munkáját a legjobb tudása szerint, a tőle elvárható legnagyobb odafigyeléssel végzi, 
védve a megrendelő tulajdonát. A napelemes rendszer telepítése során, a Vállalkozó hibájából adódó tetőfedő anyag 
törését, sérülését a Vállalkozó díjmentesen cseréli. Abban az esetben, ha a fedőanyag elöregedett, sérült és ebből adódnak 
a sérülések, azt a Megrendelő a saját költségén köteles kijavíttatni. 

Vállalkozó vállalja a WiFi kártya inverterbe történő beépítését és telepítését. Amennyiben ezt a napelemes rendszer 
telepítése napján a Megrendelőnek felróható okok (pl. hálózati probléma, nem megfelelő jel erősség stb.) miatt a Vállakozó 
teljesíteni nem tudja, és a web kártya telepítése újabb helyszíni megjelentést igényel a Vállalkozó részéről, akkor a 
Vállalkozó nettó 150 Ft/km kiszállási díjat számol fel a Megrendelő részére. 

Egyéb: 

� Árajánlatunk a kiállítást követő 15 napig érvényes 
� Fizetési feltételek: az Áramszolgáltató által megküldött Műszaki Gazdasági Tájékoztató megérkezését 

követően 50%, kivitelezés végén 50% 
� Jelen árajánlat elfogadása szerződésnek minősül. 
� Az ajánlatot véglegesíteni egy helyszíni felmérés után tudjuk 
� A beépített termékek a Vállalkozó tulajdonát képzik, a Megrendelő nevére kiállított számla 

kiegyenlítéséig 

Veszprém, 2022. 11. 23. 

 

  ........................................................................................  
 Krámli Balázs 
 Ügyvezető 
 



Székhely: 8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 8/N 
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Ipar utca 4-6. 

  Adószám: 24089294-2-19 
www.lifesuntrade.hu 

 

 
 
 
 
 

REFERENCIÁINK 

8248 Nemesvámos, Pásztor utca 

Arrabona Frigo Kft., Győr 

Veszprém, Rómer Flóris utca  

További referenciákat és ügyfél 
véleményeket az alábbi linkeken talál:  

https://www.lifesuntrade.hu/referencia  

facebook.com/LifesunTrade   

@lifesuntrade 

 

A Lifesun Trade Kft. történetének 
legnagyobb tetőre telepített 

napelemes rendszere a győri Arrabona-
Frigo Kft. épületén került telepítésre, 

aminek a teljesítménye 733,125 kWp.  
A tetőre 1955 db 375 Wp teljesítményű 

napelem került elhelyezésre. A rendszer 
évente közel 1800 db fa elültetésével 

arányos szén-dioxidot mentesít.  

Telepítő csapataink a tavalyi évben 
több, mint 600 családi házra szereltek 
napelemes rendszert, ahol az ügyfelek 
elégedettségét a pozitív visszajelzések 
tükrözik. 

„Hozzáértő szakértelem, minőségi kivitelezés, 
ügyfélbarát ügyintézés! Csak ajánlani tudom a 
vállalkozást, tevékenységét illetően. Nekem ezek 
voltak a tapasztalataim velük! Ezúton is 
köszönöm csapatuknak!”  
L. János - Bánd 

https://www.lifesuntrade.hu/referencia
http://www.facebook.com/LifesunTrade
https://www.instagram.com/lifesuntrade/
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Ajánlat 
Eladó

Elektromos Fűtés Kft.
1068 Budapest, Király utca 80.
Magyarország
Bankszámlaszám: 10403181-50526688-54661004
IBAN: HU04
Adószám: 24398042-2-42

Vevő

Kincses Attila
2740 Abony, x
Magyarország

12,15KWp hálózatra visszatápláló napelem rendszer.
Az árajánlat az áramszolgáltatói tervezés, telepítés, és a beüzemelés díját tartalmazza, csak a megadott tételekre vonatkozik.
Az árajánlat nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő műszaki ellenőr, illetve a villámvédelem, és viszwatt költségét.
Az ajánlat műszaki felmérés hiányában, csak előzetes ajánlatnak minősül.
Figyelem!
Az árajánlatot a jelenlegi energia, és szállítmányozási költségek kiszámíthatatlansága miatt, csak az érvényességi dátumig tudjuk garantálni.
Elővásárlásra van lehetőség az árnövekedés megakadályozása érdekében. 

Fizetési mód
Átutalás

Kiállítás dátuma
2022. 12. 06.

Érvényességi határidő
2022. 12. 21.

Megnevezés Mennyiség Egységár (HUF) Nettó (HUF) ÁFA (%) ÁFA (HUF) Bruttó (HUF)

DAH Solar Napelem 460w (D460)
DAH Solar Napelem DHT-M60X10/FS FULL SCREEN
Black Mono 460w

27,00 darab 79 500,00 2 146 500,00   27% 579 555,00 2 726 055,00

Huawei SUN 2000-10KTL-M1 (H10)
- 10 év garancia (kiterjeszthető 15 vagy 20 évre is)

1,00 darab 790 034,00 790 034,00   27% 213 309,18 1 003 343,18

Földre telepített tartószerkezet 27,00 darab 39 000,00 1 053 000,00   27% 284 310,00 1 337 310,00

Túlfeszültség, és egyéb védelmi
berendezések
- AC illetve DC oldali túlfeszültség védelem.

2,00 darab 164 000,00 328 000,00   27% 88 560,00 416 560,00

Egyéb napelem szerelési
segédanyagok

13,00 szett 30 921,00 401 973,00   27% 108 532,71 510 505,71

Engedélyeztetés, tervezés
- Napelemes rendszer tervezése az áramszolgáltató
felé. A tervezés tartalmazza a napelem Érintésvédelmi
jegyzőkönyv készítést is, amennyiben arra szüksége van
az áramszolgáltatónak.
(villanyóra szabványosítás, és az amper bővítés nem az
engedélyeztetés része)

1,00 darab 80 000,00 80 000,00   27% 21 600,00 101 600,00

Napelem telepítés munkadíj
A munkadíj 2. tartalmazza, a megrendelt napelemes
rendszer telepítését, beüzemelését, tájékoztatását.

1,00 darab 480 000,00 480 000,00   27% 129 600,00 609 600,00

Fizetendő 6 704 974,00 HUF

  A(z) ajánlat a MiniCRM számlázóprogrammal készült.    Oldalszám: 1 / 2 
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ÁFA összesítő Nettó (HUF) ÁFA (%) ÁFA (HUF) Bruttó (HUF)

27% 5 279 507,00   27% 1 425 467,00 6 704 974,00

Összesen 5 279 507,00 1 425 467,00 6 704 974,00
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