Saulės jėgainių išgaunama atsinaujinanti, švari energija – auganti pasaulio tendencija. ESO
suteikdamas šią paslaugą pasirūpina visais paslaugos įrengimo procesais: nuo saulės jėgainės
komponentų pristatymo, pilno įrengimo iki leidimų naudoti išėmimų.

Trys pagrindinės prekių kategorijos

„Standard“:
Ekonomiškiausias
iš
trijų
komplektų – saulės jėgainė, atliekanti savo
darbą
„Premium“: Lietuviška saulės modulių kokybė,
kuriai suteikiama 50% ilgesnė produkto
garantija
„Premium+“: Efektyvesni ir akiai patrauklesni
lietuviški saulės moduliai reikalauja mažiau
vietos ant Jūsų stogo

Į paslaugos kainą įskaičiuota:






Įranga ir jos atvežimas;
Montavimo darbai;
Reikiamos dokumentacijos parengimas
Leidimų gavimas ir suderinimas;
Jėgainės prijungimas prie Jūsų elektros
vidaus tinklo

Standard

Premium

Premium +

3 kW

4.100

4.360

4.760

4 kW

4.890

5.250

5.700

5.820

6.330

6.710

5.950

6.750

7.090

6 kW

7.320

8.200

8.860

7 kW

7.970

9.030

9.820

8 kW

9.080

9.980

10.740

9 kW

10.000

10.820

11.830

10 kW

10.835

11.750

12.800

5 kW (vienfazė
sistema)

5 kW (trifazė
sistema)

Jėgaines galime įrengti ant šlaitinių ir plokščių stogų.
Jėgainių galios variantai: 3kW, 4kW, 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 9kW ir 10kW. Pagal galiojančius reguliavimus,
jėgainės galia negali viršyti turimo elektros įvado galios. 1 kW galios jėgainė per metus pagamina apie 1000
kWh elektros, rekomenduojame įsivertinti kokios galios jėgainė Jums tinkamiausia atsižvelgiant į Jūsų metinį
elektros suvartojimą.
Dienos metu pagaminta bet nesuvartota energija atiduodama ESO tinklams pasaugojimui, vėliau ši saugojama
energija gali būti susigrąžinama už 0,039 Eur / kWh.
Jėgainės atsparios aplinkai bei ilgalaikės – visiems komplektams taikoma garantija, kad po 25 metų jų
efektyvumas bus ne mažesnis nei 80%. Vienintelė priežiūra saulės jėgainėms – paviršių valymas arba sniego
nukasimas.
Vidutinis saulės jėgainės atsipirkimo laikotarpis – 10-12 metų. Praėjus šiam terminui jėgainė ir toliau dirbs,
mažindama Jūsų elektros išlaidas.

Šią paslaugą galite išsimokėti dalimis:
išsimokėjimo terminas nuo 3 iki 60 mėn., avansas – 0 €, sutarties mokestis – 0 %, mėnesinis administravimo mokestis –
0%.

Kiekvieną komplektą sudarys:
 Saulės fotovoltainiai moduliai;
 Keitiklis (inverteris);
 Montavimo konstrukcijos.

Saulės moduliai
Saulės modulių garantija
Saulės modulių technologija

Standard

Premium

Premium +

ByD (Kinija)

Solet Technics (Lietuva)

Solet Technics (Lietuva)

10 metų

15 metų

15 metų

Polikristaliniai

Polikristaliniai

Monokristaliniai

Efektyvumas po 25 metų

Ne mažiau nei 80%

Vieno modulio nominali galia
Keitiklis
Keitiklio produkto garantija

270 Wp

270 Wp

300 Wp

Fronius (Austrija)

ABB (Šveicarija)

SMA (Vokietija)

7 metai

5 metai

5 metai

10 metų

Garantija konstrukcijai

Palikite visus rūpesčius mums! ESO – energetikos verslo lyderė Lietuvoje, paslaugas atliekame greitai
ir patikimai.
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