
SOLÁRNY KATALÓG 2022

SOLÁRNE SYSTÉMY

PERSPEKTÍVNY VÝBER

až 30 rokov 
prevádzky

12 ročná
záruka

návratnosť
investície do

5 rokov
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ZNÍŽTE SVOJ ÚČET ZA 
ELEKTRINU
Či už ide o malý dom alebo firmu, účet za elektrinu predstavuje 
značné mesačné náklady. Využitie slnečného žiarenia na 
výrobu energie môže tieto náklady čiastočne znížiť alebo 
dokonca eliminovať. Vzhľadom na životnosť moderných 
solárnych zariadení, ktorá je v priemere 25 rokov, potenciál 
na vybudovanie domáceho alebo firemného solárneho 
systému spočíva nielen v nízkych účtoch za elektrinu, ale aj v 
dlhej životnosti. Vzhľadom na nestále a neustále sa zvyšujúce 
ceny elektriny to poskytne bezpečnosť a predvídateľnosť 
nákladov v nasledujúcich rokoch.

POUŽÍVAJTE 100% ČISTÚ ENERGIU

Solárna energia je 100% čistý a obnoviteľný zdroj energie. Znižuje potrebu a závislosť na vyčerpateľných 
zdrojoch, akými sú ropa, zemný plyn a tuhé palivá na výrobu elektriny. Využívanie fosílnych palív vypúšťa 
škodlivé emisie, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia, vody a pôdy a sú zodpovedné za globálne otepľovanie. 
Na druhej strane, slnko je neobmedzený zdroj energie, ktorej využívanie nijako neovplyvňuje životné 
prostredie. Umiestnenie solárnych systémov je investíciou do budúcnosti planéty, do zachovania 
neobnoviteľných zdrojov energie a do ochrany životného prostredia.

Slnko je najväčší a najviac obnoviteľný zdroj energie, ktorý má silu živiť život na Zemi a poskytuje čistú 
a udržateľnú energiu. Faktom je, že na našu planétu sa za hodinu dostane viac energie zo slnka, ako 
spotrebuje celá populácia sveta za jeden rok. Táto energia je najspoľahlivejším a alternatívnym zdrojom 
vyčerpateľných zemských zdrojov s tým rozdielom, že je úplne zadarmo.

Neustále zdokonaľovanie technológií a celosvetové znižovanie cien produktov využívajúcich solárnu 
energiu robí myšlienku autonómnej výroby energie a jej využitia pre domácnosť čoraz atraktívnejšou a 
v posledných rokoch čoraz výnosnejšou. Dôvody, prečo sa človek zamyslí a urobí takýto krok, sú čoraz 
presvedčivejšie.

POUŽITIE SOLÁREJ 
ENERGIE
Výber s perspektívou

Pridajte hodnotu svojmu domovu
Vybudovanie solárneho systému nevyhnutne zvýši hodnotu vášho domova. V prípade, že sa 

jedného dňa rozhodnete predať, bol by pádnym argumentom pre každého kupujúceho, aby 

si vybral nehnuteľnosť, ktorá nemá solárny systém.
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TYPY SLNEČNÝCH SYSTÉMOV

AKÝ SYSTÉM VYHOVUJE 
VAŠIM POTREBÁM
Solárne systémy možno rozdeliť do troch hlavných skupín:

AUTONÓMNA SLNEČNÁ SÚSTAVA
(OFF-GRID) od 300 do 10 000W

Tieto systémy sú ideálnym riešením pre nezávislé napájanie od 300W do 10kW pre miesta, 
kde je nedostupné alebo nespoľahlivé. Môžu byť použité na napájanie rôznych spotrebičov v 
domácnosti, vile, karavane alebo karavane bez potreby existujúcej elektrickej siete.

Tieto systémy sa zvyčajne skladajú zo štyroch hlavných prvkov:
» Solárne panely
» Trakčná batéria s hlbokým vybitím
» Invertor
» Montážna konštrukcia

Princíp fungovania autonómneho solárneho systému je nasledovný: V svetlej časti dňa solárne 
články vyrábajú elektrinu, ktorá sa ukladá do batérie (batérií) pripojenej k systému. Aby sa táto energia 
využila v domácnosti, invertor premieňa prúd z batérie na striedavý prúd predtým, ako ho odovzdá 
spotrebiteľom. Týmto spôsobom sa získa úplne nezávislý systém napájania bez elektrickej siete.

Existuje určitý rozdiel medzi inštaláciou autonómnych solárnych systémov, ktoré ponúka ELMARK. 
Napríklad súpravy do 2 kW sú mimoriadne mobilné a pohodlné na prepravu a pripojenie aj pre tých, ktorí 
nemajú technické znalosti. Invertor a batéria sú zabudované v kryte jednotky a samostatný je iba solárny 
článok, ktorý ponúkame v pohodlnom kufríku. Zariadenie je možné nabíjať 3 rôznymi spôsobmi: zo siete, 
zo zapaľovača v aute a zo slnečnej energie, ktorá ho premení na multifunkčnú elektráreň.

Všetky výkony nad 2000W sú dostupné ako invertorové súpravy, požadovaný počet solárnych 
panelov a batérie. V týchto systémoch sú solárne panely umiestnené trvalo pomocou montážnych 
prvkov.

AUTONÓMNY 
FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM 
(OFF-GRID)
miesta bez zabudovaného 

napájacieho zdroja

SIEŤOVÝ SOLÁRNY 
SYSTÉM (ON-GRID)
miesta so zabudovaným 

zdrojom napájania

HYBRIDNÁ SLNEČNÁ 
SÚSTAVA
so zabudovaným napájaním 

aj bez neho, s možnosťou 

akumulácie elektrickej energie
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SIEŤOVÝ SOLARNÝ SYSTÉM
(ON-GRID) Medzi 3600 a 110 000 W
Ide o najbežnejší typ solárneho systému ponúkaného spoločnosťou ELMARK s výkonom od 3,6 do 110 
kW. Na inštaláciu je potrebný zdroj napájania na mieste.

Tieto systémy sa zvyčajne skladajú z troch hlavných prvkov:

» Solárne panely
» Sieťový menič
» Montážne zariadenie

Princíp fungovania sieťového fotovoltaického systému je nasledovný: V prípade sieťového napätia 
solárne články počas dňa vyrábajú elektrickú energiu, ktorú sieťový menič premieňa a privádza do 
siete. Tento systém nepoužíva batériu na ukladanie vyrobenej elektriny.

Tieto systémy sa uprednostňujú pri výstavbe solárnych elektrární na predaj elektriny alebo pri budovaní 
sústavy siete počas dňa na priamu dodávku elektriny spotrebiteľom, v miestach, kde je elektrická 
energia a hlavný odber je denný. Ich princíp fungovania je mimoriadne vhodný na čiastočné zníženie 
alebo úplné vylúčenie účtu za elektrinu. Vzhľadom na veľkosť inštalovaného solárneho systému a 
celkovú spotrebu elektriny v svetlej časti dňa sú možné tieto dva scenáre:

Systém by mal produkovať menej energie, ako sa 
spotrebuje

Keď je vybudovaný fotovoltický systém s určitým výkonom a spotrebou 

presahujúcou výkon systému, rozdiel sa odoberá z elektrickej siete. 

To vedie k zníženiu mesačného účtu v závislosti od rozdielu medzi 

vyrobenou a spotrebovanou energiou. Ak máme napríklad fotovoltický 

systém s výkonom 5 kW a priemernou spotrebou 8 kW, účet sa zníži asi o 50 

%. Takže: spotrebu 8 kW rozdeľuje cca 5 kW súčasnej výroby zo siete a 3 kW 

z elektrickej siete.

Systém vyrobí viac energie, ako spotrebuje

S vybudovaným fotovoltaickým systémom s určitým výkonom a 

priemernou spotrebou nižšou ako sa vyrába. V tomto prípade, ak má 

účastník uzatvorenú zmluvu o nákupe energie s miestnou distribučnou 

spoločnosťou elektriny, môže ju za určitú sadzbu odovzdať späť do siete. 

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, prebytočná energia zostáva nevyužitá 

a je potrebné zabrániť jej návratu do elektrickej siete, pretože bude 

účtovaná ako spotrebovaná. Dosahuje sa to pomocou inteligentného 

elektromera ponúkaného spoločnosťou ELMARK, ktorý je pripojený 

pred elektromer inštalovaný distribučnou spoločnosťou.

Uzavretie zmluvy s miestnou elektrodistribučnou spoločnosťou na 

odkúpenie prebytkov elektriny vyrobenej počas dňa je kľúčové pre 

systémy vybudované v súkromných domoch, kde sú rodinní príslušníci 

neprítomní počas denného svetla a spotreba elektriny cez deň je 

výrazne nižšia ako vyrobená . Vyrobená a predaná energia finančne 

kompenzuje spotrebu v tmavej časti dňa, kedy je energia využívaná 

výhradne z prenosovej siete. Pre podnikanie je okrem domácnosti 

dôležité aj uzatvorenie zmluvy o kúpe energií, ktoré si nevyhnutne 

prilepšia na mesačné účty za elektrinu.

1

2
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Životnosť a bežná prevádzka moderných solárnych panelov je preukázaná 

medzi 25-30 rokmi. Môžete si tak byť istí, že budú vyrábať energiu ešte niekoľko 

desaťročí. Pokles ich produkcie o 20 rokov bude menší o 20 %, za predpokladu, 

že zníženie produktivity na panel za rok nepresiahne 1 %.

HYBRIDNÁ SLNEČNÁ SÚSTAVA
od 3500W do 10000W
Ide o kombinovanú verziu prvých dvoch systémov, ktorá si získava čoraz väčšiu obľubu a využíva 
vyrobenú energiu tým najracionálnejším spôsobom, ponúka ELMARK s výkonmi od 3,6 do 10 kW.

Tieto systémy sa zvyčajne skladajú zo štyroch hlavných prvkov:

» Solárne panely
» Hybridný menič
» Trakčná batéria s hlbokým vybitím
» Montážna konštrukcia

Princíp fungovania systému je určený výhradne meničom, ktorý môže pracovať v jednom z vami 
zvolených troch režimov:

Kombinovaný režim
Využívajú energiu vyrobenú solárnymi panelmi, batériou a elektrickou sieťou. 

Ich prioritou zostáva využitie energie vyrobenej modulmi, potom batériami a až 

potom elektrickou sieťou pri absencii prvých dvoch.

Ide o najracionálnejší variant využitia vyrobenej energie, pretože najskôr sú 

nakŕmení odberatelia, v prípade prebytku energie sú napájané batérie a po ich 

nabití je možné prebytok vrátiť na predaj energetickej spoločnosti.

Ako samostatný solárny invertor
Systém sa tak automaticky stáva autonómnym. V závislosti od použitého meniča 

môže byť vyrobená energia uložená v dobíjacej batérii alebo použitá priamo na 

napájanie rôznych spotrebičov. Prioritou v tomto režime je energia vyrobená 

solárnymi panelmi. Meniče sú vybavené vstupom a napájaním z elektrickej siete a v 

prípade nedostatku prúdu z fotovoltaických panelov a batérie odoberte potrebné 

množstvo z elektrickej siete.

Ako sieťový solárny invertor
Vyrobenú elektrinu dodávajú priamo spotrebiteľom a nepoužívajú batériu. Fungujú 

iba vtedy, keď je napätie z elektrickej siete.

až 30 rokov
prevádzky

12 ročná
záruka

návratnosť
investície do

5 rokov

100%

97%

90%

80%

0%

81.4%

POKLES VÝROBY

ROKOV 1                      5                      10                      15                      20                      25

AKÁ JE NORMÁLNA DOBA 
PREVÁDZKY

Ďalším hlavným komponentom v systéme je menič, ktorý premieňa 

jednosmerné napätie na striedavé. Meniče značky SOLIS ponúkané 

spoločnosťou ELMARK sú na trhu osvedčené svojou spoľahlivosťou a 

ponúkame na ne 5-ročnú záruku s možnosťou predĺženia na 12 rokov. To 

zaisťuje bezpečnosť a spoľahlivosť počiatočnej investície z dlhodobého 

hľadiska. Vzhľadom na to, že systém je splatený do 5 rokov od jeho inštalácie, 

za zostávajúce obdobie je ušetrený zdroj mnohonásobne vyšší ako prípadné 

náklady, ktoré by vznikli.
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AKÁ JE 
NÁVRATNOSŤ

UŠETRENÁ SUMA ZA DEŇ (S)

S = а x P x T
Р = 4,25 kW vyrobenej a spotrebovanej energie, 

vrátane 15 % strát v systéme na priemernej ročnej 

báze

T = 4,5 h trvanie slnečného svitu

S = 0,15 х 4,25 х 4,5 = 2,87 EUR
to znamená, že denná nasporená suma S bude 

predstavovať EUR 2.87.

UŠETRENÁ SUMA ZA ROK (Y)
Y = S x 365

S = 2,87 EUR 

Y = 2,87 х 365 =1047,09 EUR
(usporená suma za rok)

DOBA SPLATNOSTI (Q)
Q = I / Y

I = 5400 EUR Investícia

Y = 1047,09 EUR Suma ušetrená za rok

Q= 5400 / 1047,09= 5,16 roka
Návratnosť systému 62 mesiacov (5 rokov a 3 mesiac)

Toto je asi najdôležitejšia otázka, ktorá vzrušuje každého. To sa samozrejme nedá presne určiť, 

vzhľadom na faktory ako výkon systému, spotreba rôznych spotrebičov, či sa bude predávať 

nespotrebovaná energia, cena kW/h ponúkaná jednotlivými distribučnými spoločnosťami elektriny, 

budúce zmeny ich cien a pod. Ako vidíte, faktorov je veľa, no neodškriepiteľným faktom je, že 

vybudovanie fotovoltaického systému vám vo veľkej miere dáva väčšiu bezpečnosť a predvídateľnosť 

účtov za elektrinu.

PRE ODBERATEĽOV DO DOMÁCNOSTI
Ak predpokladáme, že systém, ktorý chceme vybudovať, bude sieťový (ON-GRID), bude mať výkon 5kW a 
nechceme predávať prebytočnú energiu. Spotrebu/výrobu energie vo svetlej časti dňa predpokladáme 
okolo 4,25 kW, s priemernou dĺžkou slnečného svitu 5 hodín denne na ročnej báze, cenou za kW/h 
0,15 EUR a investícia cca 5400 EUR, vrátane solárneho systému, inštalačnej konštrukcie, dodatočných 
nákladov na elektro materiál a inštaláciu - doba splatnosti bude

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho 

systému úplne zadarmo. Na našej stránke www.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu 

individuálneho projektu vyplnením a odoslaním parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a 

ponuku. Každý projekt poskytuje podrobnú finančnú analýzu Peňažný tok za obdobie 21 rokov s podrobným 

zobrazením doby návratnosti systému podľa jednotlivých parametrov. Nižšie zobrazený projekt sleduje finančný 

tok jednofázového solárneho systému s výkonom 5kW.

NÁVRH JEDNOFÁZOVÉHO SOLÁRNEHO SYSTÉMU 5KW

» Klimatické údaje - Bratislava, EUR
» Výkon solárneho systému - 5,33 kWp

» Celková plocha solárneho masívu - 25 m2

» Počet fotovoltických modulov - 13

» Výkon fotovoltaického modulu - 410W

» Počet meničov - 1

Peňažný tok
Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

Investície -4 763,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tarifa 735,29 € 819,57 € 811,45 € 803,42 € 795,47 €

Ročný peňažný 
tok -4 028,44 € 819,57 € 811,45 € 803,42 € 795,47 €

Nahromadená hotovosť 
tok (zostatok hotovosti) -4 028,44 € -3 208,87 € -2 397,42 € -1 594,00 € -798,53 €

Peňažný tok
Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 9 Rok 10

Investície 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tarifa 787,59 € 779,79 € 772,07 € 764,43 € 756,86 €

Ročný peňažný 
tok 787,59 € 779,79 € 772,07 € 764,43 € 756,86 €

Nahromadená hotovosť 
tok (zostatok hotovosti) -10,94 € 768,85 € 1 540,92 € 2 305,35 € 3 062,20 €

Peňažný tok
Rok 11 Rok 12 Rok 13 Rok 14 Rok 15

Investície 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tarifa 749,36 € 741,95 € 734,60 € 727,33 € 720,12 €

Ročný peňažný 
tok 749,36 € 741,95 € 734,60 € 727,33 € 720,12 €

Nahromadená hotovosť 
tok (zostatok hotovosti) 3 811,57 € 4 553,51 € 5 288,11 € 6 015,44 € 6 735,56 €
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UŠETRENÁ SUMA ZA DEŇ (S)
 S = а x P x T

а = 0,132 EUR  nákupná cena elektriny za kW/h 

vrátane prenosu

Р = 10  kW príkon

T = 5 h trvania slnečného svitu

S = 0,132 х 10 х 5 = 6,6 EUR
to znamená, že denná nasporená suma S bude 

predstavovať EUR 6,6.

.

UŠETRENÁ SUMA ZA ROK (Y)
Y = S x 365

S = 6,6 EUR 

Y = 6,6 х 365 = 2409 EUR
(usporená suma za rok)

DOBA SPLATNOSTI (Q)
Q = I / Y

I = 14 500 EUR Investícia

Y = 2409 EUR Suma ušetrená za rok

Q= 14500 / 2409= 6,02 roka
Návratnosť systému 72 mesiacov (6 rokov a 1 mesiac)

PRE KOMERČNÝCH ODBERATEĽOV

Ak predpokladáme, že systém, ktorý chceme vybudovať, bude sieťový (ON-GRID), bude mať výkon 

15kW a nechceme predávať prebytočnú energiu. Očakávame spotrebu/výrobu energie vo svetlej časti 

dňa okolo 10 kW, s priemernou dĺžkou slnečného svitu 5 hodín denne na ročnej báze, cenou za kW/h 

0.132 EUR a investíciou cca EUR 14 500 vrátane solárneho systému, inštalačnej konštrukcie, dodatočných 

nákladov na elektro materiál a inštaláciu - doba splácania bude cca 6,1 roka.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho 

systému úplne zadarmo. Na našej stránke www.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu 

individuálneho projektu vyplnením a odoslaním parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a 

ponuku. Každý projekt poskytuje podrobnú finančnú analýzu Peňažný tok za obdobie 21 rokov s podrobným 

zobrazením doby návratnosti systému podľa jednotlivých parametrov. Nižšie zobrazený projekt sleduje finančný 

tok jednofázového solárneho systému s výkonom 30kW.

NÁVRH JEDNOFÁZOVÉHO SOLÁRNEHO SYSTÉMU 30KW

» Klimatické údaje - Bratislava, EUR

» Výkon solárneho systému - 30,75 kWp

» Celková plocha slnečného masívu - 144,2 m2

» Počet fotovoltických modulov - 75

» Výkon fotovoltaického modulu - 410W

» Počet meničov - 1

Peňažný tok
Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5

Investície -23 663,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tarifa 3 536,38 € 3 948,13 € 3 909,04 € 3 870,33 € 3 832,01 €

Ročný peňažný tok -20 127,31 € 3 948,13 € 3 909,04 € 3 870,33 € 3 832,01 €
Nahromadená hotovosť 
tok (zostatok hotovosti) -20 127,31 € -16 179,18 € -12 270,15 € -8 399,81 € -4 567,80 €

Peňažný tok
Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 9 Rok 10

Investície 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tarifa 3 794,07 € 3 756,51 € 3 719,31 € 3 682,49 € 3 646,03 €

Ročný peňažný tok 3 794,07 € 3 756,51 € 3 719,31 € 3 682,49 € 3 646,03 €

Nahromadená hotovosť 
tok (zostatok hotovosti) -773,73 € 2 982,78 € 6 702,09 € 10 384,58 € 14 030,61 €

Peňažný tok
Rok 11 Rok 12 Rok 13 Rok 14 Rok 15

Investície 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tarifa 3 609,93 € 3 574,19 € 3 538,80 € 3 503,76 € 3 469,07 €

Ročný peňažný 
tok 3 609,93 € 3 574,19 € 3 538,80 € 3 503,76 € 3 469,07 €

Nahromadená hotovosť 
tok (zostatok hotovosti) 17 640,54 € 21 214,73 € 24 753,53 € 28 257,29 € 31 726,36 €
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PRÍPRAVA PROJEKTU A INŠTALÁCIA 
SOLÁRNEJ SÚSTAVY

Bez ohľadu na výkon, funkciu a použitie akéhokoľvek fotovoltického systému, jeho správny návrh 
zohráva kľúčovú úlohu v efektívnosti jeho výroby a je základom dobrej investície.
Potreba pripraviť projekt a vybrať si na to správneho partnera je azda najdôležitejším a najťažším 
momentom pre každého, kto je zapojený do takéhoto úsilia. Z tohto dôvodu sme podnikli kroky 
a môžeme vám poskytnúť plnú pomoc pri budovaní vašej solárnej inštalácie. Na ELMARK sa 
môžete spoľahnúť:

Požiadavka na vypracovanie projektu

Žiadosť o projekt je možné podať prostredníctvom 
špeciálneho formulára na oficiálnej stránke 
spoločnosti www.elmarkholding.eu. Každý klient, 
ktorý vyplní a odošle formulár, dostane e-mailom 
vzorový projekt vrátane všetkých potrebných 
prvkov na stavbu solárneho systému bez nutnosti 
kontaktovať pracovníka spoločnosti.

Poradenstvo

Či už váhate, aký typ solárneho systému si 
vybrať, aký je jeho výkon, u nás sa môžete 
spoľahnúť na odborné poradenstvo. Po 
upresnení typu a s akým približným výkonom 
chcete svoj fotovoltický systém postaviť, Vám 
vieme pripraviť projekt.

Predloženie ponuky

Po finálnej špecifikácii hotového úvodného 
projektu Vám vytvoríme personalizovanú 
ponuku, ktorá obsahuje všetko potrebné na 
stavbu solárneho systému.

Dodanie na miesto montáže

Po potvrdení ponuky sa zaväzujeme dodať 
vami objednané materiály na stavbu systému.

Inštalácia

Kompletná inštalácia a uvedenie systému do 
prevádzky

Záručný a pozáručný servis

Úplná spolupráca vrátane údržby systému a 
pravidelnej údržbyát 
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POPIS ZÁKLADNÝCH 
PRVKOV

Ďalším významným dôvodom vyššej produktivity dvojitého fotovoltického modulu oproti 

jednoduchému je menšia veľkosť článkov na úkor ich množstva. Menšia veľkosť znižuje aktuálne 

hodnoty, čím sa znižuje efekt „horúceho bodu“ vedúci k prehrievaniu. Nižšie teploty znižujú riziko 

mechanického namáhania a mikrotrhlín v paneli a vyšší počet buniek vedie k vyššej produktivite.

Povrchová vrstva nami ponúkaných solárnych panelov s výkonmi 410 a 510W je pokrytá iba čistiacim 

sklom, čo výrazne znižuje množstvo prachu na povrchu panela, čo vedie k zníženiu ich produktivity. 

Fotovoltické moduly majú vynikajúcu účinnosť pri slabom slnečnom žiarení - skoro ráno alebo v 

zamračenom počasí a znesú zaťaženie vetrom 2400Pa a snehom 5400Pa.

Solárne panely ponúkané spoločnosťou ELMARK sú vysoko účinné, dosahujú hodnotu 21,5%, na 
rozdiel od na trhu rozšírených štandardných solárnych panelov, ktoré sotva presahujú účinnosť 
20%.

Okrem typu kremíkových článkov má vplyv na účinnosť aj to, či je solárny panel dvojitý 

(HALF CUT CELL) alebo jednoduchý. Panely ponúkané ELMARKom sú dvojité (HALF CUT 

CELL), ktoré sú nadradené tradičným jednoduchým s čiastočným tienením v určitej časti. 

Produktivita je znížená iba v zatienenej časti. Druhá polovica pokračuje vo výrobe energie na 

plný výkon, ako nezávislá. Pri tradičných paneloch zatienenie aj malej časti celej jeho plochy 

znižuje produktivitu celého panelu.

Fotovoltické moduly ponúkané spoločnosťou ELMARK sú 

monokryštalické a každý článok je vyrobený z jedného 

kremíkového kryštálu. Táto technológia je lepšia ako 

technológia polykryštalických panelov vyrobených z 

mnohých formovaných kryštálov kremíka.

Hlavnými výhodami monokryštálovej technológie sú lepšia 

účinnosť a vzhľad. Najviac Najjednoduchší vizuálny spôsob, 

ako určiť, ktorý z dvoch typov solárnych panelov je, je odtieň 

solárnych článkov. V monokryštalickej je odtieň čierny a v 

polykryštalickej je modrastý.

monocrystalline

polycrystalline

MODULY FOTOVOLTAICKÉHO PANELU 
410W A 510W

standard cell half-cut cell



SOLÁRNY PANEL 410W

98SOL410M

TECHNICKÉ DÁTA:

• Maximálny výkon (Pmax): 410W
• Maximálne napájacie napätie (Vmp): 34,89V
• Maximálny prúd (Imp): 11,76A
• Napätie naprázdno (Voc): 41,90V
• Skratový prúd (Isc): 12,47A
• •Účinnosť modulu (%): 21.3
• Maximálne napätie systému (V): 1500 VDC
• Menovitá prevádzková teplota modulu: 44,4±2°C
• Typ bunky: Monokryštalický
• Rozvodná skriňa na paneli: IP68
• Konektor: Kompatibilný s MC4
• Materiál rámu: typ eloxovanej hliníkovej zliatiny
• Počet buniek: 120 buniek (5x12+5x12)
• Maximálne zaťaženie: 5400 Pascalov
• Rozmery VxŠxH: 1754x1096x30mm
• Hmotnosť (kg): 21

Poznámka: špecifikácie sú získané za štandardných testovacích podmienok (STC): 1000 W / m² slnečného žiarenia, 1,5 hmotnosti 
vzduchu a 25 ° C teplota buniek

CHARAKTERISTIKA PRI RÔZNYCH ŽIARENIACH   CHARAKTERISTIKA PRI RÔZNYCH TEPLOTÁCH

TEPLOTNÉ CHARAKTERISTIKY:

• Nominálna prevádzková teplota modulu (NMOT): 44°C±2°C
• Teplota Koeficient Voc (TK Voc): -0,25 % /°C
• Teplota Koeficient Isc (TK Isc): 0,04% /°С
• Teplota Koeficient Pmax (TK Pmax): -0,34% /°C
• Teplota okolia: -40°C+85°C

SOLÁRNY PANEL 510W

98SOL510M

TECHNICKÉ DÁTA:

• Maximálny výkon (Pmax): 510 W
• Maximálne napájacie napätie (Vmp): 38,20V
• Maximálny prúd (Imp): 13,34A
• Napätie naprázdno (Voc): 45,70 V
• Skratový prúd (Isc): 13,94A
• Účinnosť modulu (%): 21,48
• Maximálne napätie systému (V): 1500 VDC
• Nominálna prevádzková teplota modulu: 41 ± 3 °C
• Typ bunky: monokryštál
• Panelová rozvodná skriňa: IP68
• Konektor: kompatibilný s MC4
• Materiál rámu: typ eloxovanej hliníkovej zliatiny
• Počet buniek: 132 buniek (11x6x2)
• Materiál rámu: typ eloxovanej hliníkovej zliatiny
• Maximálne zaťaženie: 5400 Pascalov
• Rozmery VxŠxH: 2094x1134x35mm
• Hmotnosť (kg): 26

Poznámka: špecifikácie sú získané za štandardných testovacích podmienok (STC): 1000 W / m² slnečného žiarenia, 1,5 hmotnosti 
vzduchu a 25 ° C teplota buniek

TEPLOTNÉ CHARAKTERISTIKY:

• Nominálna prevádzková teplota modulu (NMOT): 44°C±2°C
• Teplota Koeficient Voc (TK Voc): -0,28 % /°C
• Teplota Koeficient Isc (TK Isc): 0,05 % /°С
• Teplota Koeficient Pmax (TK Pmax): -0,36% /°C
• Teplota okolia: -40°C+85°C

D D

CHARAKTERISTIKA PRI RÔZNYCH ŽIARENIACH CHARAKTERISTIKA PRI RÔZNYCH TEPLOTÁCH
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MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE
Dôležitým bodom pri výstavbe fotovoltaického systému je spôsob inštalácie solárnych 
panelov. Zvyčajne sa vykonáva na streche budovy, ale je možné ju vykonávať aj na zemi.
Ponúkame hotové riešenia pre ploché a šikmé strechy zo škridiel, plechu, sendvičových 
panelov, bitúmenu a betónu.

Pre každú z možností ponúkame hotové zostavy s prvkami potrebnými na inštaláciu množstva 
solárnych panelov zahrnutých v súprave každého systému. Všetky sú ponúkané samostatne, 
v prípade individuálneho prístupu alebo do vybudovania existujúcej montážnej konštrukcie.

Montážne konštrukcie pre 
šikmé škridlové strechy

Montážne konštrukcie pre 
šikmé bitúmenové strechy

Montážna konštrukcia pre šikmé 
plechové strechy

Trojuholníková konštrukcia na 
plochú strechu alebo zem

STREDNÁ SVORKA PRE RÁMOVANÝ PANEL

APLIKÁCIA:

Slúžia na spojenie dvoch panelov namontovaných vedľa seba. Spona sa umiestni medzi ne a pomocou 
skrutky pritiahne rámy FV modulov k montážnej lište. Na spojenie dvoch panelov sú potrebné dve 
svorky.
Univerzálny prvok vhodný na akýkoľvek typ strechy alebo na zemnú montážnu konštrukciu

TECHNICKÉ DÁTA:

Pre solárne panely s výškou: 30 mm a 35 mm
Vhodné pre rámové panely
Materiál: hliník 6005-T5

SVORKA PRE RÁMOVANÝ PANEL
APLIKÁCIA:

Slúžia na pripojenie fotovoltaického modulu k montážnej lište na začiatku a 
konci solárneho vedenia. Jeden koniec svorky je umiestnený v koľajnici
a druhý koniec na ráme panelu a pomocou svorníka sú tieto dva prvky 
pripevnené k sebe. Na inštaláciu jedného panelu sú potrebné dve svorky pre 
rámový panel.
Univerzálny prvok vhodný na akýkoľvek typ strechy alebo na zemnú montážnu 
konštrukciu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Pre solárne panely s výškou: 30 mm a 35 mm
Vhodné pre rámové panely
Materiál: hliník 6005-T5

MONTÁŽNA LIŠTA NA SOLÁRNY NAPÁJANIE
APLIKÁCIA:

Úlohou koľajníc, ktoré sú pripevnené na streche alebo na miesto určené na inštaláciu FV modulov, je 
držať rady solárnych panelov pomocou konzol. Spôsob upevnenia koľajníc na strechu je určený v závis-
losti od typu škridly, bitúmenu, plechu (plechu), betónu atď.
Univerzálny prvok vhodný na akýkoľvek typ strechy alebo na zemnú montážnu konštrukciu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Dĺžka: 2300 mm
Materiál: hliník 6005-T5

KONEKTOR PRE KOĽAJNICU
APLIKÁCIA:

Poskytuje spoľahlivé spojenie pri spojení dvoch koľajníc. Spojenie sa vykonáva uprostred skrutiek, dve 
koľajnice potrebujú jeden konektor.
Univerzálny prvok vhodný pre akýkoľvek typ strechy alebo pre okrúhlu montážnu konštrukciu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Dĺžka: 140 mm
Materiál: hliník 6005-T5

423202

423203

423199

423201

423203-2

30mm 35mm
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PLECHOVÝ STREŠNÝ HÁK TYPY 1, 2, 13 A 14

APLIKÁCIA:

Používajú sa na pripevnenie montážnej lišty na škridlovú strechu. Pomocou skrutiek je jeden koniec háku pripevnený k drevenej konštrukcii 
umiestnenej pod samotnou dlaždicou a v otvore hornej časti je pomocou skrutiek pripevnená montážna lišta solárnej energie. Vzhľadom 
na jednotlivé vlastnosti v konštrukcie každej drevenej konštrukcie a orientácie solárneho vedenia ponúkame 4 typy háčikov v závislosti od 
konkrétnych potrieb počas inštalácia.
Prvky sú vhodné len na výstavbu solárnych konštrukcií na škridlových strechách.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

TYP HÁKA 13

TYP HÁKA 1 TYP HÁKA  2

TYP HÁKA 14

PLECHOVÝ STREŠNÝ HÁK TYP 2 A 3

APLIKÁCIA:

Slúžia na pripevnenie montážnej lišty na plechovú strechu. Pomocou skrutiek sa jeden koniec háku pripevní na rebro strechy a montážna lišta 
solárneho panelu sa pripevní v otvore na vrchu pomocou skrutiek. Ponúkame dva typy hákov v závislosti od orientácie solárneho vedenia vo 
vzťahu k rebrovaniu na streche.

Prvky sú vhodné len na stavbu solárnych konštrukcií na plechových strechách.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

LEMOVACIA DOSKA 280X280

APLIKÁCIA:

Používa sa na pripevnenie montážnej lišty na bitúmenovú strechu. Odporúča sa, aby bola inštalácia háku 
vykonaná v súprave s oceľovým lemovacím plechom, aby sa zabránilo prenikaniu vody. Pripevnite hák 
na strechu tak, že ho priskrutkujete cez otvor v lemovacej platni.

Prvok je vhodný len na výstavbu solárnych konštrukcií na bitúmenovej streche.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

TYP HÁKA 2

L-NOŽKY SO SPOJOVACÍMI PRVKAMI

APLIKÁCIA:

Používa sa na pripevnenie montážnej lišty na bitúmenovú strechu. Odporúča sa, aby bola inštalácia háku 
vykonaná v súprave s oceľovým lemovacím plechom, aby sa zabránilo prenikaniu vody. Pripevnite hák 
na strechu tak, že ho priskrutkujete cez otvor v lemovacej platni.

Prvok je vhodný len na výstavbu solárnych konštrukcií na bitúmenovej streche.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

L-NOŽKY PRE PLACHOVÚ STRECHU SO SPOJOVACÍMI PRÍPRAVKAMI

APLIKÁCIA:

Slúžia na pripevnenie montážnej lišty na plechovú strechu. Pomocou skrutiek sa jeden koniec háku 
upevní na strechu a montážna lišta solárnej energie sa pripevní skrutkami do otvoru v hornej časti.

Prvok je vhodný len na výstavbu solárnych konštrukcií na plechových strechách.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

TYP HÁKA 3

423204

423206

423205

423207

423217

423216

423214

423215

423218
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15° TROJUHOLNÍKOVÁ MONTÁŽ

APLIKÁCIA:

Slúžia na zabezpečenie potrebného sklonu solárnych panelov pri montáži na 
rovnú strechu alebo na nastavenie uhla šikmých striech. Sú namontované na 
koľajniciach podopierajúcich solárne panely pomocou oceľového háku. Zvyčajne 
sú inštalované na betónových základoch a môžu byť ďalej vystužené balastnými 
závažiami.

TECHNICKÉ DÁTA:

Rozmery: 1300x1400mm / 1600x1700mm
Materiál: hliník 6005-T

L-KONEKTOR PRE KOĽAJNICE

APLIKÁCIA:

Prvok je vhodný pre výstavbu solárnych konštrukcií na rovných a šikmých strechách alebo pre solárne 
konštrukcie postavené na zemi.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

30° TROJUHOLNÍKOVÝ MONTÁŽ

APLIKÁCIA:

Slúžia na zabezpečenie potrebného sklonu solárnych panelov pri montáži na 
rovnú strechu alebo na nastavenie uhla šikmých striech. Sú namontované na 
koľajniciach nesúcich solárne panely pomocou oceľového háku. Zvyčajne sa 
inštalujú na betónové základy a môžu byť dodatočne vystužené balastnými 
závažiami.

 
TECHNICKÉ DÁTA:

Rozmery: 1300x1400mm / 1600x1700mm
Materiál: hliník 6005-T5

UZEMŇOVACÍ KLIP
APLIKÁCIA:

Vytvára kontakt medzi solárnymi panelmi a montážnymi lištami. Zvyčajne sa upevňuje medzi FV 
moduly a koľajnicu pomocou stredovej svorky pre rámové panely. Skrutka stredovej svorky prechádza 
cez otvor uzemňovacej spony a pri doťahovaní plní úlohu uzemňovacieho vodiča, čím zabraňuje 
prípadnému poškodeniu solárnych panelov pri búrke. 

Univerzálny prvok vhodný na akýkoľvek typ strechy alebo na zemnú montážnu konštrukciu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

UHLOVÁ PLATŇA

APLIKÁCIA:

Slúžia na ďalšie spevnenie trojuholníkových úchytov navzájom umiestnením betónových blokov 
(predradníkov) medzi dva háky.
 
Prvok je vhodný len na výstavbu solárnych konštrukcií na plochej streche alebo zemi.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

UZEMNENIE MONTÁŽNEJ KONŠTRUKCIE
Uzemnenie solárnej montážnej konštrukcie je rovnako dôležité a nevyhnutné ako uzemnenie 
vo vašej domácnosti. Uzemnené panely a montážne lišty by mali v prípade potreby 
poskytovať bleskom najjednoduchšiu cestu k dosiahnutiu zeme, ako aj k vybitiu prirodzene 
sa vyskytujúcej statickej elektriny. To sa dosiahne vybudovaním sústavy prvkov: Uzemňovacia 
svorka, uzemňovacie oko, vodič, uzemňovacia lišta a stĺp a ďalšie príslušenstvo v závislosti od 
individuálneho prístupu k inštalácii alebo vlastnostiam strechy.

423223

423227

423224

423225

423208

423223-2

1300х1400mm 1600х1700mm

423227-2
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Popis Katalógové 
číslo

od
3.6 kW

od 
5 kW

od  
10 kW

od 
15 kW

od 
20 kW

od 
30 kW

Koľajnica - 2300mm 423199 10 14 26 38 50 74

Konektor - 140mm 423201 8 12 22 34 45 67

Stredová svorka pre rámový panel
30-50mm

423202 18 26 66 78 102 154

Svorka pre rámový panel
35mm

423203 20 28 60 76 100 148

Hák na škridlu 423204 26 34 64 98 126 190

Uzemňovacia spona 423208 18 26 66 78 102 154

Uzemňovacia svorka 423209 10 14 26 38 50 74

Solárny systém (kW) Katalógové číslo 
pre 410W panel

3.6 423270P/TR

5 423271P/TR

10 423272P/TR

15 423273P/TR

20 423274P/TR

30 423275P/TR
KÁBLOVÁ SPOJKA TYP 8 -2x90°4/6mm²

UZEMŇOVACIA SVORKA

APLIKÁCIA:

Základný prvok spájajúci solárne pole so zemou pomocou vodiča. Montuje sa na jeden koniec koľajnice 
na montáž solárnych panelov, čím chráni celý rad. K nemu je pripojený uzemňovací vodič z hliníka alebo 
iného materiálu, ktorý vedie blesk alebo statickú elektrinu k uzemňovacej koľajnici.

Univerzálny prvok vhodný na akýkoľvek typ strechy alebo na zemnú montážnu konštrukciu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: hliník

KÁBLOVÁ SPOJKA TYP 1 - 2x4/6mm²

KÁBLOVÉ SVORKY TYP 1, 2, 8 A 9

APLIKÁCIA:

Sú dôležité pri inštalácii a údržbe elektroinštalačného systému. Sú neoddeliteľnou súčasťou jeho „riadenia“ tým, že slúžia na zoskupenie káblov 
do zväzkov, určenie smeru a miesta ich uchytenia tak, aby vybudovaný systém vyzeral nielen dobre, ale aj spoľahlivo chránený.
Naše káblové príchytky pre solárne systémy sú navrhnuté pre rôzny počet a prierez vodičov s odchýlkou až 90 stupňov.

Univerzálne prvky vhodné na akýkoľvek typ strechy alebo na zemnú montážnu konštrukciu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Materiál: nehrdzavejúca oceľ

KÁBLOVÁ SPOJKA TYP 2 - 
4x90°4/6mm²/ 3x90°10mm²

KÁBLOVÁ SPOJKA TYP 9 - 2x90°4/6mm²

MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE PRE ŠIKMÚ ŠKRIDĽOVÚ STRECHU OD 3,6 DO 30KW PRE PANELY 410W

MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE, SÚPRAVY
V nasledujúcich riadkoch nájdete konfiguráciu rôznych sád montážnych konštrukcií pre rôzne typy strešných 
konštrukcií s výkonmi od 3,6 do 30 kW.
Zostavy sú vybavené všetkými základnými prvkami v množstve postačujúcom na kompletnú výstavbu 
fotovoltaických polí každého systému.
Množstvo prvkov je určené pre stavbu systémov so solárnymi panelmi s katalógovým číslom 98SOL410M, s 
výkonom 410W a rozmermi 1754x1096x30mm.
V prípade záujmu alebo za účelom zvýšenia cenovej efektívnosti projektu vieme ponúknuť hotové sady solárnych 
panelov s katalógovým číslom 98SOL510M, výkonom 510W a rozmermi 2094x1134x35mm.

KATALÓGOVÉ ČÍSLA SÚPRAV

423209
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Popis Katalógové 
číslo

od
3.6 kW

od 
5 kW

od  
10 kW

od 
15 kW

od 
20 kW

od 
30 kW

Koľajnica - 2300mm 423199 10 14 26 38 50 74

Konektor- 140mm 423201 8 12 22 34 45 67

Stredová svorka pre rámový panel 
30-50mm

423202 18 26 66 78 102 154

Svorka pre rámový panel 35mm 423203 20 28 60 76 100 148

l-nožky so spojovacími prvkami 423214 26 34 64 98 126 190

Lemovacia doska 280x280 423215 26 34 64 98 126 190

Uzemňovacia spona 423208 18 26 66 78 102 154

Uzemňovacia svorka 423209 10 14 26 38 50 74

Solárny systém (kW) Katalógové číslo 
pre 410W panel

3.6 423270P/SR

5 423271P/SR

10 423272P/SR

15 423273P/SR

20 423274P/SR

30 423275P/SR

Popis Katalógové 
číslo

od
3.6 kW

od 
5 kW

od  
10 kW

od 
15 kW

od 
20 kW

od 
30 kW

Koľajnica - 2300mm 423199 10 14 26 38 50 74

Konektor - 140mm 423201 8 12 22 34 45 67

Stredová svorka pre rámový panel 
30-50mm

423202 18 26 66 78 102 154

Svorka pre rámový panel 35mm 423203 20 28 60 76 100 148

l-nožky pre plachovú strechu so 
spojovacími 

423216 26 34 64 98 126 190

Uzemňovacia spona 423208 18 26 66 78 102 154

Uzemňovacia svorka 423209 10 14 26 38 50 74

Solárny systém (kW) Katalógové číslo 
pre 410W panel

3.6 423270P/DR

5 423271P/DR

10 423272P/DR

15 423273P/DR

20 423274P/DR

30 423275P/DR

MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE PRE ŠIKMÚ BITÚMÉNOVÚ STRECHU OD 3,6 DO 30KW PRE PANEL 410W

KATALÓGOVÉ ČÍSLA SÚPRAV

MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE PRE ŠIKMÚ PLECHOVÚ STRECHU OD 3,6 DO 30KW PRE PANEL 410W

KATALÓGOVÉ ČÍSLA SÚPRAV
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Popis Katalógové 
číslo

od
3.6 kW

od 
5 kW

od 
10 kW

od 
15 kW

od 
20 kW

od 
30 kW

Koľajnica - 2300mm 423199 10 14 26 38 50 74

Konektor - 140mm 423201 8 12 22 34 45 67

Stredová svorka pre rámový panel 
30-50mm

423202 18 26 66 78 102 154

Svorka pre rámový panel 35mm 423203 20 28 60 76 100 148

30° trojuholníkový montáž 423227 10 14 26 38 50 74

L-konektor pre koľajnice 423224 20 28 52 76 100 148

Kotva M517215 26 34 64 98 126 190

Uzemňovacia spona 423208 18 26 66 78 102 154

Uzemňovacia svorka 423209 10 14 26 38 50 74

Solárny systém (kW) Katalógové číslo 
pre 410W panel

3.6 423270F/TR

5 423271F/TR

10 423272F/TR

15 423273F/TR

20 423274F/TR

30 423275F/TR

Popis Katalógové 
číslo

od
3.6 kW

od 
5 kW

od 
10 kW

od 
15 kW

od 
20 kW

od 
30 kW

Koľajnica - 2300mm 423199 10 14 26 38 50 74

Konektor - 140mm 423201 8 12 22 34 45 67

Stredová svorka pre rámový panel  
30-50mm

423202 18 26 66 78 102 154

Svorka pre rámový panel 35mm 423203 20 28 60 76 100 148

30° trojuholníkový montáž 423227 10 14 26 38 50 74

L-konektor pre koľajnice 423224 20 28 52 76 100 148

Kotva 423225 12 16 30 46 60 90

Uzemňovacia spona 423208 18 26 66 78 102 154

Uzemňovacia svorka 423209 10 14 26 38 50 74

Solárny systém (kW) Katalógové číslo pre 
410W panel 

3.6 423270F/BTR

5 423271F/BTR

10 423272F/BTR

15 423273F/BTR

20 423274F/BTR

30 423275F/BTR

TROJUHOLNÍKOVÉ MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE PRE PLOCHÚ STRECHU ALEBO ZEM OD 3,6 
DO 30KW PRE PANEL 410W

KATALÓGOVÉ ČÍSLA SÚPRAV

MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE ROUHOLNÍKOVÉ PREDŤAŽNÍKY PRE PLOCHÚ STRECHU ALEBO 
ZEM OD 3,6 DO 30KW PRE PANEL 410W

KATALÓGOVÉ ČÍSLA SÚPRAV
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GARÁŽOVÁ MONTÁŽNA KONŠTRUKCIA PRE SOLÁRNE PANELY, SET

Konštrukcia garáže je vhodná pre inštaláciu solárnych panelov s výkonom do 8kW (15 ks. ELMARK panelov s výkonom 
(510W). Konštrukcia je svojou veľkosťou vhodná na parkovanie dvoch áut, výška v najnižšom bode je 2,5 m. Dĺžka 
konštrukcie je 6 m a šírka 5,2 m. Je to vhodná možnosť pre výstavbu domu alebo pre spojenie viacerých buniek, pri 
vytváraní väčších parkovísk alebo systémov s vyššími kapacitami.
Tento systém je mimoriadne vhodný aj pre kombináciu so 7kW jednofázovou nabíjacou stanicou pre elektromobily. Pre 
stavbu trojfázovej nabíjacej stanice s výkonom 22kW ELMARK odporúča použiť 4 montážne konštrukcie a 30kW solárny 
systém.

UHOME LFP BATÉRIA (LIFEPO4), 2400 W

VÝHODY:

Tento typ batérie ponúka mnoho výhod, ako je dlhšia životnosť, žiadna 
údržba, vynikajúca bezpečnosť a lepšia účinnosť vybíjania a nabíjania 
v porovnaní s olovenými batériami. Sú vhodné pre skladovanie s 
vysokým výkonom, pre časté zaťaženie a pre inštaláciu na miestach s 
obmedzeným priestorom (veľkosť batérie je 442x500x133mm). Výrobca 
batérie Uhome LFP garantuje viac ako 6000 cyklov hlbokého vybitia pri 
95% kapacity batérie. Dosahuje sa to prostredníctvom integrovaného 
riadiaceho systému BMS, ktorý monitoruje napätie, prúd, teplotu a 
stav článkov, vyrovnáva nabíjanie a vybíjanie, aby sa predĺžila životnosť 
článkov. Možnosť paralelného pripojenia až 8 batérií zvyšuje kapacitu 
systému zvýšením doby používania alebo napájanie výkonnejších 
spotrebičov.

TECHNICKÉ DÁTA:

• Menovité napätie: 48-56V DC
• Menovitá kapacita: 2400Wh (2,4kW)
• Využiteľná kapacita: 2200Wh (2,2kW)
• Menovitá kapacita nabíjania/riedenia: 1500Wh (1,5kW)
• Nabíjacie napätie: 57,6V
• Komunikačné vstupy: RS485, CAN
• Konfigurácia: až 8 batérií v sérii alebo paralelne Pacienti so

súvisiacimi nežiaducimi účinkami
• IP kód: IP20
• Chladenie: Prirodzene
• Prevádzková teplota: Pri nabíjaní: od 0 do 50 °C Pri vybití: od

-10 do 55°C
• Hmotnosť: 27,5Kg
• Inštalácia: na stenu/na pozemok
• Ochrana: softvér a hardvér
• Rozmery: 442x500x133mm

MONITOROVANIE:

Batéria má zabudovaný Wi-Fi modul umožňujúci prístup k 
informáciám z počítača alebo mobilného telefónu,
cez aplikáciu Uhome.

Naskenujte kód a stiahnite si Google Play alebo App Store »

VLASTNOSTI:

• Produkt šetrný k životnému prostrediu, netoxický a neznečisťujúce
životné prostredie

• Materiál použitý na výrobu produktu je vyrobený z LiFePO4 pre
bezpečné používanie a početné životné cykly

• Battery Management System (BMS) má ochrannú poistku proti
prebitiu, špičkovému prúdu, nízkemu napätiu, skratu a vysokej
teplote.

• Systém dokáže automaticky riadiť procesy prebíjania a vyrovnávať
úrovne prúdu a napätia na úrovni modulu na úrovni jednotky v
skupine niekoľkých pripojených batérií.

• Má vlastný chladiaci systém pri nízkej hlučnosti.
• Nízka miera samovybíjania. Batéria vydrží až 6 mesiacov bez nabíjania.
• Nepamätá si situácie, kedy je potrebné plytké nabitie alebo vybitie
• Rozsah prevádzkovej teploty je od -10° do 55°C (pri nabíjaní 0~50°C; 

pri vybíjaní -10~55°C)
• Kompaktný a moderný dizajn, ktorý sa hodí do každej miestnosti.
• Kompatibilné so širokou škálou hybridných meničov dostupných na

trhu.

423278/CP

98BAT2400LPF
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KOVOVÁ SKRIŇKA NA SOLARNÉ BATÉRIE UHOME LFP 2400 A LPF 5000

Použitie kovovej skrine na uloženie batérií už postaveného hybridného alebo off-grid solárneho 
systému je najspoľahlivejšou a odporúčanou možnosťou. Skriňa je vhodná pre inštaláciu až 4 
batérií s kapacitou 2400 a 4800Wh, pričom zároveň batérie chráni a dodáva systému kompaktnosť 
a kompletnosť. Schopnosť uzamknutia obmedzuje kompromis zariadení na miestach s náhodným 
prístupom k ľuďom, čím sa eliminuje možnosť nehôd. Na kryte sú vetracie otvory a dvierka sú vyrobené 
z oceľovej sieťoviny pre správne chladenie batérií, v miestnostiach s teplotou 0-50°C. V miestnostiach 
s vysokými teplotami sa odporúča inštalovať prídavný ventilátor a v zime alebo v miestnostiach s 
teplotou pod -10°С ohrievač na zabezpečenie optimálnej teploty. Pri voľnej metóde inštalácie bez 
použitia odkladacej skrine je udržiavanie optimálnej úrovne teploty oveľa náročnejšie a je oveľa drahšie 
ako investícia do nej. Zabezpečenie optimálnej pracovnej teploty batérií zase zvyšuje ich životnosť a 
spôsob prevádzky.

UHOME LFP BATÉRIA (LIFEPO4), 4800 W DRŽIAKY NA SOLÁRNE BATÉRIE UHOME LFP 2400 A LPF 5000

MONTÁŽ NA STENU:

Pomocou rozperiek namontovaných na štyroch koncoch batérie (obr. 1) 
Tento spôsob inštalácie sa odporúča až pre 4 batérie. Jedna sada je vhodná 
na inštaláciu 2 batérií.

Pre inštaláciu viac ako 4 batérií v sérii sa odporúča použiť dosku

VÝHODY:

Tento typ  batérie ponúka mnoho výhod, ako je dlhšia životnosť, žiadna 
údržba, vynikajúca bezpečnosť a lepšia účinnosť vybíjania a nabíjania 
v porovnaní s olovenými batériami. Sú vhodné pre skladovanie s 
vysokým výkonom, pre časté zaťaženie a pre inštaláciu na miestach s 
obmedzeným priestorom (veľkosť batérie je 442x500x133mm). Výrobca 
batérie Uhome LFP garantuje viac ako 6000 cyklov hlbokého vybitia pri 
95% kapacity batérie. Dosahuje sa to prostredníctvom integrovaného 
riadiaceho systému BMS, ktorý monitoruje napätie, prúd, teplotu a 
stav článkov, vyrovnáva nabíjanie a vybíjanie, aby sa predĺžila životnosť 
článkov. Možnosť paralelného pripojenia až 8 batérií zvyšuje kapacitu 
systému zvýšením doby používania alebo napájanie výkonnejších 
spotrebičov.

TECHNICKÉ DÁTA:

• Menovité napätie: 48-56V DC
• Menovitá kapacita: 5100Wh (5,1kW)
• Využiteľná kapacita: 4800Wh (4,8kW)
• Menovitá kapacita nabíjania/riedenia: 3 000 Wh (3,0 kW)
• Nabíjacie napätie: 57,6V
• Komunikačné vstupy: RS485, CAN
• Konfigurácia: až 8 batérií inštalovaných v sérii alebo 

paralelne
• IP kód: IP20
• Chladenie: Prirodzene
• Prevádzková teplota: Pri nabíjaní: od 0 do 50 °C, Pri vybití: od 

-10 do 55 °C
• Hmotnosť: 45Kg
• Inštalácia: na stenu/na pozemok
• Ochrana: softvér a hardvér
• Rozmery: 442x500x135mm

MONITOROVANIE:

Batéria má zabudovaný Wi-Fi modul umožňujúci prístup k 
informáciám z počítača alebo mobilného telefónu,
cez aplikáciu Uhome. 

Naskenujte kód a stiahnite si Google Play alebo App Store »

VLASTNOSTI:

• Produkt šetrný k životnému prostrediu, netoxický a neznečisťujúce
životné prostredie

• Materiál použitý na výrobu produktu je vyrobený z LiFePO4 pre
bezpečné používanie a početné životné cykly

• Battery Management System (BMS) má ochrannú poistku proti
prebitiu, špičkovému prúdu, nízkemu napätiu, skratu a vysokej
teplote.

• Systém dokáže automaticky riadiť procesy dobíjania a vyrovnávať
úrovne prúdu a napätia na úrovni modulu na úrovni jednotky v
skupine niekoľkých pripojených batérií.

• Má vlastný chladiaci systém pri nízkej hlučnosti.
• Nízka miera samovybíjania. Batéria vydrží až 6 mesiacov bez nabíjania.
• Nepamätá si situácie, kedy je potrebné plytké nabitie alebo vybitie
• Rozsah prevádzkovej teploty je od -10° do 55°C (pri nabíjaní 0~50°C; 

pri vybíjaní -10~55°C)
• Kompaktný a moderný dizajn, ktorý sa hodí do každej miestnosti.
• Kompatibilné so širokou škálou hybridných meničov dostupných na

trhu.

Fig.1

Fig.2

MONTÁŽ NA ZEM:

Pomocou rozpier namontovaných na štyroch koncoch batérie (obr. 2)

Tento spôsob inštalácie sa odporúča až pre 4 batérie. Jedna sada je vhodná 
na inštaláciu 1 batérie.

Pre inštaláciu viac ako 4 batérií v sérii sa odporúča použiť dosku

VÝHODY:
• Poskytuje mechanickú ochranu batérií.
• Zamknutie palubnej dosky, aby sa zabránilo
náhodný prístup alebo incidenty.
• Jednoduchšie zabezpečenie optimálnej 
mikroklímy priestoru na uskladnenie batérie.
• Kompaktnosť a úplnosť systému

TECHNICKÉ DÁTA:
• Materiál: oceľ SPCC valcovaná za studena
• Hrúbka steny: 2 mm
• Hmotnosť: 40 kg
• Rozmery (DxŠxV): 600x600x769mm
• Kapacita: 4 batérie Uhome-LPF 2400/5000

98BAT15U

98BAT2400BRW98BAT5000LPF

98BAT2400BRG
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3.6 kW 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW Katalógové 
číslo

x50m x50m x50m x75m x100m x100m M411079/BL

x50m x50m x50m x75m x100m x100m M411079/R

SOLÁRNE KÁBLE H1Z2Z2-K

APLIKÁCIA:

Sú špeciálne určené na výstavbu fotovoltaických systémov. Solárne káble H1Z2Z2-K majú dobrú odolnosť proti opotrebovaniu, extrémnu 
flexibilitu, UV ochranu a nepodporujú spaľovanie. Sú tiež bezhalogénové, odolné voči vode a olejom.

H1Z2Z2-K 6MM2 BLACK

H1Z2Z2-K 4MM2 BLACK H1Z2Z2-K 4MM2 RED

H1Z2Z2-K 6MM2 RED

TECHNICKÉ DÁTA:

• Reakcia na oheň: Dca S1a, d2, a1
• Prierez kábla: 4 mm2; 6 mm2
• Menovité napätie (Uo / U): АС 1,0 / 1,0 kV; DC 1,5 / 1,5
• Materiál vodiča: pocínovaná meď triedy 5
• Počet vodičov X priemer (N ° x mm): 4 mm2 - 50 x 0,30;6 m2 - 75 
x 0,30
• Materiál izolácie a plášťa: Zmes bez halogénov
• Hrúbka izolácie: 0,70 mm
• Priemer izolácie: 4 mm2- 3,90 mm; 6 mm2- 4,50 mm
• Vonkajší priemer kábla: 4 mm2 - 5,50 mm; 6 mm2- 6,05 mm
• Farba kábla: čierna; Červená

• Maximálny odpor vodiča pri 20°C: 4 mm2- 5,09 ohm/km; 6 m2-3,39 
ohm/km
• Maximálny izolačný odpor pri 20°C: 4 mm2- 580 MΩ.km; 6 mm2-500 
MΩ.km
• Minimálny polomer ohybu pri ukladaní: 5xØ kábla
• Skúška šírenia plameňa na jednom kábli: EN 60332-1-2
• Prevádzková teplota: -40+90°C
• Maximálna teplota pri skrate: 250°C/5s. (max.)
• Hmotnosť kábla: 4 mm2 - 57kg; 6 mm2 - 77 kg

Ku všetkým našim solárnym súpravám sme pribalili čierny a červený solárny kábel H1Z2Z2-K s prierezom 4 mm2. Množstvá si môžete pozrieť 
v tabuľke nižšie:

KÁBLOVÉ KONEKTORY SAMEC/SAMICA  IP67, KOMPATIBILNÉ SO ŠTANDARDOM MC4

APLIKÁCIA:

Sú dôležitým a nenahraditeľným prvkom každej modernej solárnej inštalácie, slúžia na jednoduchšie a rýchlejšie zapojenie solárneho poľa. Sú 
dostupné v mužskej aj ženskej verzii a sú kompatibilné so zavedeným štandardom pripojenia MS4.

TYP DVOJITÉHO KONEKTORA 2 
SAMICA/1 IP67

SINGLE KONEKTOR TYPE IP67, SET TYP DVOJITÉHO KONEKTORA 2
SAMEC/1 IP67

TECHNICKÉ DÁTA:

• Menovité napätie: 1000V
• Menovitý prúd: 30A
• Testovacie napätie: 6KV (50Hz)
• IP67
• Materiál vodivých častí: Postriebrená meď
• Prevádzková teplota: od -40 do +125°C
• Vhodné pre solárne káble s prierezom: 2,5 mm2; 4 mm2 a 6 mm2
• Vhodné pre káblové vývodky: 3-6 mm

M411079/BL

M411080/BL

M411079/R

M411080/R

411078/MF

411080/F

411080/M
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APLIKÁCIA:

DC spínač je namontovaný medzi solárne panely a menič a je určený na izoláciu FV generátora počas inštalácie alebo následnej údržby.

OFF-GRID SOLÁRNE INVERTORY S KAPACITAMI OD 3,5 DO 10KW
Výkonové meniče ELMARK OFF-GRID sú hybridné a majú výkon v rozsahu od 3,5 W do 10 kW. Majú 
prevádzkový režim, ktorý úplne eliminuje potrebu existujúcej elektrickej siete

ŠTVORPÓLOVÝ VYPÍNAČ DC 1200V, IP66

TECHNICKÉ DÁTA:

• Izolačné napätie DC: 1200V
• Menovitý prúd: 32A
• Póly: 4P
• Mechanická životnosť: 10 000 cyklov
• Prevádzková teplota: -25 až +70°C
• IP66
• Farba rukoväte: Čierna

VLASTNOSTI:

• Vertikálna a horizontálna inštalácia
• Odolnosť voči UV žiareniu
• Materiál spomaľujúci horenie
• Ventilačný ventil
• Uzamykateľné vo vypnutej polohe

JEDNOFÁZOVÝ (OFF-GRID) SOLÁRNY INVERTOR GROWATT 3,5KW- SPF 3500 ES
Je to viacúčelový solárny invertor OFF-GRID s integrovaným regulátorom nabíjania a funkčným modulom UPS, vďaka čomu je ideálnym 
riešením na výrobu energie pre miesta, kde nie je vybudovaná elektrická sieť alebo ako záložné napájanie. Tento menič môže pracovať s 
batériami alebo bez nich. Na prevádzku sú potrebné solárne panely, generátor alebo sieťové napájanie

Invertor je dodávaný s Wi-Fi plug-and-play vzdialeným monitorovacím zariadením, ktoré sa zapája do 
vyhradeného vstupu.
Pomocou aplikácie Growatt ShinePhone dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav FV systému 
z mobilného telefónu alebo počítača. Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 12 rôznych jazykoch

98SOL4P/DC
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Systém postavený s jednofázovým solárnym invertorom GROWATT môže byť vylepšený na 21 kW. To sa dosiahne paralelným pripojením až 
6 zariadení k sebe.
Až 6 zariadení môže podporovať 1 fázu alebo ich možno pripojiť na vytvorenie trojfázového systému.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od 
zakúpenia solárneho invertoru.

SPF 3500 ES

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Počet pólov: 1/N/PE
• Menovitý výkon: 3500W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 4500W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: od 120 do 430 V DC
• Maximálne napätie naprázdno solárneho poľa: 450VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackery)/reťazcov na každom 
výstupe: 1/1
• Napätie batérie: 48VDC
• Typ batérie: Lítium/Olovená kyselina
• Nabíjací prúd: 60 A
• Účinnosť: 93 %
• Tvar vlny: Čistá sínusová vlna (sínusoida)
• Displej: LCD
• IP20
• Nadmorská výška: do 2000 m
• Relatívna vlhkosť: od 5 do 95 %
• Prevádzková teplota: od 0 do 55°С
• Teplota okolia: od -15 do 60°С
• Hmotnosť: 11,5 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 330x485x135mm

VÝHODY:

• Možnosť paralelnej prevádzky až 6 meničov a zvýšenie výkonu 
systému až na 21 kW
• Integrovaný MPPT ovládač
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Prevádzka s alebo bez batérie
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi
• Plánovanie doby nabíjania a vybíjania batérie
• Možnosť výberu napätia:

 ¾ 170-280VAC pre PC
 ¾ 90-280VAC pre domáce použitie

JEDNOFÁZOVÝ (OFF-GRID) SOLÁRNY INVERTOR SOLIS 5KW- SOLIS-RHI-5K-48ES
Je to solárny invertor OFF-GRID s integrovaným regulátorom nabíjania, vďaka čomu je ideálnym riešením na výrobu energie pre mi esta, 
kde nie je elektrická sieť alebo ako záložný zdroj energie.

Na prevádzku sú potrebné solárne panely, batéria alebo elektrická sieť.

Striedač je dodávaný s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play 
zariadenia s katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa 
pripája na vyhradený vstup.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať 
stav fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch.

Striedač neponúka možnosť paralelného zapojenia viacerých zariadení.esta, kde 
nie je elektrická sieť alebo ako záložný zdroj energie.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov 
po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho 
invertoru.

TECHNICKÉ DÁTA: 

•  Počet pólov: 1/N/PE
• Menovitý výkon: 5000W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 8000W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: od 90 do 520 V DC
• Maximálne vstupné napätie: 600VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackery)/reťazcov na každom 
výstupe: 2/2
• Napätie batérie: 42-58VDC
• Typ batérie: Lítium/Olovená kyselina
• Nabíjací prúd: 100 A
• Výkon v EÚ: >96,8 %
• Displej: LCD
• IP65
• Nadmorská výška: do 2000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Hmotnosť: 18,3 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 340x510x250mm

VÝHODY:

• Integrovaný MPPT ovládač
• Funkcia inteligentného systému riadenia energie (EMS), zlepšenie 
spoľahlivosti batérie
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Prepäťová ochrana
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko 
požiaru
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi
• Viac prevádzkových režimov na optimalizáciu systémových výhod

SOLIS-RHI-5K-48ES
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JEDNOFÁZOVÝ INVERTOR ENERGIE SOLIS 3KW-RAI-3K-48ES-5G

Striedavý menič sa používa na upgrade existujúceho jednopólového systému výroby energie Solis na sieti na hybridný systém, ktorý dokáže 
pracovať s batériami na optimalizáciu vlastnej spotreby. Invertor na akumuláciu energie je dobrou voľbou pre integrované úložné riešenia 
ON-GRID a OFF-GRID.

Meniče sa dodávajú s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play zariadenia 
s katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája na vyhradený 
vstup na nich.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch. Na stiahnutie
aplikáciu, naskenujte kód zo strany 41.

TECHNICKÉ DÁTA: 

•  Počet pólov: 1/N/PE
• Menovitý výkon: 3000W
• Maximálne vstupné napätie: 1000VDC
• Napätie batérie: 40-60VDC
• Typ batérie: Li-ion/olovo kyselina
• Nabíjací prúd: 60 A
• Maximálna účinnosť nabíjania: >94,0 %
• Maximálna účinnosť vybíjania: >94,5%
• Displej: LCD
• IP65
• Nadmorská výška: do 2000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Hmotnosť: 15 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 403x525x170mm

VÝHODY:

• Kompatibilné s akýmkoľvek ON-GRID SOLIS SYSTEM
• Kompatibilné s lítium-iónovou batériou aj s olovenou batériou
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• OFF-GRID, funkcia zálohovania
• Ochrana minimálneho/maximálneho napätia batérie
• Ochrana batérie pri nesprávnom pripojení pólov
• Tepelná ochrana
• Funkcia Intelligent Energy Management System (EMS), ktorá zlepšuje 
spoľahlivosť batérie
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

RAI-3K-48ES-5G

TROJFÁZOVÝ (OFF-GRID) SOLÁRNY INVERTOR SOLIS 6KW A 10KW- RHI-3P6K-HVES-5G 
UND RHI-3P10K-HVES-5G
Sú to solárne invertory OFF-GRID s integrovanými regulátormi nabíjania, vďaka čomu sú ideálnym riešením na výrobu energie pre miesta, 
kde nie je elektrická sieť alebo ako záložný zdroj energie.

Na prevádzku potrebujú solárne panely, batériu alebo elektrickú sieť.

Invertory sa dodávajú s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play 
zariadenia s katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája 
na vyhradený vstup na nich.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať 
stav fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch. Ak chcete 
stiahnuť aplikáciu, naskenujte kód zo strany 41.

Striedač neponúka možnosť paralelného zapojenia viacerých zariadení

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po 
zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Počet pólov: 3/N/PE
• Menovitý výkon: 6000W /10 000W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 9600W/16 000W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: od 200 do 850 V DC
• Maximálne vstupné napätie: 1000VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackers)/reťazcov na každom 
výstupe: 2/2; 2/4
• Napätie batérie: 160-600VDC
• Typ batérie: Li-ion
• Nabíjací prúd: 25A
• Výkon v EÚ: >97,7 %
• Displej: LCD
• IP65
• Nadmorská výška: do 4000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Rozsah vlhkosti: od 0 do 100 %
• Hmotnosť: 25,1 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 535x455x185mm

VÝHODY:

• Maximálna účinnosť 98,4 %
• Tri prevádzkové režimy (samopotrebný, zatiaľ čo používanie a 
zálohovanie mimo siete
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia 
batérie
• Integrovaný MPPT ovládač
• Funkcia Intelligent Energy Management System (EMS), ktorá 
zlepšuje spoľahlivosť batérie
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Prepäťová ochrana
• •ntegrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje 
riziko požiaru
• Ochrana, ktorá zastaví napájanie pri výpadku sieťového 
napájania. Tým sa zabráni náhodnému poklesu napätia zo systému 
do siete počas prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

RHI-3P6K-HVES-5G

RHI-3P10K-HVES-5G

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení 
balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

423040

423044

423045

SO
LA

R 
PO

W
ER

 S
YS

TE
M

S 
| I

N
VE

RT
ER

S

SO
LA

R 
PO

W
ER

 S
YS

TE
M

S 
| I

N
VE

RT
ER

S

42 43

12YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended
12YEAR TOTAL

WARRANTY
5 standard+7 extended

SKELCR IT SRRO SlHUDEBABG SKELCR IT SRRO SlHUDEBABG

vyberte jazyk na 
stránke 83:

vyberte jazyk na 
stránke 83:

http://www.elmarkgroup.eu/r/?c=423044
http://www.elmarkgroup.eu/r/?c=423045


SOLÁRNE INVERTORY PRIPOJENÉ K SIETI (NA SIETE) S 
VÝKONOM OD 3,6 DO 110 KW
Ide o najbežnejší typ invertorov, známy aj ako reťazce, ON-GRID alebo sieťové pripojenie.
Ich práca si vyžaduje energiu z elektrickej siete. Tieto meniče nemôžu fungovať s batériou slúžiacou 
ako zásobník energie alebo ako UPS.

JEDNOFÁZOVÉ (OFF-GRID) SOLÁRNE INVERTORY SOLIS 3,6KW, 5KW A 8KW- SO LIS-
MINI-3600- 4G, SOLIS-1P5K-4G И SOLIS-1P8K-4G
Štandardné sieťové invertory sú najbežnejšie používaným typom invertorov na obchodovanie s elektrinou alebo výrobu elektriny pre vlastnú 
potrebu. Pretože samy nemôžu pracovať s batériami, znamená to, že ich možno používať iba počas svetlej časti dňa. To znamená, že elektrina 
vyrobená zo solárnych panelov sa okamžite spotrebuje alebo sa vráti do elektrickej siete na predaj.

Meniče sa dodávajú s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play zariadenia s 
katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája na vyhradený vstup na 
nich.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch. Ak chcete stiahnuť aplikáciu, 
naskenujte kód zo strany 41

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka 
„Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE 3.6kW/ 5kW/ 8kW: 

• Počet pólov: 1/N/PE
• Menovitý výkon: 3600W / 5000W / 8000W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 4000W/ 5800W/12000W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: 80-500VDC/ 90-520VDC / 80 
500 V DC / 90-520 V DC
• Maximálne vstupné napätie: 600VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP sledovačov)/reťazcov na každom 
výstupe: 1/2; 2/2; 3/2
• Výkon v EÚ: >96,8 %/ 97,3 %/ 97,3 %
• Displej: LCD
• IP65
• Nadmorská výška: do 4000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Relatívna vlhkosť: od 0 do 100 %
• •Hmotnosť: 96,8 %/ 97,3 %/ 97,3 %
• Rozmer (ŠxVxH): 310x373x160mm/ 310x543x160mm/ 310 x 543 x 
160 mm

VÝHODY:

• Integrovaný algoritmus pre sledovanie maximálneho výkonu (MPPT)
• Integrovaná funkcia EPM (Export Power Manager).
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete 
počas prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLIS-MINI-3600-4G 

SOLIS-1P5K-4G

TROJFÁZOVÝ (OFF-GRID) SOLÁRNY INVERTOR SOLIS 6KW, 10KW, 15KW A 20KW
Štandardné sieťové invertory sú najbežnejšie používaným typom invertorov na obchodovanie s elektrinou alebo výrobu elektriny pre 
vlastnú potrebu. Keďže nemôžu bežať len na batérie, znamená to, že ich možno používať iba počas denného svetla. To znamená, že 
elektrická energia vyrobená zo solárnych panelov sa okamžite spotrebuje alebo sa vráti do elektrickej siete na predaj.

Meniče sa dodávajú s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play zariadenia s 
katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája na vyhradený vstup na 
nich.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch. Ak chcete stiahnuť aplikáciu, 
naskenujte kód zo strany 41

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka 
„Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE 6kW/ 10kW/ 15kW/ 20kW: 

• Počet pólov: 3/N/PE
• Menovitý výkon: 6000W / 10 000W / 15 000W / 20 000W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 19000W / 12 000W/18 000W/ 
24000W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: 160-850VDC
• Maximálne vstupné napätie: 1000VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackery)/reťazcov na každom 
výstupe:2/2; 2/2; 2/4; 2/4
• Výkon v EÚ: >98,1 %/ 97,3 %/ 97,3 %
• Displej: LCD
• IP65
• Nadmorská výška: do 4000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Relatívna vlhkosť: od 0 do 100 %
• Hmotnosť: 17,3 kg/ 18 kg/ 18,9 kg/ 19,8 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 310x563x219mm

VÝHODY:

• Integrovaný algoritmus pre sledovanie maximálneho výkonu (MPPT)
• Integrovaná funkcia EPM (Export Power Manager).
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Prepäťová ochrana
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLIS-3P10K-4G

SOLIS-3P15K-4G 

SOLIS-3P20K-4G
SOLIS-1P8K-5G

SOLIS-3P6K-4G
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TROJFÁZOVÝ (NA SIETE) SOLÁRNY INVERTOR SOLIS 40KW, 50KW A 60KW
Štandardné sieťové invertory sú najbežnejšie používaným typom invertorov na obchodovanie s elektrinou alebo výrobu elektriny pre 
vlastnú potrebu. Keďže nemôžu bežať len na batérie, znamená to, že ich možno používať iba počas denného svetla. To znamená, že 
elektrina vyrobená zo solárnych panelov sa okamžite spotrebuje alebo sa vráti do elektrickej siete na predaj.

Striedač je dodávaný s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play 
zariadenia s katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája na 
vyhradený vstup.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch. Ak chcete stiahnuť 
aplikáciu, naskenujte kód zo strany 41

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení 
balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

TROJFÁZOVÝ (NA SIETE) SOLÁRNY INVERTOR 30KW- SOLIS -30K-5G
Štandardné sieťové invertory sú najbežnejšie používaným typom invertorov na obchodovanie s elektrinou alebo výrobu elektriny pre 
vlastnú potrebu. Keďže nemôžu bežať len na batérie, znamená to, že ich možno používať iba počas denného svetla. To znamená, že 
elektrina vyrobená zo solárnych panelov sa okamžite spotrebuje alebo sa vráti do elektrickej siete na predaj.

Meniče sa dodávajú s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play zariadenia 
s katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája na vyhradený 
vstup na nich.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch. Ak chcete stiahnuť 
aplikáciu, naskenujte kód zo strany 41.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení 
balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Počet pólov: 3/N/PE
• Menovitý výkon: 30000W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 45000W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: 200-1000VDC
• Maximálne vstupné napätie: 1100VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackery)/reťazcov na každom 
výstupe: 3/6
• Výkon v EÚ: >98,3 %
• Displej: LCD
• IP65
• Nadmorská výška: do 4000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Relatívna vlhkosť: od 0 do 100 %
• Hmotnosť: 45 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 647x629x252mm

VÝHODY:

• Integrovaný algoritmus pre sledovanie maximálneho výkonu (MPPT)
• Integrovaná funkcia EPM (Export Power Manager).
• Integrovaný pracovný volt-wattový režim prevádzky
• Technológia potlačenia zvodového prúdu
• Antirezonančná podpora viac ako 6 MW paralelne v jednom 
transformátore
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Prepäťová ochrana - katódový zvodič typ II
• Tepelná ochrana
• Skenovanie I/V kriviek
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko 
požiaru
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete 
počas prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLIS-30K-5G 

TECHNICKÉ ÚDAJE 40kW/ 50kW/ 60kW: 

• Počet pólov: 3/N/PE
• Menovitý výkon: 40 000 W / 50 000 W / 60 000 W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: 200-1000VDC/ 180-1000VDC/ 180-
1000VDC
• Maximálne vstupné napätie: 1100VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackery)/reťazcov na každom výstupe: 
4/8; 5/10; 6/12
• Výkon v EÚ: >98,3 %
• Displej: LCD
• IP66
• Nadmorská výška: do 4000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Relatívna vlhkosť: od 0 do 100 %
• Hmotnosť: 37kg/ 54,5kg/ 54,5kg
• Rozmery (ŠxVxH): 647x629x252mm/ 691x578x338mm/ 691x578x338

VÝHODY:

• Integrovaný algoritmus pre sledovanie maximálneho výkonu (MPPT)
• Integrovaná funkcia EPM (Export Power Manager).
• Funkcia SVG
• Udržuje prácu s hliníkovými drôtmi, aby sa znížili náklady na systém
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Prepäťová ochrana - katódový zvodič typ II
• Tepelná ochrana
• Skenovanie I/V kriviek
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko požiaru
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLIS-S5-GC40K

SOLIS-S5-GC50K 

SOLIS-S5-GC60K * Produkty dodávame na požiadanie, po koordinácii projektu a vypraco-
vaní individuálnej ponuky.
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TROJFÁZOVÝ (NA SIETE) SOLÁRNY INVERTOR SOLIS 80KW, 100KW A 110KW
Štandardné sieťové invertory sú najbežnejšie používaným typom invertorov na obchodovanie s elektrinou alebo výrobu elektriny pre 
vlastnú potrebu. Keďže nemôžu bežať len na batérie, znamená to, že ich možno používať iba počas denného svetla. To znamená, že 
elektrina vyrobená zo solárnych panelov sa okamžite spotrebuje alebo sa vráti do elektrickej siete na predaj.

Meniče sa dodávajú s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play zariadenia 
s katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája na 
vyhradený vstup na nich.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch. Ak chcete stiahnuť 
aplikáciu, naskenujte kód zo strany 41

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení 
balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE 80kW, 100kW И 110kW: 

• Počet pólov: 3/N/PE
• Menovitý výkon: 80 000 W / 100 000 W / 110 000 W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: 180-1000VDC
• Maximálne vstupné napätie: 1100VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackery)/reťazcov na každom 
výstupe: 9/18; 10/20; 20. 10
• Výkon v EÚ: >98,3 %
• Displej: LCD
• IP66
• Nadmorská výška: do 4000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Relatívna vlhkosť: od 0 do 100 %
• Hmotnosť: 82kg/ 91kg/ 91kg
• Rozmery (ŠxVxH): 1050x567x315mm/1065x567x345mm/1065x56
7x345 mm

VÝHODY:

• Integrovaný algoritmus pre sledovanie maximálneho výkonu (MPPT)
• Integrovaná funkcia EPM (Export Power Manager).
• Funkcia SVG
• Podporuje prácu s hliníkovými drôtmi na zníženie systémových 
nákladov
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Prepäťová ochrana - katódový zvodič typ II
• Tepelná ochrana
• Skenovanie I/V kriviek
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko 
požiaru
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete 
počas prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLIS-80K-5G

SOLIS-100K-5G 

SOLIS-110K-5G

HYBRIDNÉ SOLÁRNE INVERTORY S VÝKONOM
OD 3,5 DO 10KW
Možnosti hybridných meničov ELMARK sú v rozsahu od 3,5 W do 10 kW. Majú režim prevádzky, ktorý 
úplne vylučuje potrebu existujúceho napájania zo siete, ako aj v kombinovanom režime pripojenom na 
sieť a na batériu.

JEDNOFÁZOVÝ HYBRIDNÝ SOLÁRNY INVERTOR GROWATT 3,5KW- SPF 3500 ES
Ide o viacúčelový solárny invertor OFF-GRID s integrovaným regulátorom nabíjania a funkčným modulom UPS, vďaka čomu je ideálnym 
riešením na výrobu energie pre miesta, kde nie je zavedená elektrická sieť alebo ako záložný zdroj energie.
Tento menič môže pracovať s batériami alebo bez nich.
Na prevádzku sú potrebné solárne panely, generátor alebo sieťové napájanie.

* Produkty dodávame na požiadanie, po koordinácii projektu a vypraco-
vaní individuálnej ponuky.

Kombinovaná verzia striedača OFF-GRID a ON-GRID, ktorá si získava čoraz väčšiu obľubu a ktorá využíva 
vyrobenú energiu tým najracionálnejším spôsobom.
Invertor je dodávaný s Wi-Fi plug-and-play vzdialeným monitorovacím zariadením, ktoré sa zapája do 
vyhradeného vstupu.
Pomocou aplikácie Growatt ShinePhone dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.
Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 12 rôznych jazykoch
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Systém postavený s jednofázovým solárnym invertorom GROWATT môže byť vylepšený na 21 kW. To sa dosiahne paralelným pripojením až 
6 zariadení k sebe. Až 6 zariadení môže podporovať 1 fázu alebo ich možno pripojiť na vytvorenie trojfázového systému.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

SPF 3500 ES

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Počet pólov: 1/N/PE
• Menovitý výkon: 3500W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 4500W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: od 120 do 430 V DC
• Maximálne napätie naprázdno solárneho poľa: 450VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackery)/reťazcov na každom 
výstupe: 1/1
• Napätie batérie: 48VDC
• Typ batérie: Lítium/Olovená kyselina
• Nabíjací prúd: 60 A
• Účinnosť: 93 %
• Tvar vlny: Čistá sínusová vlna (sínusoida)
• Displej: LCD
• IP20
• Nadmorská výška: do 2000 m
• Relatívna vlhkosť: od 5 do 95 %
• Prevádzková teplota: od 0 do 55°С
• Teplota okolia: od -15 do 60°С
• Hmotnosť: 11,5 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 330x485x135mm

VÝHODY:

• Možnosť paralelnej prevádzky až 6 meničov a zvýšenie výkonu 
systému až na 21 kW
• Integrovaný MPPT ovládač
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia 
batérie
• Prevádzka s alebo bez batérie
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi
• Plánovanie doby nabíjania a vybíjania batérie
• Možnosť výberu napätia:

 ¾170-280VAC pre PC
 ¾90-280VAC pre domácu aplikáciu

JEDNOFÁZOVÝ HYBRIDNÝ SOLÁRNY INVERTOR SOLIS 5KW- SOLIS-RHI-5K-48ES
Je to solárny invertor OFF-GRID s integrovaným regulátorom nabíjania, vďaka čomu je ideálnym riešením na výrobu energie pre miesta, kde 
nie je elektrická sieť alebo ako záložný zdroj energie.

Na prevádzku sú potrebné solárne panely, batéria alebo elektrická sieť.

Striedač je dodávaný s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play 
zariadenia s katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája 
na vyhradený vstup.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch.

Ak chcete stiahnuť aplikáciu, naskenujte kód zo strany 41.

Striedač neponúka možnosť paralelného zapojenia viacerých zariadení.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení 
balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Počet pólov: 1/N/PE
• Menovitý výkon: 5000W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 8000W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: od 90 do 520 V DC
• Maximálne vstupné napätie: 600VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackery)/reťazcov na každom z nich 
výkon: 2/2
• Napätie batérie: 42-58VDC
• Typ batérie: Lítium/Olovená kyselina
• Nabíjací prúd: 100 A
• Výkon v EÚ: >96,8 %
• Displej: LCD
• IP65
• Nadmorská výška: do 2000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Hmotnosť: 18,3 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 340x510x250mm

VÝHODY:

• Integrovaný MPPT ovládač
• Funkcia Intelligent Energy Management System (EMS), ktorá 
zlepšuje spoľahlivosť batérie
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko 
požiaru
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi
• Viac prevádzkových režimov na optimalizáciu systémových výhod

SOLIS-RHI-5K-48ES

423042 423041

SO
LA

R 
PO

W
ER

 S
YS

TE
M

S 
| I

N
VE

RT
ER

S

SO
LA

R 
PO

W
ER

 S
YS

TE
M

S 
| I

N
VE

RT
ER

S

50 51

12YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended
12YEAR TOTAL

WARRANTY
5 standard+7 extended

SKELCR IT SRRO SlHUDEBABG SKELCR IT SRRO SlHUDEBABG

vyberte jazyk na 
stránke 83:

vyberte jazyk na 
stránke 83:

http://www.elmarkgroup.eu/r/?c=423042
http://www.elmarkgroup.eu/r/?c=423041


WI-FI ZARIADENIE NA OVLÁDANIE A ANALÝZU
Monitorovací systém Solis je zameraný na vzdialený servis a údržbu vybudovaného systému. Toto je dosiahnuté vďaka Wi-Fi plug-and-play 
zariadeniu, ktoré možno umiestniť na akýkoľvek invertor značky SOLIS. Možnosť monitorovania poskytuje užívateľom presnú a komplexnú 
analýzu dát, ako aj včasné oznámenie škôd.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Podporované zariadenia: všetky meniče značky Solis
• Prevádzkové napätie: 5 V DC (+/-5 %)
• Kontrolka: LED x 3
• Príkon 5W
• Spôsob konfigurácie: APP/WEB
• Dátové úložisko: 4 МВ
• IP65
• Relatívna vlhkosť: 5 – 95 %
• Teplota okolia: od -40 do 70°С
• Hmotnosť: 80g

VÝHODY:

• Jednoduchá inštalácia – plug-and-play
• Alarm poškodenia v reálnom čase
• Indikácia stavu
• Tlačidlo Resetovať ladenie

TROJFÁZOVÝ (OFF-GRID) SOLÁRNY INVERTOR SOLIS 6KW A 10KW- RHI-3P6K-HVES-5G
A RHI-3P10K-HVES-5G
Sú to solárne invertory OFF-GRID s integrovanými regulátormi nabíjania, vďaka čomu sú ideálnym riešením na výrobu energie pre miesta, 
kde nie je elektrická sieť alebo ako záložný zdroj energie.

Na prevádzku potrebujú solárne panely, batériu alebo elektrickú sieť.

Meniče sa dodávajú s dodatočnou možnosťou zakúpenia Wi-Fi plug-and-play zariadenia 
s katalógovým číslom 423050 na vzdialené monitorovanie, ktoré sa pripája na vyhradený 
vstup na nich.

Pomocou aplikácie SolisCloud dokáže kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete sledovať stav 
fotovoltického systému z mobilného telefónu alebo počítača.

Aplikácia je kompatibilná s Androidom a iOS v 10 rôznych jazykoch. Ak chcete stiahnuť 
aplikáciu, naskenujte kód zo strany 41.

Striedač neponúka možnosť paralelného zapojenia viacerých zariadení.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení 
balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia solárneho invertoru.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Počet pólov: 3/N/PE
• Menovitý výkon: 6000W /10 000W
• Maximálny výkon solárnych panelov: 9600W/16 000W
• Rozsah prevádzkového napätia MPPT: od 200 do 850 V DC
• Maximálne vstupné napätie: 1000VDC
• Počet nezávislých výstupov (MPP Trackers)/reťazcov na každom 
výstupe: 2/2; 2/4
• Napätie batérie: 160-600VDC
• Typ batérie: Li-ion
• Nabíjací prúd: 25A
• Výkon v EÚ: >97,7 %
• Displej: LCD
• IP65
• Nadmorská výška: do 4000 m
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Rozsah vlhkosti: od 0 do 100 %
• Hmotnosť: 25,1 kg
• Rozmery (ŠxVxH): 535x455x185mm

VÝHODY:

• Maximálna účinnosť 98,4 %
• Tri režimy prevádzky (na vlastnú spotrebu, počas používania a 
zálohovanie mimo siete
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Integrovaný MPPT ovládač
• Funkcia Intelligent Energy Management System (EMS), ktorá 
zlepšuje spoľahlivosť batérie
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Integrovaná redukcia ochrany pred oblúkovým bleskom AFCI 
nebezpečenstvo požiaru
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete 
počas prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

RHI-3P6K-HVES-5G

RHI-3P10K-HVES-5G

SOLIS EXPORT MANAGER EPM3-5G
Vďaka Solis Export Power Manager EPM3-5G môžete upravovať exportné hodnoty vyrobenej energie. Ide o ideálne riešenie pre inteligentné 
riadenie vyrobenej energie pre vlastnú potrebu a splnenie regulačných požiadaviek miestnej energetickej distribučnej spoločnosti.
Solis Export Power Manager EPM3-5G dokáže ovládať až 10 k nemu pripojených meničov.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Podporované zariadenia: všetky meniče značky Solis
• Menovité napätie: 400 V, 3/N/PE alebo 3/PE
• Rozsah vstupného napätia:

 ¾ L až N: 100~277 V; 
 ¾ L až L: 176~480 V

• Komunikácia s meničom: Modbus RS485 s dvojkolíkovým káblom RS485
• Monitorovanie: Wi-Fi kľúč
• Maximálna dĺžka prípojného kábla: do 1000 m
• Maximálny počet riadiacich meničov: 10
• Displej: LCD
• IP65
• Relatívna vlhkosť: 5 – 95 %
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Hmotnosť: 2,1 kg

VÝHODY:

• Súčasné riadenie a monitorovanie 10 meničov
• Podporuje siete „Δ“ a „Y“, ako aj jednofázové
• Kompenzuje škodlivé harmonické a poskytuje účinník v rámci 
normálnych limitov
• Vysoká presnosť riadenia s odchýlkou až 3 %
• Podporuje súčasný prístup k meničom Solis s rôznymi kapacitami

423050

423044

423045

423051
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JEDNOFÁZOVÝ SMART METER DDSD1352
Trojfázový elektromer DDSD1352 je možné použiť vo všetkých typoch riadiacich systémov vrátane SCADA. Vyznačuje sa vysokou 
presnosťou, malými rozmermi a jednoduchou inštaláciou. Slúži na meranie a riadenie viacerých elektrických parametrov, poskytovanie 
údajov za predchádzajúcich 12 mesiacov, o stave harmonických, realizuje diaľkové spínanie a ovládanie so spínaním vstupu a reléového 
výstupu s možnosťou upozornenia na poplach

SOLIS EXPORT MANAGER EPM3-5G-PLUS
Vďaka Solis Export Power Manager EPM3-5G-PLUS môžete upravovať exportné hodnoty vyrobenej energie. Ide o ideálne riešenie pre 
inteligentné riadenie vyrobenej energie pre vlastnú potrebu a pre splnenie regulačných požiadaviek miestnej energetickej distribučnej 
spoločnosti.
Solis Export Power Manager EPM3-5G-PLUS dokáže ovládať až 80 k nemu pripojených meničov.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Podporované zariadenia: všetky meniče značky Solis
• Menovité napätie: 400 V, 3/N/PE
• Rozsah vstupného napätia: L až N: 100~263 V
• Komunikácia s meničom:
• Modbus RS485 dvojkolíkový kábel RS485 alebo RJ45
• Monitorovanie: vstavaný Wi-Fi box (DLB-W)
• Maximálna dĺžka prípojného kábla: do 1000 m
• Maximálny počet riadiacich meničov: 80 s príkonom 2 MW
• Displej: LCD
• IP65
• Relatívna vlhkosť: 5 – 95 %
• Teplota okolia: od -25 do 60°С
• Hmotnosť: 5,4 kg

VÝHODY:

• Súčasné riadenie a monitorovanie 10 meničov
• Podporuje siete „Δ“ a „Y“, ako aj jednofázové
• Kompenzuje škodlivé harmonické a poskytuje účinník v rámci 
normálnych limitov
• Vysoká presnosť riadenia s odchýlkou až 3 %
• Podporuje súčasný prístup k meničom Solis s rôznymi kapacitami

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Vstupné napätie: 220V AC
• Menovitý prúd: 10A
• Maximálny prúd: 60А
• Trieda presnosti: 1
• Rozsah merania: 000000,00~99999999kWh
• Parametre merania: napätie, prúd, činný, jalový a účinník, účinník, frekvencia
• Spotreba: 1600 imp/kWh
• Protokol: MODBUS-RTU
• Komunikácia: Infračervená
• Displej: 8-bitový LCD
• Rozmery (DxVxŠ): 36x88x70mm

VÝHODY:

• Meranie širokého spektra parametrov
• Jednoduché nastavenie parametrov pomocou 3 tlačidiel
• Multitarif – štyri tarify
• 4 časové pásma, 2 kanály s časovými intervalmi so 14 intervalmi za deň
• Výstraha poklesu napätia alebo prepätia

INTELIGENTNÉ MERAČE
Takzvaný „Smart Meter“ je dôležitým prvkom pri výstavbe fotovoltaického systému,
najmä v prípadoch, keď nemáme uzatvorenú zmluvu o predaji vyrobenej energie miestnemu 
energetickému distribučnému podniku.

Keď denná produkcia prevyšuje spotrebu, prebytočná energia sa vracia do siete a nabíja sa tak, ako sa 
spotrebuje. Aby sa tomu zabránilo, musí byť do systému pridaný inteligentný merač. Jeho funkciou je 
nepretržité (24/7) sledovanie spotreby u zákazníka a podávanie týchto informácií do meniča.

Prijatím informácie z elektromera menič vždy vie, či je vyrobená energia viac ako spotreba. Keď výrobné 
hodnoty prekročia spotrebovaný výkon, invertor okamžite zníži svoju produkciu tak, aby bola rovnaká 
alebo menšia ako spotreba na mieste, čím sa zabráni spätnému dodávaniu energie do siete.

TROJFÁZOVÝ SMART METER DDSD1352
Trojfázový elektromer DTSD1352 je možné použiť vo všetkých typoch riadiacich systémov vrátane SCADA. Určené pre napájacie systémy, 
priemyselné banské podniky a verejné služby. Vyznačuje sa vysokou presnosťou, malými rozmermi a jednoduchou inštaláciou. Slúži na 
meranie a riadenie viacerých elektrických parametrov, poskytovanie údajov za predchádzajúcich 48 mesiacov, o stave harmonických vrátane 
31. harmonickej, realizuje diaľkové spínanie a ovládanie so spínaním vstupu a reléového výstupu s možnosťou upozornenia na alarm.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Napätie: 3×100V, 3×380V, 3×57,7/100V, 3×220/380V
• Odpor: >2MΩ
• Menovitý prúd: 3×1(6)A
• Maximálny prúd: 3×10(80)A
• Odchýlka: ±0,2 %
• Trieda presnosti: činná energia 1; reaktívna energia 2
• Rozsah merania: 000000,00~99999999kWh
• Parametre merania: napätie, prúd, činný, jalový a zdanlivý účinník, účinník, 
frekvencia
• Konštantná: 6400 imp/kWh
• Komunikačný protokol: MODBUS-RTU
• Komunikačné rozhranie: RS485, infračervené
• Displej: 8-bitový LCD
• Rozmery (DxVxŠ): 126,5x88,2x69,5mm

VÝHODY:

• Meranie širokého spektra parametrov
• Jednoduché nastavenie parametrov pomocou 4 tlačidiel
• Multitarif – štyri tarify
• 4 časové pásma, 2 kanály s časovými intervalmi so 14 intervalmi za deň
• Výstraha poklesu napätia alebo prepätia

423052
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OFF-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 300W - SET
Ponúkaná súprava s výkonom 300 W je mimoriadne kompaktná a ľahko sa prenáša. Kvalita elektriny, ktorú vyrába, je stabilná a porovnateľná 
s tou zo siete. Vďaka kompaktným rozmerom a mobilite je mimoriadne vhodný na napájanie malých spotrebiteľov zo siete. Batéria je 
zabudovaná v tele meniča a solárny panel je umiestnený v pohodlnej taške na prenášanie.

Okrem slnečného žiarenia je možné lítium-iónovú batériu meniča nabíjať zo siete (220V) alebo z autobatérie (12V). Invertor má mnoho 
rôznych typov a napätí výstupných portov, čo z neho robí všestranné zariadenie vhodné pre napájanie spotrebičov s rôznymi účelmi.

OFF-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 1000W - SET
Dostupná 1000W súprava je mimoriadne kompaktná a ľahko sa prenáša. Kvalita elektriny, ktorú vyrába, je stabilná a porovnateľná s 
elektrinou zo siete. Vďaka kompaktným rozmerom a mobilite je mimoriadne vhodný na napájanie malých spotrebičov mimo siete. Batéria je 
zabudovaná v kryte meniča a solárny panel je umiestnený v pohodlnej taške na prenášanie.

Okrem slnečného žiarenia je možné lítium-iónovú batériu meniča nabíjať zo siete (220V) alebo z autobatérie (12V). Invertor má mnoho 
rôznych typov a napätí výstupných portov, čo z neho robí všestranné zariadenie vhodné na napájanie spotrebičov s rôznymi účelmi.

SÚPRAVY SOLARNÝCH SYSTÉMOV OFF-GRID
ELMARK ponúka rôzne hotové varianty a riešenia kompletných nesieťových solárnych systémov s 
výkonmi od 300W do 10kW

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Menovitý výkon АС: 300W
• Špičkový výkon AC: 600W
• Výstupné napätie: 220V/50HZ; AC110V/60HZ; 12V
• Tvar vlny: Čistá sínusová vlna (sínusoida)
• Typ batérie: Li-ion 3,7V/3350mAh
• Kapacita batérie: 495Wh
• Charakteristika nabíjacieho prúdu: 18-30V 3,5A (MAX)
• Prúdová charakteristika solárneho panelu: 18V/ 100W
• Požadovaný čas nabíjania: 6-8h
• USB výstupy: USB 2,05 V 2A/USB QC 3.0/ Type-C
• Výstupy 12V DC: 2x10A
• Výstupy 220V DC: 2
• Prevádzková teplota: od -10 do 60°С
• Rozmery DxŠxV: 205x105x170mm
• Čistá hmotnosť meniča: 3,6 kg

VÝHODY SYSTÉMU:

• Tri spôsoby nabíjania batérie – zo siete, batérie, solárneho napájania
• Môže byť použitý ako záložný zdroj v prípade poruchy hlavný zdroj 
napájania pre pohotovostné osvetlenie alebo iné dôležité spotrebiče s 
nízkou spotrebou energie.
• Vysokokvalitná, nabíjateľná lítium-iónová batéria s krycou kapacitou 
495Wh
• Invertor má 2 univerzálne zásuvky 100-240V AC (300W), kompatibilné 
so všetkými známymi svetovými štandardnými zástrčkami
• USB porty pre smartfóny, iPad, MP3, fotoaparát, hobby (vrtuľníky, drony 
atď.)
• Zapaľovač do auta
• Porty pre súčasné nabíjanie a vybíjanie batérie
• Funkcia 12V benzínového štartovania auta
• Ochrana proti preťaženiu a výstraha, skrat, prehriatie, prepätie, 
prehriatie, prepätie

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

• Invertor (nabíjacia stanica) so vstavanou lítium-iónovou batériou a 
výkonom 300W
• Solárny panel 18V 100W

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Menovitý výkon АС: 1000W
• Špičkový výkon AC: 2000W
• Výstupné napätie: 220V/50HZ; AC110V/60HZ; 12V
• Tvar vlny: Čistá sínusová vlna (sínusoida)
• Typ batérie: Li-ion 3,6V/2600mAh
• Kapacita batérie: 1048Wh
• Aktuálne charakteristiky nabíjania: 29,4- 40V 15A (MAX)
• Prúdová charakteristika nabíjania solárneho panelu: 36V/ 100W
• Požadovaný čas nabíjania: 6-8h
• USB výstupy: USB 2,05 V 2A/USB QC 3.0/ Type-C
• Výstupy 12V DC: 2x10A
• Výstupy 220V DC: 2
• Prevádzková teplota: od -10 do 60°С
• Rozmery DxŠxV: 360x215x300mm
• Čistá hmotnosť meniča: 10,5 kg

VÝHODY SYSTÉMU:

• Tri spôsoby nabíjania batérie - zo siete, batérie, solárneho napájania
• Môže byť použitý ako záložný zdroj v prípade výpadku hlavného zdroja 
pre záložné osvetlenie alebo iné dôležité spotrebiče s nízkou spotrebou.
• Vysoko kvalitná, nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou krytu 
1048Wh
• Menič má 2 univerzálne zásuvky 100-240V AC (1000W), kompatibilné 
so všetkými známymi svetovými štandardnými zástrčkami
• USB porty pre smartfóny, iPad, MP3, fotoaparát, hobby (vrtuľníky, drony 
atď.)
• Zapaľovač do auta
• Porty pre súčasné nabíjanie a vybíjanie batérie
• Funkcia 12V benzínového štartovania auta
• Ochrana proti preťaženiu a výstraha, skrat, prehriatie, prepätie

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

• Invertor (nabíjacia stanica) so vstavanou lítium-iónovou batériou a 
výkonom 1000W
• Solárny panel 36V 100W
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Popis Kat.číslo Množstvo

Hybridný menič Growatt s výkonom 
3500W

423042 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 9 ks.

LiFePO4 batéria s kapacitou 2400Wh 98BAT2400LPF 1 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 1 ks.

OFF-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 3500W - SET
Navrhovaná zostava je vhodná na stavbu stacionárneho off-grid (OFF-GRID) solárneho systému v miestach, kde nie je elektrická sieť alebo 
ako hybrid na zabezpečenie záložného napájania v prípade výpadku elektrickej energie.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.
ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke www.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na vypracovanie individuálneho projektu vyplnením a 
odoslaním v ňom uvedených parametrov. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Možnosť paralelnej prevádzky až 6 meničov a zvýšenie výkonu systému 
až na 21 kW
• Možnosť zvýšiť kapacitu záložného napájania pridaním ďalších batérií
• Invertor s integrovaným MPPT regulátorom
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Schopnosť prevádzkovať systém s alebo bez batérie
• Vzdialené monitorovanie systému Wi-Fi
• Vysoko kvalitné monokryštalické solárne panely s polovičnými rezmi s 
vysokou účinnosťou až 21,5 %
• Nízky pokles výkonu systému a dlhá životnosť solárnych panelov, až 30 
rokov

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

OFF-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 2000W - SET
Dostupná 2000W súprava je mimoriadne kompaktná a ľahko sa prenáša. Kvalita elektriny, ktorú vyrába, je stabilná a porovnateľná s 
elektrinou zo siete. Vďaka kompaktným rozmerom a mobilite je mimoriadne vhodný na napájanie malých spotrebičov mimo siete. Batéria a 
menič sú umiestnené v puzdre na kolieskach s rukoväťou a solárny panel je v praktickej taške na prenášanie.

Okrem slnečného žiarenia je možné lítium-iónovú batériu meniča nabíjať zo siete (220V) alebo z autobatérie (12V). Invertor má mnoho 
rôznych typov a napätí výstupných portov, čo z neho robí všestranné zariadenie vhodné na napájanie spotrebičov s rôznymi účelmi.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Menovitý výkon АС: 2000W
• Špičkový výkon AC: 4000W
• Výstupné napätie: 220V/50HZ; AC110V/60HZ; 12V
• Tvar vlny: Čistá sínusová vlna (sínusoida)
• Typ batérie: Li-ion 3,6V/40Ah
• Kapacita batérie: 2016Wh
• Aktuálne charakteristiky nabíjania: 29,4- 40V 15A (MAX)
• Prúdová charakteristika nabíjania solárneho panelu: 36V/ 200W
• Požadovaný čas nabíjania: 10-12h
• USB výstupy: USB 2,05 V 2A/USB QC 3.0/ Type-C
• Výstupy 12V DC: 1
• Výstupy 220V DC: 2
• Prevádzková teplota: od -10 do 60°С
• Rozmery DxŠxV: 516x435x229mm
• Čistá hmotnosť meniča: 18 kg

VÝHODY SYSTÉMU:

• Tri spôsoby nabíjania batérie – zo siete, batérie, solárneho napájania
• Môže byť použitý ako záložný zdroj v prípade poruchy hlavný zdroj 
napájania pre pohotovostné osvetlenie alebo iné dôležité spotrebiče s 
nízkou spotrebou energie.
• Vysoko kvalitná, nabíjateľná lítium-iónová batéria s krycou kapacitou 
2016 Wh
• Invertor má 2 univerzálne zásuvky 100-240V AC (2000W), kompatibilné 
so všetkými známymi svetovými štandardnými zástrčkami
• USB vstup
• Zapaľovač do auta
• Porty pre súčasné nabíjanie a vybíjanie batérie
• Funkcia 12V benzínového štartovania auta
• Ochrana proti preťaženiu a výstraha, skrat, prehriatie, prepätie

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

• Invertor (nabíjacia stanica) so vstavanou lítium-iónovou batériou a 
výkonom 2000W
• Solárny panel 36V 200W

98SOL410M

423042 98BAT2400LPF98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R
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Popis Kat. Číslo Množstvo

Hybridný menič Solis s výkonom 
6000W

423044 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 15 ks.

LiFePO4 batéria s kapacitou 2400Wh 98BAT2400LPF 1 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

Popis Kat. Číslo Množstvo

Hybridný invertor Solis s výkonom o 
5000W

423041 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 13 pcs.

LiFePO4 batéria s kapacitou 2400Wh 98BAT2400LPF 1 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

OFF-GRID/HYBRIDNÝ TROJFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 6000W - SET
Navrhovaná zostava je vhodná na stavbu stacionárneho off-grid (OFF-GRID) solárneho systému v miestach, kde nie je elektrická sieť alebo 
ako hybrid na zabezpečenie záložného napájania v prípade výpadku elektrickej energie.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke www.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a 
odoslaním parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Možnosť zvýšiť kapacitu záložného napájania pridaním ďalších batérií
• Maximálna účinnosť 98,4 %
• Invertor s integrovaným MPPT regulátorom
• Funkcia Intelligent Energy Management System (EMS), ktorá zlepšuje 
spoľahlivosť batérie
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko požiaru
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi
• Viac prevádzkových režimov na optimalizáciu
• Vzdialené monitorovanie systému Wi-Fi
• Vysoko kvalitné monokryštalické solárne panely s polovičnými rezmi s 
vysokou účinnosťou až 21,5 %
• Nízky pokles výkonu systému a dlhá životnosť solárnych panelov, až 30 
rokov

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

OFF-GRID/HYBRIDNÝ JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 5000W - SET
Navrhovaná zostava je vhodná na stavbu stacionárneho off-grid (OFF-GRID) solárneho systému v miestach, kde nie je elektrická sieť 
alebo ako hybrid na zabezpečenie záložného napájania v prípade výpadku elektrickej energie.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od 
zakúpenia solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke www.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a 
odoslaním parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Možnosť zvýšiť kapacitu záložného napájania pridaním ďalších batérií
• Invertor so vstavaným ovládačom МРРТ
• Funkcia Intelligent Energy Management System (EMS), ktorá zlepšuje 
spoľahlivosť batérie
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko požiaru
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi
• Viac prevádzkových režimov na optimalizáciu systémových výhod
• Vzdialené monitorovanie systému Wi-Fi
• Vysoko kvalitné monokryštalické solárne panely s polovičnými rezmi s 
vysokou účinnosťou až 21,5 %
• Nízky pokles výkonu systému a dlhá životnosť solárnych panelov, až 30 
rokov

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

98SOL410M

423041 98BAT2400LPF98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R

423044 98BAT2400LPF98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R

98SOL410M

98SOL6003HM98SOL5000HM
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Popis Kat. Číslo Množstvo

Hybridný menič Solis s výkonom 
10 000W 

423045 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 25 ks.

LiFePO4 batéria s kapacitou 2400Wh 98BAT2400LPF 1 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

Popis Kat. Číslo Množstvo

Solis akumulačný menič energie s 
výkonom 3000W

423040 1 ks.

LiFePO4 batéria s kapacitou 2400Wh 98BAT2400LPF 1 ks.

ZÁSOBNÍK INVERTOR 3000W S BATÉRIOU - SET
Invertor sa používa na modernizáciu existujúceho systému výroby elektrickej energie SOLIS s jednofázovou sieťou (ON-GRID) na hybridný 
systém s batériou na optimalizáciu vlastnej spotreby. Invertor na ukladanie energie je dobrou voľbou pre už vybudované systémy ON-GRID, 
ktoré poskytujú záložné napájanie pri výpadku siete.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Možnosť rozšírenia kapacity záložného zdroja s pridaním ďalších batérií
• Kompatibilné s akýmkoľvek ON-GRID SOLIS SYSTEM
• Kompatibilné s lítium-iónovou batériou aj s olovenou batériou
• OFF-GRID, funkcia zálohovania
• Invertor s integrovaným MPPT regulátorom
• Inteligentná funkcia EMS predlžujúca životnosť batérie
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Ochrana minimálneho/maximálneho napätia batérie
• Ochrana batérie pri nesprávnom pripojení pólov
• Tepelná ochrana
• Funkcia Intelligent Energy Management System (EMS), ktorá zlepšuje 
spoľahlivosť batérie
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

OFF-GRID/HYBRIDNÝ TROJFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 10000W SET
Navrhovaná zostava je vhodná na stavbu stacionárneho off-grid (OFF-GRID) solárneho systému v miestach, kde nie je elektrická sieť 
alebo ako hybrid na zabezpečenie záložného napájania v prípade výpadku elektrickej energie.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od 
zakúpenia solárneho invertoru.
ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a 
odoslaním parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Maximálna účinnosť 98,4 % meniča
• Invertor s integrovaným MPPT regulátorom
• Zabudovaný ovládač monitorujúci rýchlosť nabitia a vybitia batérie
• Inteligentná funkcia EMS predlžujúca životnosť batérie
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko požiaru
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi
• Viac prevádzkových režimov na optimalizáciu systémových výhod
• Vzdialené monitorovanie systému Wi-Fi
• Vysoko kvalitné monokryštalické solárne panely s polovičnými rezmi s 
vysokou účinnosťou až 21,5 %
• Nízky pokles výkonu systému a dlhá životnosť solárnych panelov, až 30 
rokov

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

98SOL410M

423045 98BAT2400LPF98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R

423040
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Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom  
5000W

423002 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 13 ks.

Solárny kábel - červený M411079/R 50 м

Solárny kábel - čierny M411079/BL 50 м

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom 
3600W 

423001 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 9 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 1 ks.

ON-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 3600W - SET
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre 
priame zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka princípu fungovania sú mimoriadne 
vhodné na čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku

SÚPRAVY SOLARNÝCH SYSTÉMOV ON-GRID
ELMARK ponúka rôzne hotové možnosti a riešenia pre off-grid solárne systémy s výkonmi od 3,6W do 
110kW.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

98SOL410M

423001 98SOL4P/DC
M411079/BL 
M411079/R

JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM ON-GRID S VÝKONOM 5000W SET
Tieto systémy sa uprednostňujú pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania rozvodnej siete na priame 
zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka princípu fungovania sú mimoriadne vhodné na 
čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

423002 98SOL4P/DC
M411079/BL 
M411079/R

98SOL410M
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Popis Kat. Číslo Množstvo

Hybridný menič Solis s výkonom 
8000W 

423003 1 ks.

Solárny panel 510W 98SOL510M 15 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom  
10 000W

423020 1 ks.

Solárny pane 410W 98SOL410M 25 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 м

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 м

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

ON-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 8000W - SET
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre priame 
zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka princípu fungovania sú mimoriadne vhodné na 
čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.
ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

98SOL510M

423003 98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R

ON-GRID TROJFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 10 000W – SET
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre 
priamezásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka princípu fungovania sú mimoriadne 
vhodné načiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od 
zakúpenia solárneho invertoru.
ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a 
odoslaním parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

98SOL410M

423020 98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R

98SOL8000M 98SOL10000M
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Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom 
15 000W

423021 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 37 ks.

Solárny kábel - červený M411079/R 75 m

Solárny kábel - čierny M411079/BL 75 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom 
20 000W

423022 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 49 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 100 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 100 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

TROJFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM ON-GRID S VÝKONOM 15000W - SET
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre priame 
zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka princípu fungovania sú mimoriadne vhodné na 
čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.
ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Prepäťová ochrana
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

423021 98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R

98SOL410M

TROJFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM ON-GRID S VÝKONOM 20000W - SET
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre 
priame zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka fungovaniu sú mimoriadne vhodné na 
čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

98SOL410M

423022 98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R

98SOL15000M 98SOL20000M
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Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom  
30 000W

423023 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 74 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 100 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 100 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 3 ks.

Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom 
5000W

423002 1 ks.

Solárny panel 410W 98SOL410M 13 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 м

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 м

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

Garážová konštrukcia 423278/CP 1 ks.

TROJFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM ON-GRID S VÝKONOM 30000W - SET
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre 
priame zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka fungovaniu sú mimoriadne vhodné na 
čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Integrovaný pracovný režim prevádzky vo volt-wattoch
• Technológia potlačenia zvodového prúdu
• Anti-rezonancia, podporujúca viac ako 6MW paralelne v jednom 
transformátore
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Prepäťová ochrana
• Tepelná ochrana
• Skenovanie I/V kriviek
• Integrovaná ochrana pred oblúkovým bleskom AFCI znižuje riziko požiaru
• Monitorovanie siete
• Ochrana zastavenia napájania v prípade výpadku napájania zo siete. 
Tým sa zabráni občasnému vyskočeniu napätia zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

423023 98SOL4P/DC M411079/BL 
M411079/R

98SOL410M

TROJFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM ON-GRID S VÝKONOM
40KW -110KW
ELMARK ponúka možnosti návrhu solárnych systémov s výkonom od 40 do 110 kW po koordinácii a 
vypracovaní projektu a cenovej ponuky na individuálnu požiadavku. Výkony solárnych systémov, ktoré 
môžeme ponúknuť v tomto rozsahu, sú nasledovné:

• 40 000W • 60 000W • 100 000W
• 50 000W • 80 000W • 110 000W

ON-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 5000W - ZOSTAVENÝ S STAVBOU 
GARÁŽE
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre 
priame zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka princípu fungovania sú mimoriadne 
vhodné na čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Vhodné na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily
• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana, ktorá zastaví napájanie pri výpadku sieťového napájania. Tým 
sa zabráni náhodnému krížovému napätiu zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

98SOL410M 423002

98SOL4P/DC
M411079/BL 
M411079/R

423278/CP

98SOL30000M

98SOL5000M/CP
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Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom 
8000W

423003 1 ks.

Solárny panel 510W 98SOL510M 15 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

Garážová konštrukcia 423278/CP 1 ks.

Popis Kat. Číslo Množstvo

ON-GRID invertor Solis s výkonom 
6000W

423019 1 ks.

Solárny panel 510W 98SOL510M 12 ks.

Solárny kábel - červený, Ø 4mm² M411079/R 50 m

Solárny kábel - čierny, Ø 4mm² M411079/BL 50 m

4P 32A DC prepínač 98SOL4P/DC 2 ks.

Garážová konštrukcia 423278/CP 1 ks.

ON-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 5000W - ZOSTAVENÝ S STAVBOU 
GARÁŽE
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre 
priame zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka princípu fungovania sú mimoriadne 
vhodné na čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.
ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Vhodné na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily
• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana, ktorá zastaví napájanie pri výpadku sieťového napájania. Tým 
sa zabráni náhodnému krížovému napätiu zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

ON-GRID JEDNOFÁZOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM S VÝKONOM 5000W - ZOSTAVENÝ S STAVBOU 
GARÁŽE
Tieto systémy sú preferované pri výstavbe solárnych elektrární za účelom predaja elektriny alebo vybudovania gridového systému pre 
priame zásobovanie spotrebiteľov počas dňa v miestach, kde je vybudovaná elektrická sieť. Vďaka princípu fungovania sú mimoriadne 
vhodné na čiastočné zníženie alebo úplné vylúčenie účtov za elektrinu.

ELMARK ponúka možnosť predĺženia záručnej doby všetkých invertorov po zakúpení balíka „Predĺžená záruka“ do 30 dní od zakúpenia 
solárneho invertoru.

ELMARK ponúka vypracovanie individuálneho projektu vrátane všetkých potrebných prvkov na stavbu solárneho systému úplne 
zadarmo. Na našej stránke ww.elmarkholding.eu môžete vyplniť formulár na prípravu individuálneho projektu vyplnením a odoslaním 
parametrov v ňom uvedených. Vypracujeme Vám projekt a ponuku.

VÝHODY SYSTÉMU:

• Vhodné na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily
• Invertor s presným algoritmom MRT
• Inteligentná funkcia EMS
• Ochrana proti skratu
• Ochrana proti spätnému napätiu DC
• Ochrana proti prepätiu
• Tepelná ochrana
• Monitorovanie siete
• Ochrana, ktorá zastaví napájanie pri výpadku sieťového napájania. Tým 
sa zabráni náhodnému krížovému napätiu zo systému do siete počas 
prevádzky a v kombinovanom režime
• Diaľkové monitorovanie Wi-Fi

SOLÁRNY SET OBSAHUJE:

98SOL510M 423003

98SOL4P/DC
M411079/BL 
M411079/R

423278/CP

98SOL510M 423019

98SOL4P/DC
M411079/BL 
M411079/R

423278/CP

98SOL8000M/CP 98SOL6000M/CP
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Pozrime sa najprv na to, v čom je výhoda nabíjačky pre elektromobily oproti štandardnému nabíjaniu 
z jednofázovej (dvojkolíkovej) domácej zásuvky, aby sme si odpovedali na otázku, potrebujem doma 
špeciálnu nabíjaciu stanicu?

SOLÁRNE NABÍJACIE STANICE 
PRE ELEKTRICKÉ A PLUG-IN 
AUTÁ

Výhoda
nabíjacej stanice

Jedna z odpovedí na túto otázku spočíva v RÝCHLOSTI nabitia 
batérie elektromobilu z nuly na plné nabitie a či je to pre vás 
prijateľné. Rýchlosť nabíjania závisí od kapacity batérie a energie, 
ktorú spotrebuje za hodinu.

Štandardná zásuvka Schuko umožňuje nabíjanie batérie 
maximálnym prúdom 16A, čo zodpovedá približne 3680W. 
Nabíjacie káble zase zámerne znižujú veľkosť prúdu zo 16 na 12A, 
aby chránili inštaláciu pred preťažením. Takže výkon odobratý 
z batérie za hodinu klesne na 2760W. Pre batériu s kapacitou 
približne 40 kWh by doba potrebná na jej úplné nabitie za týchto 
podmienok bola približne 15 hodín.

ZNÍŽENIE ČASU
NABÍJANIA AŽ 3-KRÁT
Jednofázová nabíjačka ELMARK s výkonom 7 kW zrýchli 
proces nabíjania 2 až 3 krát. Tá istá batéria s kapacitou 40 kWh 
sa teda bude nabíjať približne 6 hodín, čo je dostatok času na 
úplné nabitie nočnou sadzbou a na nabitie auta na 100 % na 
ďalší deň. Pridajte možnosť nabíjať auto z plne obnoviteľného 
zdroja energie, akým je slnko, a náklady na to sa môžu znížiť 
na nulu.

40kWh 7kW 6 hours
2018 Nissan LEAF domáca nabíjacia 

stanica
čas nabíjania
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ZABEZPEČTE SI KOMFORT
Ďalšou výhodou, ktorá zaisťuje používanie domácej nabíjacej stanice, je pohodlie. Odpadá odhodlanie 
hľadať si v blízkosti domova vhodné miesto na nabíjanie autobatérie a stratu času počas jej nabíjania.

SOLÁRNE ALEBO ŠTANDARDNÉ 
NABÍJACIE STANICE?

BEZPEČNOSŤ -
ĎALŠÍ DÔVOD VOĽBY
DOMÁCA NABÍJACIA STANICA

Štandardné domáce zásuvky nie sú navrhnuté tak, 
aby vydržali nepretržité zaťaženie s maximálnym 
výkonom po dobu 10-15 hodín. Tieto záťaže v 
kombinácii s dlhou životnosťou môžu spôsobiť 
prehriatie inštalácie, čím sa zvyšuje riziko 
poškodenia a požiaru.
Účelovo vybudované nabíjacie miesto vrátane 
nabíjacej stanice a jej sprievodnej inštalácie 
zaisťuje, že sú v bezpečí pred akýmkoľvek 
elektrickým nebezpečenstvom.

Teraz, keď sme sa pozreli na výhodu použitia nabíjacej stanice 
oproti nabíjaniu zo štandardnej zásuvky, obráťme našu 
pozornosť na výhodu solárnej energie oproti štandardnej 
nabíjacej stanici.
V prvom rade je to samozrejme ekonomický prínos. Pri využití 
solárnej energie na nabíjanie autobatérie je možné spotrebu 
minimalizovať alebo úplne vypnúť.

Ide najmä o prípady, keď má spotrebiteľ uzatvorenú zmluvu o predaji vyrobenej elektriny miestnej 
energetickej spoločnosti. Predaná energia kompenzuje energiu spotrebovanú pri nabíjaní v tmavej časti 
dňa, kedy nedochádza k výrobe zo solárnej stanice.

Dôležité pri stavbe domácej nabíjacej stanice je 
správne dimenzovanie a konštrukcia inštalácie 
k samotnej nabíjačke. Treba predvídať hrúbku 
vodičov a ich dĺžku, ale predovšetkým odkiaľ 
získať dostatok energie pre potreby zariadenia. 
Veľmi často je zdroj energie zaťažený inými 
spotrebiteľmi a nebude postačujúce a spoľahlivé 
na doplnenie nabíjačky s výkonom 7 kW. To môže 
mať za následok prerobenie celej inštalácie alebo 
umiestnenie nových káblov vedľa nabíjačky.

Častokrát kapacity požadované na využitie 
distribučnou spoločnosťou nestačia na pridanie 
odberateľa s takouto kapacitou, čo následne 

spôsobuje nepríjemnosti pri zmene dohodnutých parametrov dodávky elektriny.
So solárnou nabíjacou stanicou mnohé z týchto nepríjemností odpadajú, keďže potrebnú energiu 
môže úplne alebo čiastočne dodať centrálny alebo účelový solárny systém. ELMARK ponúka garážové 
montážne konštrukcie pre dve vozidlá dimenzované na zostavenie 7 kW systému, plne postačujúce 
pre potreby nabíjacej stanice.

Viaceré prevádzkové režimy, funkcie 
vyrovnávania záťaže pri nabíjaní batérie 
mimo špičky a v časoch nadprodukcie 
solárneho systému, urobia zo solárnych 
nabíjačiek inteligentnú a užitočnú voľbu 
pri stavbe aj doma na nabíjanie vášho 
elektrického alebo plug-in vozidla.



JEDNOFÁZOVÁ NABÍJACIA STANICA THOR 07 AS-S 7KW
AC nabíjačka THOR 07 AS-S využíva modernú technológiu na napájanie elektrických a zásuvných vozidiel. Je kompatibilná so všetkými 
značkami elektrických a hybridných automobilov a možno ju integrovať do už vybudovaných solárnych systémov bez ohľadu na ich 
značku. Pomocou zariadenia je možné dosiahnuť kontrolu nad procesom naplnenia a jeho inteligentné plánovanie a riadenie. Vysoký 
stupeň krytia (IP65) umožňuje jeho inštaláciu v exteriéri. Vhodné pre budovanie nabíjacích bodov hlavne v súkromných domoch alebo 
na miestach, kde je napájanie jednofázové.

TROJFÁZOVÁ NABÍJACIA STANICA THOR 22 AS-S 22KW
AC nabíjačka THOR 22 AS-S využíva modernú technológiu na napájanie elektrických a plug-in vozidiel. Je kompatibilný so všetkými 
značkami elektrických a hybridných automobilov a možno ho integrovať do už vybudovaných solárnych systémov bez ohľadu na ich 
značku. Pomocou zariadenia je možné dosiahnuť kontrolu nad procesom stohovania a jeho inteligentné plánovanie a riadenie. Vysoký 
stupeň krytia (IP65) umožňuje jeho inštaláciu v exteriéri. Vhodné pre výstavbu nabíjacích miest priemyselných a firemných parkovísk a 
miest, kde je trojfázové napájanie.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Vstupné napätie: 230VAC
• Výstupné napätie: 230VAC
• Max. výstupný výkon: 7000W
• Maximálny výstupný prúd: 32A
• DTZ Typ A 6 mA DC Zap
• Typ násadca: Typ 2
• Ochrana pre: vysoké a nízke napätie, preťaženie, skrat, zvodový prúd, 
blesk, prehriatie.
• Displej: LCD
• Spôsob aktivácie: ShinePhone APP
• Spôsob montáže: na stenu alebo stĺp s kat.č. 98EVPOLE
• Stupeň ochrany: IP65
• Prevádzková teplota: od -20 do +65°C
• Vlhkosť: 5-95%
• Odporúčaná nadmorská výška: max. 2000 m
• Rozmery (ŠxVxH): 240x380x164mm
• Hmotnosť: 7kg

VÝHODY:

• Kompatibilné so všetkými značkami elektrických a hybridných vozidiel
• Možnosť integrácie do existujúcich solárnych systémov
• RÝCHLY REŽIM – s maximálnym výkonom s obnoviteľnou energiou 
alebo elektrickou energiou zo siete
• Režim nabíjania OFF-PEAK pre inteligentné zníženie účtu za elektrinu
• Režim pripojenia (PV-LINKAGEMODE) - Inteligentné riadenie režimu 
energie vyrobenej solárnym systémom. Keď je aktivovaný, uprednostňuje 
sa najskôr využitie solárnej energie pre štandardné spotrebiče, nadmerné 
nabíjanie akumulátora energie a nabíjanie prebytočnej energie na 
nabíjanie autobatérie.
• Funkcia Manual BOOST - funkcia je doplnkom režimu pripojenia a 
používa sa v prípadoch, keď chcete rýchlo nabiť batériu na krátky výlet. 
Po aktivácii je nabíjanie na maximálny výkon so solárnym a sieťovým 
napájaním a po jeho ukončení sa stanica vráti do REŽIMU PV-LINKAGE
• Funkcia SMART BOOST - funkcia s inteligentným algoritmom, ktorá 
zabezpečuje požadované nabitie batérie tým najoptimálnejším 
spôsobom až do presného času, kedy má mať batéria užívateľom 
špecifikované nabitie.

TECHNICKÉ DÁTA: 

• Vstupné napätie: 400VAC
• Výstupné napätie: 400VAC
• Max. výstupný výkon: 22000W
• Maximálny výstupný prúd: 32A
• DTZ Typ A 6 mA DC Zap
• Typ násadca: Typ 2
• Ochrana pre: vysoké a nízke napätie, preťaženie, skrat, zvodový prúd, 
blesk, prehriatie.
• Displej: LCD
• Spôsob aktivácie: ShinePhone APP a aktivácia karty (RFID)
• Spôsob montáže: na stenu alebo stĺp s kat. č. 98EVPOLE
• Stupeň ochrany: IP65
• Prevádzková teplota: od -20 do +65°C
• Vlhkosť: 5-95%
• Odporúčaná nadmorská výška: do 2000 m
• Rozmery (ŠxVxH): 295x466x189mm
• Hmotnosť: 10 kg

VÝHODY:

• Kompatibilné so všetkými značkami elektrických a hybridných vozidiel
• Možnosť integrácie do už vybudovaných solárnych systémov
• RÝCHLY REŽIM- s maximálnym výkonom s obnoviteľnou energiou alebo 
elektrickou energiou zo siete
• Režim nabíjania vyhýbajúci sa špičkám (OFF-Peak) pre inteligentné – 
ale zníženie bežného účtu
• Režim pripojenia (PV-LINKAGE MODE)- inteligentný režim riadenia 
energie vyrobenej solárnym systémom. Pri jej aktivácii je priorita 
nastavená tak, aby sa solárna energia najskôr využila pre štandardné 
spotrebiče, pri prebytku na doplnenie batérie na uskladnenie energie a 
po jej nabití sa prebytočná energia prenesie na nabitie batérie vozidla.
• Funkcia Manual BOOST - funkcia je doplnkom režimu pripojenia a 
používa sa v prípadoch, keď chcete rýchlo nabiť batériu na krátky výlet. 
Po aktivácii je nabíjanie na maximálny výkon so solárnym a sieťovým 
napájaním a po jeho ukončení sa stanica vráti do REŽIMU PV LINKAGE
• Funkcia SMART BOOST - funkcia s inteligentným algoritmom na 
zabezpečenie požadovaného nabitia batérie tým najoptimálnejším 
spôsobom až do presného času, kedy má mať batéria užívateľom 
špecifikované nabitie.

98EV07AS-S 98EV22AS-S
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PILIER NABÍJACEJ STANICE

V prípadoch, kedy nabíjaciu stanicu nie je možné inštalovať na 
stenu a parkovacie miesto je vzdialené od budovy, sa odporúča 
inštalovať nabíjaciu stanicu na stĺp, ku ktorému je voľne prístupný 
nabíjací kábel.

ELMARK odporúča uzavrieť poistenie solárneho poľa (systému) proti 
prírodným katastrofám a škodám.

98EVPOLE
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PREDĹŽENÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY NA SOLÁRNE 
INVERTORY - DO 12 ROKOV
• Podmienky predĺženej záruky platia len pre meniče značky Solis a Growatt.
• Štandardná záruka na produkt na meniče značky Solis a Growatt je 5 rokov.
• Predĺžená záruka na meniče sa poskytuje na 5 až 12 rokov za príplatok.
• Predĺženie záruky je možné vykonať len na oficiálnej webovej stránke ELMARK www.elmarkholding.

eu po zakúpení „balíka predĺženej záruky“ do 30 dní od dátumu zakúpenia meniča.
• Predĺženie záruky zakúpeného meniča je možné vykonať kedykoľvek za predpokladu, že do 30 dní 

od zakúpenia solárneho meniča bola zakúpená podmienka „Predĺžená záruka na balík“.
• Predĺženie záruky bude zamietnuté v prípade, že si želáte zaplatiť dodatočnú „Záruku predĺženú 

na balík“ po tridsiatom dni kúpy meniča.
• V súlade s vyššie uvedenými podmienkami, ELMARK vystaví certifikát potvrdzujúci predĺženie 

záručnej doby.
• Pri kúpe súpravy solárneho systému s pribaleným meničom a zakúpení „balíka dodatočnej záruky“ 

sa predĺženie záruky vzťahuje na všetky položky, ktoré sú súčasťou súpravy.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Podmienky sa vzťahujú na všetky produkty v sekcii „Solárne systémy“ a platia počas oficiálne 
vyhlásených záručných lehôt:
• Pri predaji ELMARK zaručuje, že produkty sú bez chýb a fungujú pri bežnom používaní a servise. 

Vyhlásená záručná doba každého produktu začína plynúť od dátumu predaja.
• Záruka platí len pre produkty zakúpené priamo od spoločnosti ELMARK po predložení dokladu 

o kúpe. Pri produktoch zakúpených u našich partnerov musia byť poskytnuté všetky doklady 
osvedčujúce pohyb produktu od spoločnosti ELMARK ku koncovému zákazníkovi.

• Jedinou povinnosťou spoločnosti ELMARK vo vzťahu k oznámeným záručným lehotám je priložiť
• výmena alebo oprava akéhokoľvek produktu, o ktorom sa zistí, že je chybný po reklamácii 

spoločnosťou ELMARK v rámci záručnej doby špecifikovanej pre príslušný produkt.
• Záruka nepokrýva náklady na prácu a dopravu na miesto, kde bol reklamovaný výrobok 

nainštalovaný.
• Záruka neplatí v prípade, že je výrobok nainštalovaný v rozpore s pokynmi na inštaláciu, s výnimkou 

prípadu, keď inštaláciu vykonáva spoločnosť ELMARK.
• Záruka neplatí v prípade, že sú pri montáži systému použité pomocné alebo základné prvky, ktoré 

neboli zakúpené alebo odporúčané spoločnosťou ELMARK.
• Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou obsluhou alebo 

neoprávnenou úpravou.
• Záruka sa nevzťahuje na poškodenie pri preprave externým prepravcom.
• Záruka sa nevzťahuje na škody alebo závady spôsobené živelnými pohromami spôsobenými 

bleskom, povodňou, požiarom, škodami spôsobenými škodcami a konaním tretích osôb alebo 
udalosťami.  

http://www.elmarkgroup.eu/r/?c=98EVPOLE


• Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo závady spôsobené vetrom o sile orkánu a snežením 
nad hodnoty uvedené v časti montážne konštrukcie.

• Záruka neplatí v prípade inštalácie nekvalifikovanou osobou alebo kvalifikovaným technikom v 
prípade nedodržania montážneho návodu.

• Záruka neplatí v prípade pokusu o opravu alebo opravu nekvalifikovaným technikom.
• Záruka sa nevzťahuje na premiestnenie prvkov systému nekvalifikovanou technickou osobou 

oproti prvotnej inštalácii.
• Záruka sa nevzťahuje na úpravy systému, vo vzťahu k prvotnej a finálnej výstavbe, v prípade 

poškodenia alebo vymazania sériových čísel solárnych invertorov.
• Záruka sa nevzťahuje na batérie, ktoré nie sú certifikované, nešpecifikované a odporúčané 

spoločnosťou Solis, pri budovaní off-grid a hybridných systémov na ukladanie energie.

PODANIE REKLAMÁCIE

• Záručná reklamácia bude uznaná v súlade so všetkými podmienkami popísanými v časti 
záručné podmienky.
• Reklamáciu je možné uplatniť na oficiálnej webovej stránke spoločnosti ELMARK na 
adrese www.elmarkholding.eu
• Dodatočné náklady na cestu, prácu, doručenie atď. budú dodatočne účtované pri 
odstránení reklamácie, ak sa zistí, že výrobky sú bez závad alebo nie sú splnené záručné 
podmienky.
• Nárok na náhradu za stratu zisku (vrátane energie nedodanej do siete alebo energie 
nespotrebovanej pre vlastnú spotrebu atď.) nie je možné uplatniť. V každom prípade 
maximálna kompenzácia strát zákazníka, bez ohľadu na zavinenie, nesmie presiahnuť sumu, 
ktorú zákazník zaplatí za nákup zariadenia.

Vyberte jazyk a naskenujte kód

KATALÓG „SOLÁRNE SYSTÉMY“
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