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Dimensionarea corectă a centralei fotovoltaice (CEF)

Pentru  a  obține  un  randament   cât   mai   mare al Centralei  Fotovoltaice  calculați
consumul  anual  total   al   proprietății  unde   intenționați   să  amplasați  o Centrală
Fotovoltaică. Acest lucru îl realizați adunînd  kwh  menționați  în  facturile  emise  de 
furnizorul  dumneavoastră  de  energie  pentru  lunile   ianuarie - decembrie  a anului
precedent. Cantitatea  de  energie  rezultată  reprezintă  consumul  anual de energie
electrică, exprimat în kwh.

Exemplu:
Consum în Kwh facturat ianuarie - decembrie 2022 = 6.300 kwh/an

Plecând  de la  faptul  că  1 Kwp instalat produce între 1.200 - 1.300 kwh/an putem
concluziona că necesarul de Kwp al proprietății dumneavoastră este de:
6.300 Kwh / 1.260 h = 5 Kwp.

NOTĂ!
Kwh - kilovați oră
Kwp - Kilovat putere instalată
CFT - Centrală Fotovoltaică

Capacitatea  de  producție  per  kwp  a  fost  evaluată  utilizând  informațiile  rezultate  din utilizarea
aplicației    PVGIS  ( PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM )  pus  la    dispoziție  de
Comisia Europeană.

Ultimul pas constă în corelarea corectă a Centralei Fotovoltaice  cu branșamentul pe care îl dețineți.
De   reținut faptul  că  un branșament monofazic (L + N) suportă doar un echipament monofazic. Cu
alte cuvinte, nu puteți instala un invertor trifazat la un branșament monofazic și nici invers.
Totodată, un branșament cu o putere de 6 kw nu poate prelua o putere mai mare de 6 kw.

În  cazul  în care  optați  pentru  achiziționarea  unui  KIT, trebuie  să aveți în vedere că 
veți avea nevoie de următoarele documente pentru a obține Certificatul de Racordare:

- Proiect tehnic
- Raport de măsură a prizei de pământ
- Raport de măsură a rezistenței de izolație a cablurilor
- Fișe tehnice pentru echipamentele montate
- Certificate de conformitate ptr. echipamentele montate
- Documentația necesara obținerii Certificat Racordare



KITURI 

+

JUNIOR  

SENIOR   - 8 kwp SENIOR   - 10 kwp

MONOFAZAT
5 kwp

TRIFAZAT TRIFAZAT

DC

AC

Kwh

?m2

10 panouri fotovoltaice

invertor 5 KW

24 mp

Producție anuală
6.300 KWh

DC

AC

Kwh

?m2

16 panouri fotovoltaice

invertor 8 KW

38.4 mp

Producție anuală
10.080 KWh

DC

AC

Kwh

?m2

20 panouri fotovoltaice

invertor 10 KW

48 mp

Producție anuală
12.260 KWh

Pentru puteri intermediare sau mai mari decât cele menționate în prezenta ofertă
vă rugăm să ne contactați. Avem soluții tehnice pentru orice putere dorită!

TVA 5% PERSOANE FIZICE - TVA 19% PERSOANE JURIDICE
Oferta este valabilă până la 28.02.2023!
TERMEN DE LIVRARE - Max. 72h din momentul plății!
LIVRARE GRATUITĂ București - Ilfov
Pentru alte localități transportul se asigură contracost. Vă rugăm să ne contactați
pentru detalii.

Junior YOUNG

DC

AC

12.100 LEI + TVA*

Kwh

?m2

MONOFAZAT
3.54 kwp

7 panouri fotovoltaice

invertor 3 KW

16.8 mp

Producție anuală
4.460 KWh

     LITTLE

DC

AC

10.990 LEI + TVA*

Kwh

?m2

MONOFAZAT
3 kwp

6 panouri fotovoltaice

invertor 3 KW

14.4 mp

Producție anuală
3.780 KWh

DC

AC

12.700 LEI + TVA*

Kwh

?m2

TRIFAZAT
3 kwp

6 panouri fotovoltaice

invertor 3 KW

14.4 mp

Producție anuală
3.780 KWh

DC

AC

14.000 LEI + TVA*

Kwh

?m2

TRIFAZAT
3.54 kwp

7 panouri fotovoltaice

invertor 3 KW

16.8 mp

Producție anuală
4.460 KWh

      VERSATILE

DC

AC

14.100 LEI + TVA*

Kwh

?m2

MONOFAZAT
4 kwp

8 panouri fotovoltaice

invertor 4 KW

19.2 mp

Producție anuală
5.040 KWh

DC

AC

15.280  LEI + TVA*

Kwh

?m2

TRIFAZAT
4 kwp

8 panouri fotovoltaice

invertor 4 KW

19.2 mp

Producție anuală
5.040 KWh

DC

AC

Kwh

?m2

10 panouri fotovoltaice

invertor 5 KW

24 mp

Producție anuală
6.300 KWh

16.500  LEI + TVA*

+JUNIOR  
TRIFAZAT

5 kwp

17.700  LEI + TVA*

      EVOLUTION

DC

AC

19.260 LEI + TVA*

Kwh

?m2

MONOFAZAT
6 kwp

12 panouri fotovoltaice

invertor 6 KW

28.8 mp

Producție anuală
7.560 KWh

DC

AC

20.700  LEI + TVA*

Kwh

?m2

TRIFAZAT
6 kwp

12 panouri fotovoltaice

invertor 6 KW

28.8 mp

Producție anuală
7.560 KWh

25.500 LEI + TVA* 29.500  LEI + TVA*

+     LITTLE +Junior YOUNG

+      VERSATILE

+      EVOLUTION



Despre echipamentele cuprinse în kituri

Kiturile ofertate de societatea noastră includ următoarele componente:

- Panouri fotovoltaice PREMIUM 
- Invertor HUAVEI din seria SUN2000-3/5/6/8/10-L/M1 Monofazat sau Trifazat
- Dongle HUAWEI cu conectare Wi-Fi
- Smart Meter HUAWEI Monofazat/Trifazat - în funcție de tipologia branșamentului

MONITORIZARE

Prin intermediul aplicației Fusion Solar puteți urmări
activitatea de producție a centralei fotovoltaice.

PANOURI FOTOVOLTAICE

- Module fotovoltaice din gama premium
(Canadian Solar, Jinko Solar, JA Solar) 
- Putere 460 - 545 wați
- Monocristalin, Half-cell
- Eficiență de de până la 21.7%
- MBB Technology
- Garanție 12 ani
- Producție liniară garantată 25 de ani

INVERTOARE

- Marca HUAWEI - lider mondial 
- Seria SUN2000
- Eficiență de până la 98.6%
- Posibilitate conectare acumulatori
- Consum propriu foarte mic (<5.5w)
- Posibilități multiple de comunicații 
- Garanție 10 ani



Despre Future Energy Group

-  Suntem autorizați ANRE.
- Deținem în patrimoniu echipamentele necesare  
implementării orcărui tip de centrală fotovoltaică.
-  Echipe proprii de montatori.
-  Mobilitate națională.
- Deținem în patrimoniu instrumente profesionale 
pentru testarea și verificarea instalațiilor electrice și 
fotovoltaice.
- Avem experiență în proiectarea și montajul de 
centrale fotovoltaice la sol, pe acoperișuri plane sau 
inclinate, balize flotante.

Exper t iză în programarea echipamentelor 
fotovoltaice în conformitate cu cerințele legale în 
vigoare. 

-  Suntem certificați ISO 9001; 14001; 27001

- Deținem stocuri pentru toate componentele 
necesare implementării proiectelor în care ne 
implicăm.

- Colaborăm cu cei mai mari importatori și 
furnizori de echipamente specifice.

- Colaborăm cu cei mai importanți producători 
de structuri dedicate centralelor fotovoltaice.

-  Investim permanent în pregătirea și 
perfecționarea angajaților noștri, în utilaje și 
echipamente noi.


