SAMOOSKRBA
Z ELEKTRIČNO
ENERGIJO
Objem sonca
v vašem domu.

Koriščenje sončne energije s pomočjo fotonapetostnih
sončnih celic oziroma modulov za proizvodnjo električne
energije je vir, katerega uporaba se pospešeno razvija
v razvitejših državah, in kjer je osončenost nižja kot v
Sloveniji (Nemčija, Avstrija, Švica). Predstavlja tisti vir,
ki pomembno prispeva k trajnostni oskrbi z električno
energijo in pri tem ne obremenjuje okolja.

NAJ POSTANE VAŠA HIŠA
ENERGETSKO NEODVISNA
ZAKAJ MIKRO SONČNE ELEKTRARNE
PO SISTEMU NET METERING?
UČINKOVITA RABA
energije v vašem
domu

DOLGA ŽIVLJENJSKA
doba z minimalnim
vzdrževanjem

Sončna energija je
NAJPERSPEKTIVNEJŠA
oblika energije, prijazne
do okolja

•
•
•
•

ker je sonce brezplačno
ker je nikogaršnja last
ker ga ne bo zmanjkalo
ker je okolju prijazna
energija
• ker boste energetsko
neodvisni

Naložba v sonce je varna in zanesljiva. Samooskrba z elektriko
je mehanizem obračuna električne energije, katere namen je
spodbujanje izgradnje mikro naprav za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov ter porabe v njih proizvedene električne
energije na istem mestu. Za omenjen sistem se pogosto uporablja
tujka »netmetering«, v prevodu bi ga lahko imenovali sistem neto
meritev ali neto obračun (viški proizvedene energije se oddajo v
javno omrežje, iz njega pa energijo jemljejo, ko potrebe presegajo
proizvodnjo njihove naprave).

POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE

OPTIMALNI POGOJI
•

•

MOŽNOST
POSTAVITVE
MODULOV

usmerjenost proti jugu
z odstopanji do +/-20°
(še sprejemljivo odstopanje je 55°)
čim daljša osončenost
(poleti od 7 do 18 ur)

•

na streho ali pa z njimi
nadomestimo streho

•

na nadstreške

Osnovni pogoj za izgradnjo
oziroma postavitev sončne
elektrarne je površina (streha), ki je
tekom dneva čim bolj osončena.
Tudi za manj osončene lege ni
težav v zvezi z orientacijo, lego,
naklonom, tipom streh ipd. Na voljo
so znane tehnične rešitve z npr.
nosilci za module, ki jih je možno
prilagajati glede na izbrani tip celic.
Pomembno je omeniti tudi to, da
sončne celice v fotovoltaičnih
modulih za svoje delovanje
izkoriščajo celoten spekter sončne
svetlobe in ne le njen vidni del,
zato delujejo tudi, kadar niso
neposredno obsijane.

OBJEM SONCA V VAŠEM DOMU

PREDNOSTI PONUDBE OVEN
POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE
Izgradnja na ključ z vsemi tehničnimi storitvami.

BON V VREDNOSTI DO 400€
Izkoristite sončno energijo ter si pridobite BON
ZA NAKUP do 400 EUR v OVEN spletni trgovini.

BREZ VEZAVE
Pri nakupu mikro sončne elektrarne vas ne
vežemo pri nobenem dobavitelju električne
energije in tudi ne kako drugače.

UREDITEV SUBVENCIJE
OVEN vam uredi vse potrebno za subvencijo
pri Ekoskladu.

OVEN MALI

OVEN VLKI

OVEN FUL VLKI

•

letni odjem/poraba
4000 kWh

•

letni odjem/poraba
7000 kWh

•

letni odjem/poraba
11000 kWh

•

moč MFE 3,78 kWp

•

moč MFE 6,75 kWp

•

moč MFE 10,86 kWp

•

potrebna površina
strehe 17 m2

•

potrebna površina
strehe 38 m2

•

potrebna površina
strehe 60-65 m2

•

aluminijasta konstrukcija,
odvisna od kritine in
podkonstrukcije

•

aluminijasta konstrukcija,
odvisna od kritine in
podkonstrukcije

•

aluminijasta konstrukcija,
odvisna od kritine in
podkonstrukcije

•

dostava in montaža
elektrarne

•

dostava in montaža
elektrarne

•

dostava in montaža
elektrarne

•

projektna dokumentacija

•

projektna dokumentacija

•

projektna dokumentacija

•

možnost ureditve
subvencije

•

možnost ureditve subvencije

•

možnost ureditve subvencije

•

vrednostni bon za OVEN
spletno trgovino

•

vrednostni bon za OVEN
spletno trgovino

•

vrednostni bon za OVEN
spletno trgovino

OVEN ELEKTRO MARIBOR d.o.o.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
T: 02 2200 782, F: 02 2200 781
info@oven-emb.si
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