SISTEME FOTOVOLTAICE
PENTRU COMPANII INTELIGENTE

Soluția optimă pentru generarea sustenabilă a electricității
prin exploatarea energiei solare

1. CE ESTE UN SISTEM FOTOVOLTAIC?
Sistemul fotovoltaic este o tehnologie ﬁabilă constând în convertirea
radiației solare în energie electrică. Beneﬁciind de o durată medie de viață de
peste 20 de ani, acesta garantează un nivel ridicat de ﬂexibilitate și
modularitate, indiferent de tipul de aplicație în care este integrat.

2. OPORTUNITATEA INSTALĂRII UNUI SISTEM
FOTOVOLTAIC
Este posibil să ﬁ auzit despre companii ce folosesc radiația solară ca sursă
alternativă a producției energiei, dar nu ai crezut că ar ﬁ posibil și pentru
organizația ta.
Poate ai în vedere instalarea de panouri fotovoltaice la un moment dat în
viitorul îndepărtat, când compania își poate permite să întreprindă o astfel de
acțiune. Deși investiția într-un astfel de sistem poate părea mai degrabă o
acțiune de sustenabilitate, aceasta reprezintă o decizie ﬁnanciară strategică
care te poate ajuta să-ți crești proﬁtabilitatea pe o piață din ce în ce mai
competitivă.
Sistemele fotovoltaice oferite de Enel X sunt destinate oricăror tipuri de
afaceri, comerciale sau industriale, care doresc să proﬁte de nenumăratele
avantaje în exploatarea acestei tehnologii.

3. CARE SUNT BENEFICIILE UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC
DEDICAT COMPANIILOR?
Majorările continue ale prețului energiei electrice generate din surse convenționale
creează o presiune constantă asupra costurilor în mediul de business, crearea unui
sistem fotovoltaic devenind soluția ideală pentru companiile care intenționează să
proﬁte de:
› Generarea independentă a energiei electrice
› Extinderea gradului de ﬂexibilitate si independenta energetica
› Creșterea proﬁtabilității prin reducerea costurilor cu energia electrică
› Reducerea impactului asupra mediului prin scăderea amprentei de carbon
› Obținerea certiﬁcărilor internaționale, permițând negocierea unor condiții
comerciale favorabile, într-o piață competitivă.

Exemplu de estimare a veniturilor realizate ca urmare a implementării unui sistem
fotovoltaic de 27 kWp, prin consumul energiei electrice în mod direct și injecția
surplusului realizat în rețea.

Sistem Fotovoltaic 27 kWp
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Energie consumată direct din energia generată de sistemul fotovoltaic (kWh)
Energie injectată în rețea de sistemul fotovoltaic (kWh)
Valoare economisire prin consum direct al energiei generate de sistemul fotovoltaic (Euro)
Venituri realizate din vânzarea energiei electrice injectate în rețea de sistemul fotovoltaic (Euro)
Energie generată de sistemul fotovoltaic (kWh)

Valorile anuale sunt estimate în condiții optime de funcționare.
Economisire lunară realizată raportată la prețul mediu de achiziție al energiei electrice din rețea.

Exemplu de estimare a energiei electrice produse ca urmare a implementării unui
sistem fotovoltaic de 27 kWp, comparativ cu schimbul de energie electrică cu
rețeaua de distribuție.
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Valorile zilnice sunt estimate în condiții optime de funcționare.
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4. CE ESTE ȘI CUM DEVII PROSUMATOR?
Prosumatorul este clientul ﬁnal care deține instalații de producere a energiei
electrice, a cărui activitate speciﬁcă nu este producerea energiei electrice,
care consumă, poate stoca și vinde energie electrică produsa din surse
regenerabile, cu condiția ca acesta sa nu ﬁe activitatea lui comercială sau
profesională principală.
Dacă îți propui să produci energie din surse regenerabile într-o centrală cu
putere instalată mai mică de 27 kW și, în afară de consumul propriu, să
livrezi surplusul de energie în rețeaua de distribuție a energiei electrice,
înseamnă că vei deveni prosumator.
Pentru clienții Enel, Enel X facilitează încheierea contractului de achiziție a
surplusului energiei electrice debitate în rețea, la prețul reglementat prin
ordin ANRE, respectiv prețul mediu ponderat înregistrat în piață, pentru ziua
următoare, în anul anterior efectuării invesției, publicat pe site-ul OPCOM.
E simplu! Poți vinde energia produsă și livrată, în baza certiﬁcatului de
racordare obținut de la operatorul de distribuție. Pentru acest lucru, trebuie
să existe un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice livrate
injectate în rețea, între tine, prosumatorul (vânzătorul), și furnizorul tău de
energie (cumpărătorul).
Pentru mai multe detalii despre cum poți deveni prosumator, ne poți
contacta la: prosumatori@enel.com sau poți intra pe www.enel.ro

5. PAȘII NECESARI ÎN VEDEREA INSTALĂRII UNUI
SISTEM FOTOVOLTAIC

CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE

LIVRARE ECHIPAMENTE

MONTAJ LA CHEIE

1. Obținerea informațiilor minimale în vederea analizei de prefezabilitate
a proiectului
2. Semnarea pachetului contractual (Consultanță și Implementare)
3. Efectuarea expertizei tehnice
4. Consiliere în vederea obținerii avizelor/ autorizațiilor
5. Implementarea sistemului fotovoltaic
6. Plata sistemului fotovoltaic în tranșe, pe o perioadă de timp de până
la 24 de luni.

6. DESCRIEREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE
PENTRU COMPANII

KIT
27 kWp

KIT
20 kWp

KIT
15 kWp

KIT
10 kWp

Consum mediu anual

150 MWh/an

Suprafață necesară disponibilă

230 m2

Producție anuală estimată

33 MWh/an

Perioadă estimată de recuperare a investiției

6 ani

Preț listă sistem fotovoltaic

33.800 €

Consum mediu anual

110 MWh/an

Suprafață necesară disponibilă

170 m2

Producție anuală estimată

24 MWh/an

Perioadă estimată de recuperare a investiției

6,8 ani

Preț listă sistem fotovoltaic

26.300 €

Consum mediu anual

80 MWh/an

Suprafață necesară disponibilă

130 m2

Producție anuală estimată

18 MWh/an

Perioadă estimată de recuperare a investiției

7,6 ani

Preț listă sistem fotovoltaic

21.000 €

Consum mediu anual

52 MWh/an

Suprafață necesară disponibilă

85 m2

Producție anuală estimată

12 MWh/an

Perioadă estimată de recuperare a investiției

8,2 ani

Preț listă sistem fotovoltaic

15.500 €

Prețurile sunt exprimate în EURO, fără TVA.
Se va achita contravaloarea în LEI la cursul BNR din data facturării.
* Valorile sunt estimate în condiții optime de funcționare.

Panouri Fotovoltaice

› Producători de talie internațională (TOP 3 Global)
› Capacitate panouri între 325 Wp și 415 Wp, în
funcție de rezultatul expertizei tehnice

› Tehnologie de ultimă generație cu eﬁciență
ridicată de minimum 18% per modul

› Rezistență ridicată de până la 5400 Pa pentru

încărcări la zăpadă și de până la 3600 Pa pentru
încărcări de vânt

› 10 ani garanție oferită de producător
› Durata de exploatare de peste 20 de ani

imagine cu titlu de prezentare

Invertoare

› Producători de talie internațională (TOP 3 Global)
› Eﬁciență ridicată de până la 98,4%
› Integare facilă în diverse sisteme și platforme de
monitorizare

› THD <3%
› 5 ani garanție oferită de producător
› Durata de exploatare de peste 10 ani

imagine cu titlu de prezentare

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

› Enel X va realiza o expertiză tehnică a rezistenței structurii clădirii și acoperișului
în vederea stabilirii fezabilității proiectului (inclusă în oferta comercială).
› Avizarea expertizei de către un specialist MDRAP
› Expertiza validează cerințele obligatorii referitoare la culoarele de mentenanță,
sistemele de protecție la trăsnet, trape/luminatoare etc.
› Raportul de specialitate realizat va deveni parte integrantă a Cărții Construcției.

PORTAL MONITORIZARE

› Sistemul de monitorizare propus este compus dintr-o serie de

echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al
parametrilor electrici, cât și al factorilor meteorologici.

› Sistem de monitorizare disponibil PC & Mobile
› Posibilități de vizualizare a energiei electrice produse de sistemul
fotovoltaic comparativ cu energia electrică consumată din rețea.

7. FINANȚAREA ACHIZIȚIONĂRII SISTEMELOR
FOTOVOLTAICE
Enel X asigură posibilitatea plății sistemului fotovoltaic în tranșe, pe o
perioadă de timp de până la 24 de luni.

8. CONTACTEAZĂ-NE
Dorești mai multe informații despre soluțiile noastre sau consultanță
pentru a deveni prosumator? Solicită clariﬁcări reprezentatului Enel sau
trimite un e-mail la b2b.ro@enel.com

Enel X este o companie globală, lider la nivel mondial în sectorul energetic,
care deschide calea transformării în sectorul energiei, printr-o strategie
globală orientată spre digitalizare, sustenabilitate și inovare. Cu ajutorul
tehnologiilor inteligente, ajutăm clienții sa descopere noi moduri eﬁciente de a
folosi energia electrică.
Enel X ajută companiile să identiﬁce cele mai potrivite soluții pentru a-și
raționaliza consumul de energie electrică.
Oferim servicii avansate, „la cheie” de instalare a sistemelor fotovoltaice, care
permit reducerea semniﬁcativă a consumului de energie electrică, având un
impact economic imediat.
Această tehnologie permite economii tangibile: investiția inițială are ca
rezultat un beneﬁciu de durată, cu timpi de rentabilitate reduși și reducerea
amprentei de carbon a activității companiei.
Ținând cont de nevoile și particularitățile locației unde va ﬁ instalat sistemul
fotovoltaic, Enel X propune companiilor soluții ON-Grid și OFF-Grid.
Sistemele fotovoltaice furnizate de Enel X includ panouri fotovoltaice, structuri
de susținere, invertoare și panouri electrice, pot ﬁ instalate la sol sau pe orice
suprafață externă, cum ar ﬁ acoperișuri ale clădirilor, copertine, fațade sau
adăposturi pentru parcare.
Folosește energia solară cu tehnologia Enel X pentru a ﬁ mai competitiv!

> Dorești mai multe informații despre soluțiile noastre?

b2b.ro@enel.com
www.enelx.ro

