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Coraz więcej właścicieli domów, firm i podmiotów  
sektora publicznego na całym świecie wybiera energię 
fotowoltaiczną jako główne źródło zasilania obiektów. 
Powody, dla których warto sięgnąć po energię słone-
czną, są różne. Są to m.in. długoterminowe oszczędności, 
ochrona środowiska, niezależność energetyczną  
i względy technologiczne.

Dla właścicieli domów opisywana skalowalność oznacza, 
że system można dopasować do zapotrzebowania na 
energię i ograniczeń budżetowych. 

Nasze podejście do skalowalnych domowych  
systemów energetycznych
Korzyści technologii fotowltaicznej wynikają 
z elastyczności konstrukcji modułowej. Jednakże firma  
Enphase Energy poszła o krok dalej, tworząc  
kompleksowy, inteligentny system energetyczny.

1.  Skalowalne rozwiązania do magazynowania energii  
w postaci akumulatorów

Nasze rozwiązania do magazynowania energii w domu 
również są modułowe, tak jak panele fotowoltaiczne 
montowane na dachu. Ta elastyczność ułatwia dobranie 
akumulatora tak, aby obsługiwał w odpowiedni sposób 
Twój dom, eliminując konieczność montażu akumulatora 
o zbyt dużej lub zbyt małej pojemności.

2. Technologia mikroinwerterowa
Firma Enphase zrewolucjonizowała rynek energii  
fotowoltaicznej, oferując alternatywę dla inwerterów 
stringowych. Zamiast używania rozwiązania do 
wspólnego przetwarzania prądu stałego (DC) na prąd 
przemienne (AC), nasze mikroinwertery wykonują tę  

czynność pod każdym panelem.

To innowacyjne podejście oferuje wiele korzyści,  
a najważniejszą z nich jest skalowalność. Rozbudowa 
instalacji jest łatwa, ponieważ każdy panel fotowoltaiczny 
i mikroinwerter działają niezależnie. Można je dodawać  
w zależności od zużycia energii.

Załóżmy, że w przyszłości kupisz pojazd elektryczny. 
Możesz wówczas łatwo zamontować dodatkowe  
panele  fotowoltaiczne i mikroinwertery, aby zrówno-
ważyć to nowe źródło zużycia energii elektrycznej.  
Jeśli masz inwerter stringowy, jest to znacznie bardziej 
skomplikowane i kosztowne.

To wyjątkowe podejście umożliwia dostarczanie naszym 
klientom systemów odpowiadających ich dzisiejszym 
potrzebom. Jednocześnie mają oni pewność, że przyszłe 
udoskonalenia będą dostępne na zasadzie plug-and-play.

Pozwól nam pomóc dobrać instalację fotowoltaiczną  
w przystępnej cenie
Nasze rozwiązania do produkcji i magazynowania  
instalacje fotowoltaiczną zaprojektowano tak, aby utrzy-
mać koszty początkowe na minimalnym poziomie przy 
jednoczesnym maksymalizowaniu zwrotu z inwestycji. 
Ponadto istnieją krajowe i regionalne instrumenty, które 
obniżają barierę wejścia, takie jak krajowa ulga podatko-
wa na inwestycje w energię fotowoltaiczną. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych 
domowych, przystępnych systemów energetycznych,  
już dziś umów się na bezpłatną konsultację z naszym 
zespołem ds. energii fotowoltaicznej.

https://enphase.com/en-us/stories/scalable-solar-and-storage-solutions-fit-your-budget

https://www3.enphase.com/homeowners
https://www3.enphase.com/homeowners
https://www3.enphase.com/homeowners/solar-batteries
https://enphase.com/en-us/products-and-services/microinverters
https://enphase.com/en-us/products-and-services/introducing-ac-module
https://www3.enphase.com/homeowners/solar-batteries
https://enlighten.enphaseenergy.com/estimator/v2
https://enphase.com/en-us/stories/scalable-solar-and-storage-solutions-fit-your-budget

