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Kreator 
ofert PV
    



340W

340W

340 W

20,2 %

IP 68

41,55 V / 34,73 V

10,46 A / 10,79 A

1689x996x35 mm

19 kg    3 %

o-0,35 % / C

340W

120





600 V

90 V

80-500 V

97,2 %

96,5 %

310/373/160 
mm

7,4 kg

Maksymalne napięcie wejścia

Liczba MPPT/wejścia DC

Sprawność maksymalna

Wymiary (szer./wys./głęb.)

Trwałość i gwarancja

Nominalna moc wyjścia (AC)

Maksymalna moc wejścia (DC)

Napięcie nominalne (AC)

(DC)

(DC)

3P3K-4G

3 kW

3,6 kW

310/563/219 mm

14,1 kg 17,3 kg 18,0 kg

1 kW

1,2 kW

2 kW

2,3 kW

3 kW

3,5 kW

5 kW

6 kW

270/417/124
 mm

6 kW

7,2 kW

8 kW

9,6 kW

17,3 kg

98,3 %

98,7 %



18 kW

Zdalny odczyt parametrów z inwertera Solis

1. Dobór: kreator ofert PV i konsultacje

10 kW

12 kW

18,0 kg

2/2

Nominalna moc wyjścia (AC)

Maksymalna moc wejścia (DC)

Napięcie nominalne (AC)

Maksymalne napięcie wejścia(DC)
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1 Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. 
dla propozycji 60 rat, zawartego na okres 60 miesięcy, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 05.09.2019r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 4,65%; cena towaru 15 513,00 zł; stała stopa oprocentowania 
kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 17 374,56 zł; całkowita kwota do zapłaty 17 374,56 zł; 
całkowity koszt kredytu 1 861,56 zł; wysokość 60 równych rat miesięcznych 289,58 zł. 
Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych do dnia 10.01.2020 r.

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. występujący w roli pośrednika kredytowego informuje swoich 
klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług 
oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udostępni 
a swoim klientom wniosek o kredyt na zakup towarów i usług oraz przyjmuje oświadczenia 
o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług zawartych przez Santander 
Consumer Bank S.A. za pośrednictwem HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. Niniejsza propozycja nie 
jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu 
kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez 
Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły na www.santanderconsumer.pl

Jako producent z 30 letnim doświadczeniem w branży OZE, 
przykładamy szczególną wagę do kompetencji, rzetelności 
i uczciwości na każdym etapie realizacji inwestycji. Dobrana 
wielkość instalacji fotowoltaicznej musi odpowiadać 
rzeczywistym potrzebom, tak aby zapewnić uzyskanie jak 
najkorzystniejszego efektu ekonomicznego.

Ceny naszych instalacji PV uwzględniają wszystkie koszty 
łącznie z transportem i montażem. Zakup instalacji PV 

1
w kredycie eRaty  jest szczególnie korzystną formą 
sfinansowania inwestycji. Rzeczywiste obciążenie budżetu 
domowego spłatami rat jest obniżone ze względu na 
oszczędności w zakupie energii elektrycznej uzyskiwane 
z własnej elektrowni słonecznej, którą jest instalacja PV. 

Jak zakupić instalację PV w kredycie  ?1eRaty

1dla kredytu eRaty  

Partner

www.hewalex.pl

HEWALEX Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Słowackiego 33, 

43-502 Czechowice-Dziedzice, 

e-mail: hewalex@hewalex.pl

         Kontakt

tel. +48 (32) 214 17 10, 
      + 48 723 232 232

Numery wewnętrzne:

Dział sprzedaży krajowej - 350      

Dział sprzedaży zagranicznej - 360

Dział doradztwa technicznego 

Technika solarna - 130

Pompy ciepła - 180

Fotowoltaika - 450

Dział serwisu - 340

UWAGA:  Podane ceny są aktualne na dzień 10.02.2020 Informacje nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie możliwość 
zmian technicznych związanych z rozwojem produktów, a także zmian cen.

02/2020


