
EnergOptimo Kft. – Spóroljon pénzt, spóroljon energiát! Napelem rendszerek, Elektromos fűtés, E-autó töltő 
Bemutatóterem, székhely és postacím: 2600 Vác, Gödöllői út 15. | Tel.: +3620 984 7328, +3670 385 6302 

E-mail: service@energoptimo.hu | Web: www.energoptimo.hu 

Megvalósítási javaslat és előzetes ajánlat 

 
400KW TELJESÍTMÉNYŰ NAPELEMES KISERŐMŰ 

KKIIÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE  AA  MMEEGGÚÚJJUULLÓÓ  EENNEERRGGIIÁÁVVAALL    
TTÖÖRRTTÉÉNNŐŐ  EELLEEKKTTRROOMMOOSS  ÁÁRRAAMM  TTEERRMMEELLÉÉSSÉÉRREE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlatadó: 

 
 

EnergOptimo Kft. 
2600 Vác, Gödöllői út 15. 

+3620 984 7328, +3670 385 6302 
www.energoptimo.hu 

 
 

 
 

mailto:service@energoptimo.hu
http://www.energoptimo.hu/
http://www.energoptimo.hu/


,,A különbség aközött, amit megteszünk, és amire képesek lennénk,  
megváltoztathatná a világot.” (Mahatma Gandhi) 

EnergOptimo Kft. – Spóroljon pénzt, spóroljon energiát! Napelem rendszerek, Elektromos fűtés, E-autó töltő 
Bemutatóterem, székhely és postacím: 2600 Vác, Gödöllői út 15. | Tel.: +3620 984 7328, +3670 385 6302 

E-mail: service@energoptimo.hu | Web: www.energoptimo.hu 

I. MIÉRT VÁLASSZON MINKET? 

Ügyfeleink ezért ajánlanak minket: 
„Az ügyfélbarát hozzáállás, a telepítési helyszín és a vevői igények pontos felmérésének személyes 
feltérképezése, továbbá az ajánlati változatok és az ügyféligények rugalmas kezelése mind azt a 
döntésemet alapozták meg, hogy az Energoptimo Kft.-t válasszam a HMKE napelemes rendszer 
telepítésére. A rendszer a beüzemelése óta kiválóan működik, ezúton is köszönöm az együttműködést!” 
Bodócs József, Budapest, 5kW-os Solaredge optimalizálós okos napelem rendszer tulajdonosa 
 
„A projekt tervezéséhez tisztelet és együttműködési készség, a pályázatos anyagok kezeléséhez végtelen 
türelem, a kivitelezéshez pedig nagy szakértelem társul az Energoptimo-nál! Csak ajánlani tudom Őket!”   
Lakner László, Laknery Winey Kft., 15kW-os egyedi földi tartóra telepített napelem rendszer tulajdonosa 
 
„Tökéletesen elvégeztétek a dolgotokat, minden rendben zajlott, jöttetek amikor megbeszéltük, és azóta 
is szépen működik a rendszer. Extra igényem is volt, mert a nyílászárókkal és lemezburkolatokkal azonos 
színű napelemes tartószerkezetet szerettem volna, és ennek leszervezésében is partnerek voltatok. 
Tőlem mindenre 5*-ot kaptok!”  
Apkó László, Budaörs, 10kW-os lapostetőre telepített okos napelem rendszer tulajdonosa 
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MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYILEG LEGSTABILABB CÉGEI KÖZÉ TARTOZUNK! 
 

A Bisnode csoport az „A” tanúsítvány kiállításával 2022‐ben is Magyarország 
pénzügyileg legstabilabb cégei közé rangsorolt minket! 

Jelenleg ma az országban csupán a cégek 9,82 %‐a Jogosult valamely Bisnode tanúsítvány 
felhasználására. 
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II. MEGVALÓSÍTÁSI JAVASLAT ÉS ÁRAJÁNLAT 

  

410W LONGi Solar nagy teljesítményű félcellás, kiemelkedő hozamot biztosító 
PERC technológiás monokristályos panelek, 10 év garanciás  

Huawei inverterrel 
 

ÁRBAJNOK PRÉMIUM – MONOKRISTÁLYOS, PERC TECHNOLÓGIÁVAL! 
Az ajánlott rendszer adatai: 

névleges teljesítmény 400,16 kWp 

a rendszer várható éves hozama 439725-459713 kWh/év 

kiváltott CO2-szennyezés 408,9 t/év 

a napelemek minimális területigénye: 1 993,0 nm 

A rendszer 25 éves termelése: 1 320 774 590 Ft 
tartószerkezet: S-Flex trapézlemez 

  nettó Áfa bruttó 
976 db LONGi Solar 410W, mono PERC félcellás big 
wafer napelem 180 560,00€ 48 751,20€ 229 311,20€ 
4 db HUAWEI SUN 2000-100KTL inverter 18 000,00€ 4 860,00€ 22 860,00€ 
1 db SmartLogger PLC-s beüzemeléssel, okos mérővel 
ami biztosítja az inverterek visszwattvédelmi szabályzását  
(akkor lehetséges ha az áramszolgáltató nem ír elő másodlagos 
visszwattvédelmet)* 2 250 € 608 € 2 858 € 
DC villanyszerelési anyagok 
(napelem és inverter között 20 m távolságig, T2 típusú 
túlfesz.védelem ) 6 100,00€ 1 647,00€ 7 747,00€ 
2 db Projoy tűzvédelmi kapcsoló PEFS-EL40H-20-P2 
(rendelet szerint szükséges) 1 380,00€ 372,60€ 1 752,60€ 
976 panel tartószerkezete trapézlemezhez 53 680,00€ 14 493,60€ 68 173,60€ 
Tervezési és engedélyeztetési költség 
amennyiben az áramszolgáltató elfogadja az egyszerűsített 
engedélyezést (kiviteli terv szintű csatlakozási terv)  4 500,00€ 1 215,00€ 5 715,00€ 
Visszwattvédelmes dokumentáció és jegyzőkönyvek 
elkészítése, felelős műszaki vezető díja  2 000,00€ 540,00€ 2 540,00€ 
Napelemek munkadíja 24 400,00€ 6 588,00€ 30 988,00€ 
Villanyszerelési anyag  
(AC túlfeszvédelem, földelés, kábelek, T2 típusú 
túlfesz.védelem)** 7 000,00€ 1 890,00€ 8 890,00€ 
Végösszeg kedvezménnyel: 299 870,00€ 80 964,90€ 380 834,90€ 
Ajánlat érvényessége:   30 nap 
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OPCIONÁLIS AJÁNLAT:  

 Huawei 600W optimalizálókkal smart rendszerré alakítható, amelynek a költsége 
panelenként 50 € + áfa 

 
*A Smartlogger végzi a visszwattvédelmet az inverterek szabályozásával, amennyiben az áramszolgáltató nem ír 
elő másodlagos visszwattvédelmet. Amennyiben előír másodlagos visszwattvédelmet, úgy a visszwattvédelmi 
berendezés típusa és ára az áramszolgáltatói műszaki és gazdasági tájékoztató megérkezése után kalkulálható. 
Egy ilyen berendezés egy ekkora rendszernél átlagosan 1.500.000 Ft – 5.000.000 Ft között bármi lehet. Az 
árajánlat erre vonatkozó része tehát az áramszolgáltatói műszaki és gazdasági tájékoztató megérkezése után 
véglegesíthető, addig csak tájékoztató jellegű. 
 
**A kiviteli terv alapján módosulhat a villanyszerelési anyag ára. Ajánlatunk nem tartalmazza a napelem rendszer 
bekötési helyének kialakítását, ez a megrendelő feladata. Amennyiben a szolgáltató előír másodlagos 
visszwattvédelmet a szükséges áramváltók és motoros megszakítók beépítése is szükséges.  
 
Amennyiben villámvédelmi szempontból a napelem rendszer védett térbe kerül, úgy megfelelő a T2 típusú DC és 
AC túlfesz.védelem, ebben az esetben nincs összekötve a villámvédelmi rendszer a napelem rendszerrel. 
Amennyiben össze van kötve, T1+T2 típusúra van szükség. 
 
 
III. KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS (opcionális) 

Évente 1 alkalommal komplett felülvizsgálat és a napelemek egyszeri takarítása. 
A felülvizsgálat tartalmazza: napelemek, tartószerkezet, kábelezés, DC, AC csatlakozódobozok, 
kapcsolódobozok, a hozzájuk tartozó villamos készülékek szemrevételezése és műszeres 
bemérése, villamos kötések ellenőrzése, valamint a napelem rendszer letakarítása. 
A karbantartási szerződés min. időtartama:   3 év 
A karbantartási szerződés díja / év: 50-100 kW-ig: 150.000,-Ft+áfa 

101-250 kW-ig: 250.000,-Ft+áfa 
251-500 kW-ig: 400.000,-Ft+áfa 

Kiszállási díj: Budapest 50 km-es körzetében 10.000,-Ft + áfa /alkalom; Budapest 50-100 km-es körzetében 
10.000,-Ft + áfa /alkalom; Budapest 100-150 km-es körzetében 15.000,-Ft + áfa /alkalom; Budapest 150-200 km-
es körzetében 20.000,-Ft + áfa /alkalom; Budapest 200-250 km-es körzetében 25.000,-Ft + áfa /alkalom. 

 

IV. GARANCIA 
Rendszer garancia:  
Az általunk telepített és karbantartott rendszerekre alap esetben 5 év jótállást vállalunk.  
Ez idő alatt a feltárt hibákat munkadíj nélkül javítjuk. 
FIGYELEM: Amennyiben az éves karbantartási szerződés 5 év feletti időtartamra is 
megkötésre kerül, a telepítési garancia is ennyi évvel növekszik, például: 
10 éves karbantartási szerződés esetén 10 éves jótállást vállalunk! 
Gyári termék garanciák (mechanikai, elektromos és egyéb meghibásodásokra) és 
hozam garanciák (napelemek teljesítményére): 
LONGi Solar 375W PERC napelem: 12 év termék garancia, 25 év lineáris teljesítmény garancia 

Huawei inverter: 10 év alapgarancia (garancia hosszabbítás vásárolható!) 

 

V. REFERENCIÁK 
Évente több mint 2000 kW-ot telepítünk saját szerelő csapattal, akiknek sikeres 
munkáját a rendszerek tervezéséért felelős szolár tervező, valamint igény esetén a 
terv szerinti megvalósulást felügyelő műszaki vezető kolléga is segíti. Céges 
telephelyeken és családi házakon átadott referenciáink között megtalálhatóak a 
legkülönbözőbb héjazatra telepített rendszerek (nyeregtetős, lapostetős, trapézlemezes 
csarnokfedés, stb.), az egyedi gyártású kiemelő tartós megoldások, valamint a földi 
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állványzatra telepített rendszerek is. Néhány kiemelt referencia munka, amelyekre büszkék 
vagyunk:  

Helyszín: Hajdúszoboszló 
Típus: visszwattvédelmes 
kiserőmű 
Teljesítmény: 255 kW 
Tető: trapézlemez, földi tartó 
Éves hozam: 293.000 kWh 

Egy újonnan épület húsüzem 250 kW-os napelem rendszerének 
telepítésére kaptunk felkérést, amely kizárólag az üzem saját 
fogyasztását látja el, így visszwattvédelmi berendezést is 
telepítettünk. A rendszer 5 db Huawei SUN2000-50KTL inverterrel és 
680 db Longi 375W mono PERC napelemmel készült. A rendszer fele 
trapézlemezes fedésre, másik fele pedig földi tartószerkezetre került. 

   
Helyszín: Villány 
Típus: visszatáplálós 
Teljesítmény: 70 kW 
Tető: trapézlemez, cserép 
Éves hozam: 72.000 kWh 

A kiváló borairól ismert villányi borász, Günzer Tamás borászati 
üzemére 70kWp méretű napelem rendszert telepítettünk alacsony 
dőlésszögű trapézlemezre, valamint 45 fokos cseréptetőre. A 
rendszer 2 db 25kW-os SAJ inverterrel, és 238 db 300W-os 
LUXOR Solar monokristályos napelemmel készült. Günzer Tamás 
így most már nem csak kiváló borokat készít, de a környezetét is óvja 
évente 74 tonna CO2 megtakarításával!  

   

Helyszín: Erdőkertes 
Típus: visszatáplálós 
Teljesítmény: 59 kW 
Tető: trapézlemez 
Éves hozam: 69.000 kWh 

Az erdőkertesi Rózsahegyi Kt. új üzemcsarnokot épített, amelyben 
gyógy- és fűszernövényeket gyártanak. A trapézlemezes csarnok 
tetőre 189 db 320W-os LONGi Solar mono PERC napelemet 
telepítettünk. A napelem rendszer így évente legalább 69.00 kWh 
áramot termel majd megújuló energiából a magyar tulajdonú 
gyártócég számára. 

   

Helyszín: Kakucs 
Típus: visszatáplálós 
Teljesítmény: 50 kW 
Tető: trapézlemez 
Éves hozam: 57.000 kWh 

Az Inárcs melletti Kakucson egy füstcső rendszereket gyártó cég 
telephelyére egy 50kW-os háztartási méretű (HMKE) napelem 
rendszert telepítettünk. A csarnok trapézlemezes fedésére 164 db 
LONGi Solar 310W-os, fekete keretes monokristályos PERC 
napelem és 1 db háromfázisú SAJ Suntrio Plus 50K inverter 
került.  

mailto:service@energoptimo.hu
http://www.energoptimo.hu/


,,A különbség aközött, amit megteszünk, és amire képesek lennénk,  
megváltoztathatná a világot.” (Mahatma Gandhi) 

EnergOptimo Kft. – Spóroljon pénzt, spóroljon energiát! Napelem rendszerek, Elektromos fűtés, E-autó töltő 
Bemutatóterem, székhely és postacím: 2600 Vác, Gödöllői út 15. | Tel.: +3620 984 7328, +3670 385 6302 

E-mail: service@energoptimo.hu | Web: www.energoptimo.hu 

   

 
500kW-os kiserőmű referenciák: 
A demjéni Hotel Cascade **** számára 500kW-os carport 
(napelemes autóparkoló) kiserőmű napelem rendszert terveztünk  
és engedélyeztettünk.  
 
 
Hajdú-Bihar megyében 500kW-os földre telepített naperőművet 
építettünk, amely úgynevezett „napkövetős” tartóval kerültek 
telepítésre, azaz a nap járását követve kiemelkedő 1500 kWh/kWp 
hozamot tudnak realizálni. Az 500kW-os erőmű 1560 db GCL Solar 
330W-os napelemből és 8 db SMA STP 60 inverterből áll.  
 

 
  
Cégünk a legnagyobb magyar szakmai szervezet,  
a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség regisztrált tagja.  
 

 
 
 
Bizalommal várjuk megrendelését, esetleges kérdéseit! 
 

   
Kiszner Edit 
irodavezető 

 
+3670 385 6302 

service@energoptimo.hu 

Pincze Dávid 
kereskedelmi munkatárs 

 
+3620 984 7328 

david.pincze@energoptimo.hu 
 

Firon Ákos 
megbízott műszaki vezető 

 
 

akos.firon@energoptimo.hu 
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