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BEMUTATKOZÁS

Évtizedes tapasztalattal és kiemelkedő minőségű termékekkel az ST Solar Kft. fiatalos, jól 
összeszokott csapata kézben tartja napelemes rendszerének ügyintézését. Magas műsza-
ki ismeretekkel rendelkező kollégáink Magyarország piacvezető cégének legjobb szak-
embereiként már több ezer sikeres telepítést vezényeltek le, rendkívül magas ügyfélelé-
gedettségi mutatókkal. Ezt a szakmai alázatot és elhivatottságot immár az ST Solar Kft. 
csapata garantálja Önnek.
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Szabó László és Kovács Zoltán ügyvezetőknek köszönhetően hazánkban az elmúlt tíz 
évben összesen már több száz megawatt teljesítményű napelemes rendszer került telepí-
tésre, mind lakossági, mind pedig céges felhasználásra.

Mindezt kizárólag a legkiválóbb termékekkel, hiszen a piacon egyedülállóan, már több, 
mint 60 éve működő SHARP napelemekkel telepítjük rendszereinket 15 év termékgaranci-
ával és 25 éves lineáris teljesítménygaranciával. A napelemes rendszer „lelke”, az inverter 
esetében pedig a legmagasabb minőségű SolarEdge, a piacvezető Huawei, a német SMA 
és az osztrák Fronius közül választjuk ki közösen az Ügyféllel a számára legmegfelelőbbet. 
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Ügyfélszolgálatunk szakmailag felkészült kollégái készséggel állnak rendelkezésére és 
segítenek Önnek a megálmodástól a megvalósulásig. Segédkezünk a tervezés minden 
lépésében attól kezdve, hogy mekkora rendszerre van szüksége villanyszámlája részleges 
vagy teljes kiváltásához. Figyelembe véve a jelenlegi és későbbre tervezett fogyasztási 
szokásokat, egészen a távlati nyomon követésig és a garanciális ügyintézésig, hiszen a 
minőség és megbízhatóság a két legfontosabb alapelvünk. 
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Precíz, komoly szakmai tudással rendelkező felmérő és műszaki előkészítő csapatunk is 
az Ön rendelkezésére áll, hogy a lehető legjobb minőségű termékek kerüljenek otthoná-
ba, ami illeszkedik a ház műszaki adottságaihoz és esztétikai értékeihez egyaránt.

Kivitelező csapataink szakmai tudása garantált, ügyfélbarát hozzáállása bizonyított, me-
lyet alátámaszt a több száz sikeres telepítés és rendkívül elégedett, újdonsült napelem 
tulajdonos.

Számtalan támogatás, pályázat is elérhető jelenleg fotovoltaikus rendszerek telepítésére, 
ezen lehetőségek napi szinten bővülnek. Projektek menedzselésében is állunk rendelke-
zésére. Ügyfélszolgálati és pályázatíró munkatársaink is hosszú évek óta dolgoznak azon, 
hogy végig vigyék a pályázatokat annak megírásától a megvalósulásig. Naprakész infor-
mációkkal segítik Önt a finanszírozási kérdések döntésétől, a teljes projekt levezényléséig.



Lakossági használatra, tetőfelületekre elsősorban a közepes méretű, de nagy teljesítményű 
paneleket ajánljuk, melynek méretei lehetővé teszik, hogy a lehető legjobban kihasználjuk 
a rendelkezésre álló felületet. A félcellás, monokristályos technológiának köszönhetően 
a tetőfelületet ért hőhatás, vagy az esetleges árnyékhatások is kisebb hatással vannak a 
teljesítményre. 
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VILÁGELSŐ A PANELGYÁRTÁSBAN
SHARP napelemek az Ön otthonára is

A több, mint 60 éves gyártói múlttal rendelkező SHARP mindig is élen járt az innováció 
és a megbízhatóság terén. Az ST Solar Kft. a napelemes rendszerek biztonságos megté-
rülése érdekében választotta partneréül a nagy múltú céget. A félcellás „PERC” mono ter-
mékvonal minden igényt kielégítő moduljai közül Ön is megtalálhatja legmegfelelőbbet.
 

A SIKERES MUNKA FELTÉTELE A MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ TERMÉKEK ALKALMAZÁSA.
KÖVETKEZZEN EGY KIS ÁTTEKINTÉS A CÉGÜNKNÉL FELLELHETŐ KÍNÁLATBÓL.



Nagyobb fogyasztáshoz, illetve földre telepíthető rendszerekhez a nagyméretű panelek a 
legoptimálisabbak, hiszen ezeknek a jóval több cellából álló moduloknak a hatásfoka még 
méretükhöz képest is tekintélyt parancsolóak.

Azoknak pedig, akiknek a teljesítmény mellett a dizájn is fontos, a Black monokristályos, 
prémium moduljait ajánljuk. Paraméterei a tetőre telepíthető napelempanelhez hasonló-
ak, fekete színű kialakítása pedig impozáns látványt nyújt családi házakon is.  
Ezekre a napelem panelekre a SHARP 15 éves EU-s termékgaranciát és 25 éves lineáris 
teljesítménygaranciát biztosít a felhasználó számára, attól a pillanattól kezdve, amikor a 
termék ténylegesen megérkezik a telepítés helyszínére. 

ugyfelszolgalat@stsolar.hu  |  +36 25 748 900  |  stnapelem.hu  |  2400 Dunaújváros, Derkovits u. 6.

RISEN

A Risen Energy a nagy teljesítményű napelemek egyik vezető, globális 
gyártója. Az 1986-ban alapított és 2010-ben nyilvános tőzsdén 
jegyzett vállalat palettája az ipar legerősebb legköltséghatékonyabb 
szolár termékeit öleli körül.

Az erős piaci jelenléten és a stabil pénzügyi háttéren kívül elkötelezett 
a zöld energia növekvő értéke mellett. Előnyei a 12 év termékgarancia, 
az alacsony hő-együtthatás és a 2 fokozatú EL tesztelésnek hála 
100%-ban hibamentes modulok. Minőségben, megbízhatóságban  is 
jegyzik nevét, hiszen igazoltan anti refl ex hatású szennyeződésgátló 
felülettel rendelkezik. 
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Innovatív technológia és megbízhatóság
Longi napelemek minden igény kielégítésére

Folyamatosan bővülő terméklistájával a Longi a napelemgyártás egyik éllovasa. Innovatív 
megoldásainak köszönhetően ugyanazokban a  méretekben, azonos minőséget és egyre 
nagyobb teljesítményt garantál minden Longi napelem. Az ST Solar Kft. a full black mo-
dult kínálja ügyfeleinek, ami nem csak a rendkívül magas hozama és alacsony ára miatt 
lehet kitűnő választás, hanem keskeny kialakítása és fekete színe miatt a tekintetet is ma-
gára vonja és diszkrét „kiegészítője” lehet egy családi ház tetejének. 

A legoptimálisabb méret és teljesítmény egyben
Prémium Trina napelem

Kis méret és nagy teljesítmény, ha esztétikailag is kifogástalan, nagy teljesítményű nape-
lemes panelre van szükség, akkor a legújabb Trina Vertex S modult ajánljuk tetőre telepí-
tésre. Ezek a panelek elérhetőek a többi gyártóhoz hasonló méretekben, teljesítményük 
azonban jócskán meghaladja azokat, változatlan garanciális feltételek mellett. A fekete 
színű panelek a magas hőmérsékletnek is ellenállnak, mivel alacsonyabb üzemi hőmér-
séklettel működnek, ami a legnagyobb hőségben is kiegyensúlyozott termelésre képes.
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A napelemes rendszer lelke – AZ INVERTER

Veterán, aki mindent túlél – SMA

A sztringinverterek körében az egyik legjobb minőséget az SMA 
képviseli. A német technológia és a szakértelem a termék tartóssá-
gát eredményezi, ez társítva a benne lévő munkapontkezelő algorit-
mussal, hosszan tartó, megbízható termelést biztosít az Ön számára.

Fiatal és tettre kész – Huawei

A legújabb szereplő a piacon. Alacsony áraival, a termékre vonat-
kozó 10 év garanciával és gyors fejlődésével nemcsak lépést tudott 
tartani vetélytársaival, de mára elérte a piacvezetői pozíciót is. A 
rohamos fejlesztések eredményeként számos ponton tudja már 
ugyanazt a műszaki tartalmat nyújtani, mint a többi invertergyártó, 
mindezt kedvezőbb áron és hosszantartó, megbízható termeléssel. 

Bárhol bevethető – Fronius

Ha megbízható társra van szüksége, akkor az osztrák Fronius az 
ideális választás. Invertergyártásban egyedülálló tapasztalattal ren-
delkezik, szervizelhetősége pedig páratlan a piacon, hiszen szinte 
minden egyes alkatrésze cserélhető, ami a hazai képviseletnek hála 
könnyen és gyorsan elérhető, akár a garanciális időn túl is.

Aki előtt nincs lehetetlen – SolarEdge

Az inverterek között a SolarEdge képviseli a prémium minőséget. A 
legjobb hozamokat ez az inverter képes produkálni, komoly belső 
védelem mellett. Érdemes még kiemelni azt is, hogy képes a több 
felületen elhelyezkedő paneleket is lekezelni. A rendszerbe opti-
malizálók kerülnek beépítésre, melyek képesek kihozni a legtöbbet 
minden napelempanelből. Emellett a panelek hozamának külön-kü-
lön történő megfi gyelése jobb rendszerfelügyeletet tesz lehetővé. 
Nem utolsó sorban pedig az inverterhez tartozó 12 év, valamint az 
optimalizálókhoz elérhető 25 éves garanciával a legbiztonságosabb 
konstrukciónak számít a piacon.
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Egy megfelelően megtervezett és kivitelezett napelemes rendszer segítségével akár bú-
csút is inthet villanyszámlájának. Ez akkor is igaz, ha időközben az aktuális villamosener-
gia árak esetleg növekednek, hiszen a háztartás fogyasztása közben nem nőtt. Ez azt is 
jelenti, hogy a megtérülési idő jelentősen lecsökken. Mivel több évtizedes befektetésről 
van szó, a telepítés után a napelemes rendszer már csak bevételt fog termelni a tulajdo-
nosának.

Miért éppen napelem?
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Solplanet

 A Solplanet küldetése, hogy a napenergia elérhető legyen mindenki 
számára! Az AISWEI -korábban az SMA leányvállalata- 2007 óta 
foglalkozik inverterek gyártásával, termékei Solplanet márkanéven 
elérhetők a magyar piacon. Az AISWEI sikeresen állít elő kiváló 
minőségű és megbízható termékeket az olyan ismert márkák 
számára, mint az SMA (2017 óta), valamint a Zeversolar (2013 óta). 
Napjainkban az AISWEI egy önálló kutató, fejlesztő és gyártó vállalat, 
kifejezetten erős pénzügyi alapokkal.

A Solplanet megkönnyíti a napenergia felhasználását. A Solplanet 
termékei egyszerűen telepíthetők, megbízhatók és könnyen 
kezelhetők. Számos kiváló minőségű terméket kínálunk 10 év 
alapgaranciával: egy- és három fázisú invertereket, felügyeleti és 
kiegészítő termékeket, valamint hamarosan forgalomba hozzuk a 
hibrid egyfázisú invertereinket is.



Fontos, hogy a napelemes rendszer nem igényel különleges figyelmet működése közben, 
nincsenek rejtett szervízdíjak, éves ellenőrzések és csak minimálisan igényel tisztítást, 
karbantartást. Egyszerűen csak hagyni kell, hogy tegye a dolgát, amit meg is fog tenni, 
nem csak tavasszal és nyáron, hanem az év 365 napján, akár felhős időben is.

A legtöbb gyártó legalább 25 éves teljesítménygaranciát ígér, ami azt jelenti, hogy utána 
is legalább 80 százalékos hatékonysággal termel a rendszer. Vannak 15-20 éves rendsze-
rek, amik jelenleg is 90 százalékos hozam felett üzemelnek. Természetesen környezetkí-
mélő is, hiszen működése közben nincs károsanyag-kibocsátás és nem termel felesleges 
szén-dioxidot sem. Nem csoda, hogy folyamatosan elérhetők hozzá különböző állami tá-
mogatások és pályázatok, amik nem csak a költségeket, de a megtérülési időt is draszti-
kusan lecsökkentik. 
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FELMÉRÉS
Nélkülözhetetlen a megfelelő napelemes rendszer kivitelezéséhez az ingyenes helyszíni 
műszaki felmérés. Ennek során egy profi szakember mindenre kiterjedő mérést végez 
és tájékoztatja az ügyfeleket a helyszíni adottságokról. A pontos, végleges árajánlatnak 
is előfeltétele a felmérés, hiszen csak azután tudjuk meghatározni a tetőre maximálisan 
elhelyezhető napelemek számát, a tájolást, a kábelvezetést és a bekötési pontokat. Ezek 
mind meghatározóak a tervezés és a kivitelezés szempontjából is. 

A műszaki felmérés során a helyszínen vetünk egy pillantást a villanyórára és környezeté-
re, hogy biztosan minden feltétel teljesüljön a villamosenergia szolgáltató irányába; pél-
dául a mérőhely rendelkezik-e három fázissal, szabványosnak tekinthető-e stb. Ezután a 
napelemes rendszer leendő helyét vesszük szemügyre. Földi telepítés esetében a környe-
zeti adottságok a mérvadók, tető esetében annak állapota, tájolása, esetleg az árnyékoló 
tényezők. Fontos, hogy egy napelemes rendszer a délkeleti és a délnyugati tájolás közt 
elhelyezkedő tetőfelületen termel a legoptimálisabban. 
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Nem utolsó szempont a tető dőlésszöge sem, mivel figyelembe kell venni azt, hogy a téli 
időszakban alacsonyabb a napsugarak beesési szöge. Ezért a lehető legjobb megoldást 
kell megtalálni. A túl meredek dőlésszög egyáltalán nem alkalmas erre, ezért (leginkább) 
csak 0-50 fokig terjedő dőlésszögű tetőre tudunk telepíteni. 

A rendkívül részletes és lelkiismeretes helyszíni felmérés során azonban nem csak a rideg 
műszaki adatokat vesszük figyelembe, hiszen egy évtizedekre szóló beruházásról van szó, 
melynek esetében az esztétikai adottságok is rendkívül fontosak. Éppen ezért a leendő 
rendszert mindig az ügyféllel szorosan együttműködve tervezzük meg, figyelembe véve 
kívánságait a megvalósíthatóság határain belül. A helyszínen a telepítéskor is arra törek-
szünk, hogy a hatékony termelés és időtállóság mellett a látvány is markánsan impozáns 
legyen. 
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Az egész ügymenet megkoronázása és a pont az i-re, mikor a villamosenergia szolgál-
tató jóváhagyta a terveket és elfogadta az engedélyeket, megérkezett az inverter és a 
kivitelezőink a helyszínre érkeznek a reggeli órákban. Az ST Solar Kft. csapatai már több 
száz kivitelezésen is túl vannak, mindannyian hétpróbás szakembereknek számítanak, hi-
szen évek óta járják az országot és telepítenek télen-nyáron, a legkülönbözőbb időjárási 
és környezeti viszonyok között is. Kivitelezőink számtalan sikeres lakossági telepítésen 
vannak túl, legyen szó lapostetőről, zsindely, vagy cserép héjazatú felületről, 0-50 fokos 
dőlésszögig bezárólag.

KIVITELEZÉS
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Természetesen a hatalmas napelemparkok és a nagy, földre telepíthető rendszerek sem 
okoznak problémát cégünknek, hiszen van külön erre felkészített csapatunk is. A kivite-
lezők tagjai folyamatos kapcsolatban vannak a műszaki csapattal és a felmérőkkel annak 
érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb rendszert építsék ki a helyszínen. A telepí-
téskor természetesen az ügyfél kívánságait is meghallgatják, hiszen nem mindegy, hogy 
a panelek elhelyezkedése, a kábelvezetés, az inverter helye milyen szinten befolyásolja 
a hétköznapi életet. Egy napelemes rendszer ugyanis évtizedekre szóló elköteleződést 
jelent, ezért a kivitelezők figyelembe veszik annak esztétikai tulajdonságait is, a műszaki 
tartalom és a teljesítmény változtatása nélkül.  
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Gyakran előfordul, hogy a napelemes rendszer telepítésének legnagyobb ellensége maga 
a háztető. Hibás szarufakiosztás, nem megfelelő héjazat, vagy éppen a kedvezőtlen tájo-
lás sokszor gátat szab a napelemes rendszer telepítésének. Ilyenkor érdemes más alterna-
tívák után nézni a ház körül. Előfordul, hogy egy esetleges melléképület megfelelő ehhez, 
de népszerű megoldás a földre telepített rendszer is. Természetesen ezen kivitelezések 
során is meg kell felelnie a területnek bizonyos feltételeknek (pl. méret, árnyékhatás, al-
kalmas terep), de ha minden adott a megfelelő elhelyezésre, akkor a tökéletes irányba és 
tájolásba beforgatva ugyanúgy tudunk gondolkodni napelemes rendszerben.  

Van azonban egy másik lehetőség is. Egyre többen vágnak bele egy kocsibeálló építésé-
be, ami minden tekintetben tökéletes helyszín a rendszer telepítésére. Mivel egy újonnan 
épülő létesítményről van szó, úgy alakítható, hogy megfelelő legyen a panelek felhelye-
zésére. 

CARPORT SOLAR VÁZ Szabadon változtatható keresztléc, szarufakiosztás és méret. Sőt, még a dőlésszöget és 
a tájolást is a lehető legoptimálisabbra lehet beállítani. Ennek köszönhetően a napelemes 
rendszer hatásfoka is rendkívüli módon megnövekedhet, későbbi hozzáépítéssel pedig 
akár a bővítésre is lehetőség van. Mindezek mellett pedig nem utolsó szempont az sem, 
hogy esztétikai szempontból is könnyen alakítható, illeszkedik a ház és az udvar összké-
pébe, valamint funkcióját tekintve is rendkívül hatékony. 
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A Carport solar váz mindezeknek a feltételeknek megfelel. Ezek a kocsibeállók minőségi, 
ellenőrzött termékekből készülnek, 10 éves garanciával. Rugalmas méretgyártásának kö-
szönhetően szinte bármekkora lakossági méretű napelemes rendszer vázának megfelel. 
Kompatibilis minden napelem mérettel, legyen az akár a nagyobb teljesítményű két mé-
teres modul, vagy a tetőre telepítésre leginkább alkalmas kisebb méretű panel. A Carport 
solar váz bármilyen méretben elérhető, a tervezés után a helyszínen rendkívül gyorsan 
telepíthető, rajta a teljes solar panelhez szükséges rögzítő rendszerrel. Ezek a vázak akár 
fél méteres hóállósággal is rendelkeznek és a viharos szél sem tesz kárt sem az építmény-
ben, sem a napelemes rendszerben. 
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