מערכת סולארית לצריכה עצמית – "מונה נטו"
מהי מערכת סולארית לצריכה עצמית
מערכת מחוברת רשת בהסדרת "מונה נטו" היא השיטה
לחיבור מערכת סולארית למבנה המחובר לרשת חשמל.
הסדר "מונה נטו" הינו הסדר צרכני גדול בהיקף ,400MW
המאפשר לכל צרכן בעל מונה תעו"ז להתקין מערכת
סולארית על גג שברשותו ולייצר חשמל עבור עצמו.
כאשר המתקן מייצר חשמל מעבר לצריכה המקומית
יינתן לצרכן זיכוי שיעמוד לזכותו בהתחשבנות עם חברת
החשמל בחשבונות הבאים.
זו למעשה מערכת זהה לאותן מערכות אשר הותקנו
במסגרת ההסדרות הקודמות ,אלא שכעת ,החשמל
נצרך באתר עצמו.
יתרונות מערכת "מונה נטו":
תשואה דו-ספרתית!
•צמצום עלויות האנרגיה  -חיסכון מיידי בהוצאות
החשמל
•עצמאות אנרגטית  -ייצור עצמאי של החשמל אותו
אתה צורך
•קיבוע עלויות  -הגנה בפני עליית מחירי החשמל
•שמירה על סביבה נקייה  -ייצור חשמל בטכנולוגיה
"ירוקה"
•שיפור יעילות אנרגטית של מבנה בזכות ההצללה
•ייצור חשמל סולארי נקי ליצירת סביבה נקייה וירוקה
למי זה מתאים?
לכל גוף מסחרי או מוסדי ,בעל גג וצריכת חשמל מהותית,
אשר רוצה לחסוך כסף ,לייצר חשמל עצמי ולקחת חלק
פעיל במהפכת האנרגיה הנקייה  -עסקים ,מפעלים,
קיבוצים ,בעלי משק ,מוסדות ממשלתיים ,בתי-ספר,
בתי-חולים וכד’.

שירותים למשקיעים לבעלי נכסים
•ייזום  -סולארפאוור מאתרת נכסים מתאימים ,עורכת
עימם הסכמי התקשרות ,מטפלת ברישוי הנדרש
לייצור חשמל .סולארפאוור מכינה את המבנה
המשפטי אליו יכולים להיכנס משקיעים.
•השכרה  -השכרת הנכס תמורת שכ”ד או שותפות
ברווחים ,טיפול ברישוי הנדרש.
•מימון  -איתור משקיעים ומממנים אשר יחזיקו ביחד
עם סולארפאוור את הפרויקט לאורך שנים.
•הקמה  -סולארפאוור משמשת כאינטגרטור הקמה ראשי -
)EPC (Engineering, Procurement, Construction
בפרויקט.
• - O&Mניהול ואחזקת התחנות לאורך שנים.
אודות סולארפאוור
חברת סולארפאוור נוסדה בשנת  2003על מנת להביא
את בשורת האנרגיה הסולארית לישראל .מאז ,אין חברה
דומה לה במקצועיות ,ניסיון ,באמינות ובשירות .החברה
הינה סמן מוביל בתחום החשמל הנקי והחיסכון באנרגיה
לכל המגזרים ,בארץ ומחוצה לה.
סולארפאוור יוזמת ומקימה פרויקטים רחבי היקף ,תוך
שיתוף פעולה עם גורמים בינ”ל מובילים בתחום.
החברה בעלת איתנות פיננסית ומשקיעים מתחום
הטכנולוגיה והפיננסיים.
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