
Προσφορά αυτόνομου φωτοβολταϊκού για συναγερμό και φωτισμό (χειμώνα/καλοκαίρι – αυτονομία 2 ημερών) + 
δώρο 5 λάμπες LED 10W E27

Ετοιμάσαμε τέσσερα πακέτα αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για ρευματοδότηση συστημάτων συναγερμού. 
Προσπαθήσαμε να καλύψουμε την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα συστημάτων συναγερμού.

Εάν κάποια από τα παρακάτω αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν σας καλύπτουν, επικοινωνήστε μαζί μας για 
να ετοιμάσουμε την δική σας προσφορά

Παρακάτω, θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό των καμερών, παγίδων, ανιχνευτών, πληκτρολογίων, 
κλπ που καλύπτει ενεργειακά το κάθε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό πακέτο μας.

Πακέτο (συναγερμός με 6 κάμερες και 
καταγραφικό DVR)

Δυνατότητα παρακολούθησης των καμερών 
εξ’αποστάσεως μέσω ίντερνετ

Με το αυτόνομο φωτοβολταϊκό πακέτο Νο4, 
μπορείτε να ρευματοδοτήσετε καθόλη την 
διάρκεια του έτους σε 24ωρη βάση και με 
αυτονομία μπαταριών 2 ημερών το παρακάτω 
σύστημα συναγερμού:

•Μέχρι και 20 μαγνητικές επαφές

•Μέχρι και 4 ανιχνευτές κίνησης

•Μέχρι και 2 ανιχνευτές θραύσης τζαμιού

•Μέχρι και 2 πληκτρολόγια με οθόνη

•Ένας (1) πίνακας ελέγχου 24 ζωνών

•Δύο (2) σειρήνες εσωτερικές

•Δύο (2) σειρήνες εξωτερικές

•Μέχρι και 6 κάμερες με LED 24IR 0 LUX (20μ)

•Ένα (1) καταγραφικό DVR 8 καμερών με 
σκληρό δίσκο

•Ένα (1) Μόντεμ-ρούτερ

Κατανάλωση συναγερμού: 60Watt την ώρα

Ο εξοπλισμός του αυτόνομου φωτοβολταϊκού πακέτου Νο4 
περιλαμβάνει :

•Επτά (7) φωτοβολταϊκά πάνελ Solar Frontier (SF-170S) ισχύος 
170W έκαστο

•Έξι (6) μπαταρίες φωτοβολταϊκών βαθειάς εκφόρτισης, 2V έκαστη 
συνολικής χωρητικότητας 710Ah C120 κλειστού τύπου GEL με 
2500 κύκλους ζωής

•Ένας (1) ρυθμιστής φόρτισης τεχνολογίας MPPT Victron Blue 
Solar 150/100 Tr

•Ένα (1) inverter (αντιστροφέας τάσης) καθαρού ημιτόνου Victron 
350/12

•Βάσεις στήριξης για 7 φωτοβολταϊκά πάνελ για δώμα, στέγη ή 
έδαφος

•Τέσσερις (4) λαμπτήρες LED E27 10W/220V

Πακέτο Φ/Β Αυτόνομου

Συναγερμού  με 4.295 €
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΚΑΜΕΡΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΔΥΟ (2) ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ



Πακέτο Φ/Β Αυτόνομου

Συναγερμού  με 990 €
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΔΥΟ (2) ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Με το αυτόνομο φωτοβολταϊκό πακέτο μας μπορείτε να ρευματοδοτήσετε καθόλη την 
διάρκεια του έτους σε 24ωρη βάση και με αυτονομία μπαταριών 2 ημερών το παρακάτω 
σύστημα συναγερμού:

• Μέχρι και 8 μαγνητικές επαφές
• Μέχρι και 2 ανιχνευτές κίνησης
• Ένας (1) ανιχνευτής θραύσης τζαμιού
• Ένα (1) πληκτρολόγιο με οθόνη
• Ένας (1) πίνακας ελέγχου 12 ζωνών
• Μία (1) σειρήνα εσωτερική
• Μία (1) σειρήνα εξωτερική

Κατανάλωση συναγερμού: 13Watt την ώρα

Ο εξοπλισμός του αυτόνομου φωτοβολταϊκού πακέτου 
περιλαμβάνει :

•Δύο (2) φωτοβολταϊκά πάνελ 12βολτα ισχύος 150W 
έκαστο
•Μία (1) μπαταρία φωτοβολταϊκών βαθειάς 
εκφόρτισης, 12V 170Ah C100 κλειστού τύπου 
Megalight 12V ML170B
•Ένας (1) ρυθμιστής φόρτισης Steca Solarix PRS
•Ένα (1) inverter (αντιστροφέας τάσης) καθαρού 
ημιτόνου Victron 180/12
•Βάσεις στήριξης για 2 φωτοβολταϊκά πάνελ για 
δώμα, στέγη ή έδαφος



Πακέτο Φ/Β Αυτόνομου

Μόνιμης Κατοικίας  με 2.490 €
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΔΥΟ (2) ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Ο εξοπλισμός του αυτόνομου φωτοβολταϊκού πακέτου περιλαμβάνει :

•Δύο (2) φωτοβολταϊκά πάνελ 12βολτα ισχύος 150W έκαστο

•Μία (1) μπαταρία φωτοβολταϊκών βαθειάς εκφόρτισης, 12V 170Ah C100 κλειστού τύπου 
Megalight 12V ML170B

•Ένας (1) ρυθμιστής φόρτισης Steca Solarix PRS

•Ένα (1) inverter (αντιστροφέας τάσης) καθαρού ημιτόνου Victron 180/12

•Βάσεις στήριξης για 2 φωτοβολταϊκά πάνελ για δώμα, στέγη ή έδαφος

Προτείνουμε το φωτοβολταϊκό πακέτο μας, για μόνιμες κατοικίες (καθημερινή χρήση 
χειμώνα/καλοκαίρι). Οι μπαταρίες είναι ενισχυμένες με 2500 κύκλους και διάρκεια ζωής από 8-10 
χρόνια.

Με το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορείτε να ηλεκτροδοτήσετε τις εξής συσκευές 
καθημερινά, καθ’όλη την διάρκεια του χρόνου (χειμώνα-καλοκαίρι):

● Δύο-τρεις (2-3) λάμπες LED 10W/220V έκαστη για 5 ώρες ημερησίως (Μία λάμπα 
LED 10W ισοδυναμεί με  λάμπα πυρακτώσεως 70W)

● Ένα (1) ψυγείο Α+ ενεργειακής κλάσης, ύψους 1,10μ (128kWh/έτος)
● Μία (1) τηλεόραση μέχρι 22-24″ για 4 ώρες ημερησίως (μέχρι και 25W)
● Ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, όπως φορτιστές κινητών, tablet κλπ για 1 ώρα 

περίπου
● Ένα (1) ανεμιστήρα 40W για 4-5 ώρες ημερησίως (το καλοκαίρι)
● Για το μαγείρεμα προτείνουμε χρήση κουζίνας-φούρνου υγραερίου
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