
Miért IPS-tec Hungary?
Az IPS-tec Hungary Kft. - az Ön szakértő partnere a napele-
mek, napkollektorok és tartószerkezetek területén.

Legjobb referenciák 
Elégedett vevők egész Európában és Észak-Ameriká-
ban, beleértve a lakóházakat, a mezőgazdasági épü-
leteket, a kereskedelmi épületeket és a kültéri létesít-
ményeket.

Képzett szakemberek az Ön közelében
Szakértő tanácsadást és szakszerű összeszerelést nyújt  
Önnek  az IPS-tec  (helyi székhellyel) egész Magyaror-
szág területén.

Kulcsrakész komplett rendszerek értéktöbblettel
A rendszer optimális kialakítása és a felhasznált alkat-
részek minősége döntően befolyásolja a megtérülést. 
Ezt az IPS-tec a tervező és projektrészlegén egy ta-
pasztalt, állandóan képzett csapattal biztosítja Önnek.

Biztonságos és gyors összeszerelés
Az IPS-tec-nél a szerelőrendszert Ön közvetlenül a 
gyártótól kapja meg. Ezt kifejezetten a napenergia-
rendszerek  számára fejlesztették ki a tető-, profil- és 
rögzítéstechnikai szakemberek.

IPS-tec Hungary Kft.
8447 Ajka
Napraforgó utca 9.

Tel.: +36 20 473 2240
E-Mail: info@ips-tec.hu
www.ips-tec.hu

ww.ips-tec.hu

Német tervezés, fejlesztés és kivitelezés

Német minőség

Napelem rendszerek, 
melegvíz-előállítás

ingyenes felmérés 
ingyenes árajánlatkérés

Szeretne 0 forintos villanyszámlát?

Kulcsrakész rendszerek!!!

Az IPS-tec Hungary Kft. egész 
Magyarország területén otthon van

Magyar gyártás!!!
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Kapcsolat: +36 20 473 2240 Megrendelés: rendeles@ips-tec.hu



www.ips-tec.hu

Napelem rendszer Állami támogatás 
napelemre!

Megrendelés: rendeles@ips-tec.huKapcsolat: +36 20 473 2240

Minden lépéssel veled vagyunk 
az úton

A Széchenyi 2020 program keretében 2017. február 
24-én kihirdetésre került a „Lakóépületek energiaha-
tékonyságának és megújuló energia felhasználásának 
növelését célzó hitel“ című (GINOP-8.4.1/A-17 ill. 
VEKOP-5.2.1-17) Hitelprogram termékdokumentációja.

2018. január 8-tól még kedvezőbb feltételekkel 
igényelhető hitel - napelem rendszerre is: www.mfb.hu

Kamatmentes hitel napelemes rendszer finanszíro-
zására - most még egyszerűbb az igénylés

Napelem vizsgálat
Megnézzük az ingatlant és ingyenes felmérést vég-
zünk. Javaslatot adunk, amely bemutatja az összes 
pénzügyi szempontot és elvárást. Nincs semmi köte-
lezettség.

Pályázati folyamat
Gondoskodunk arról, hogy az összes szükséges papír-
munka az Ön nevében megtörténjen. Ez magában 
foglalja az engedélyeket, a szolgáltatást, a szerződés 
teljesítését.

Projekt kivitelezés
Tapasztalt és hozzáértő csapatunk a teljes építési fo-
lyamatot kivitelezi. Ez a munka tökéletes elvégzését 
biztosítja.

Valós idejű monitorozás
Az IPS olyan rendszert állít fel, amely lehetővé teszi, 
hogy Ön könnyen felügyelhesse a rendszer teljesít-
ményét. Képzett szakembereink azonnal felkeresik a 
helyszínt, ha bármilyen probléma felmerül.

Előnyök:
• Napelemes hőfelhasználás lehetősége a lakóegység- 
   ben (ház)
 
• Magas hatékonyság a napenergia használatával

• Rendkívül megbízható (nincs mozgó alkatrész, ala-
   csony karbantartási költség)

• Hálózati bejelentés nem szükséges

• CO2 kíméletes, környezetbarát

• Nincs zaj

• Egyszerű telepítés

Fotovoltaikus melegvíz 
előállítás
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