
  

Конфігуратор вартості мережевої СЕС 

Просто оберіть лише ті позиції, які Вас цікавлять та додайте вартість обраних позицій! 

Обладнання 
Сонячні панелі 

Інвертор Система кріплень Автоматика 
захисту 

Витратні 
матеріали 

Монтаж 
Полікристал Монокристал 

CTSolar AbiSolar BISOL JASolar LongiSolar BISOL PrimeVolt Fronius Huawei Дахова Наземна 
Виробник Китай Китай Європа Китай Китай Європа Тайвань Австрія Китай Алюміній Ст.3 AC/DC Кабель, 

конектори Гарантія 5 років 10 років 15 років 10 років 10 років 15 років 5 років 7 років 5 років 

5 кВт $1620 $1800 $1890 $2275 $2310 $2006 $1170 $1500 - $450 $380 

$150 

$350 
10 кВт $3240 $3600 $3780 $4550 $4620 $4012 $1460 $2300 - $880 $400 $750 
15 кВт $4860 $5400 $5670 $6825 $6930 $6018 $2110 $2680 - $1300 $430 $1200 
20 кВт $6480 $7200 $7560 $9100 $9240 $8024 $2370 $2950 - $1850 $450 $1600 
30 кВт $9720 $10800 $11340 $13650 $13860 $12036 $3000 $3220 $2800 $2550 $500 $350 $2100 

 

Вартість за кВт: 

Обладнання 
Сонячні панелі, $/кВт 

Інвертор, $/кВт Система кріплень, 
$/кВт Автоматика 

захисту 
Витратні 

матеріали Монтаж, 
$/кВт 

Полікристал Монокристал 
CTSolar AbiSolar BISOL JASolar LongiSolar BISOL PrimeVolt Fronius Huawei Дахова Наземна 

Виробник Китай Китай Європа Китай Китай Європа Тайвань Австрія Китай Алюміній Ст.3 AC/DC Кабель, 
конектори Гарантія 5 років 10 років 15 років 10 років 10 років 15 років 5 років 7 років 5 років 

5 кВт 

$324 $360 $378 $455 $462 $402 

$234 $300 - 

$80 

$380 

$150 $100 
… 

$75* 

10 кВт $146 $230 - $400 
15 кВт $141 $179 - $430 
20 кВт $119 $148 - $450 
30 кВт $100 $107 $94 $500 $350 
                 *Залежить від складності монтажних робіт 

SmartEco надає повний спектр послуг з будівництва СЕС: 
1. Передпроектний аналіз та консультації 
2. Проектування, 3D-моделювання 
3. Поставка обладнання з Європи та Китаю 
4. Прямі контракти з заводами виробниками 
5. Монтаж та пуско-налагодження СЕС 
6. Гарантійне та післягарантійне обслуговування 
7. Сервіс 

Компанія SmartEco надає послуги з сервісного обслуговування СЕС: 
• Моніторинг показників роботи електростанцій;  
• Аналіз ефективності та діагностика роботи сонячних електростанцій;  
• Чистка модулів; 
• Виявлення критичних невідповідностей у функціонуванні сонячної електростанції;  
• Рекомендації щодо підвищення продуктивності роботи електростанції;  
• Усунення недоліків «попередників»;  
• Оптимізація роботи електростанції;  
• Подальший супровід на протязі всього робочого циклу СЕС. 

 


