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GmbH & Co. KG

Kompletne zestawy Polska

Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG opracowuje i produkuje w Niemczech od wielu lat układy energoelekt-
roniczne z najwyższą jakością. Tysiące instalacji fotowoltaicznych wyposażonych jest w sprawdzone 
rozwiązania Q3, które produkują codziennie, niezawodnie i bezpiecznie energię elektryczną ze słońca.
Specjalnie dla rozwijającego się rynku w Polsce Q3 przygotowało gotowe kompletne zestawy, które 
gwarantują szybki i łatwy montaż instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie komponenty są odpowiednio 
wzajemnie dopasowane i gwarantują, że systemy fotowoltaiczne dla ich przyszłych właścicieli będą 
wysokowydajne.
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Zestaw o mocy 3 kWp PV  BASIC 

40 Modułów CX3 75Wp
Zaciski oraz szyny montażowe
Skrzynka przyłączeniowa z diodami
Falownik QX3000)

30 metrów kabla, 4mm²
10 par złączy H4 dla przewodu H4, 4mm²

Zestaw o mocy 3 kWp PV  EXPERT 

40 Modułów CX3 75Wp
Zaciski oraz szyny montażowe
Skrzynka przyłączeniowa z diodami
Falownik QX4200 (3000)

30 metrów kabla, 4mm²
10 par złączy H4 dla przewodu H4, 4mm²

  Skrzynka z zabezpieczeniem przepięciowym T2

Zestaw o mocy 3 kWp PV  EAST/WEST 

40 Modułów CX3 75Wp
Zaciski oraz szyny montażowe
Skrzynka przyłączeniowa z diodami
Falownik QX³4000 3 fazowy
60 30 metrów kabla 4mm²
10 par złączy H4 dla przewodu H4, 4mm²
2 pary trójników

 Z dwoma MPP trakerami dla różnie zorientowanych  
 pól paneli fotowoltaicznych. 

 Opcjonalnie za dopłatą  Q Fire Switch 

(tylko w ramach zestawu BASIC/EXPERT/EAST/WEST) 

Indywidualna podkonstrukcja (haki dachowe, itp.) na zapytanie. Wszystkie podane 
ceny netto, nie zawierają kosztów wysyłki, zawierają pakowanie. Chętnie przygotujemy 
indywidualne oferty na zestawy o większych mocach. Wszystkie komponenty dostępne 
są oddzielnie w Q3. Prosimy o kontakt z dostawcą: www.q3-energie.de/zestawy.html



CdTe Cienkowarstwowy  
Moduł Solarny

Moduły serii CX irmy Calyxo to moduły z wysoką sprawnością. 
Dzięki innowacji oraz opatentowaniu technologii cienkowarst-
wowej CdTe i moduły są dobrane tak aby zminimalizować 

całkowite koszty  wytwarzania energii elektrycznej.

Moduły w czarnym wykonaniu

Wysoki współczynnik produkowanej energii do mocy

Mała tolerancja mocy wyj ciowej

Czarna krawędź uszczelniająca odporne na  
warunki atmosferyczne

10 lat gwarancji na materiały oraz wykonanie

10 lat gwarancji na minimalnie  
90% mocy znamionowej

25 (!) lat gwarancji na minimalnie  
80% mocy znamionowej

wietny wygląd dla pięknego i  
nowoczesnego dachu domu

wysoka wydajnosc również przy wielte  
rozproszonym oraz zaciemnieniach

Q3 ENERGIE
GmbH & Co. KG

Q3 Inwerterów

Falowniki Q3 wyróżniają się nie tylko wysokim uzyskiem 
energii elektrycznej, ale także niezawodnością i trwałością. 
Urządzenia Q3 zainstalowane są w tysiącach małych i dużych 
instalacji fotowoltaicznych i przy tym łatwe w montażu. 
Zintegrowany serwer WWW umożliwia nadzorowanie pracy 

instalacji.

Wysoka maksymalna oraz europejska sprawno ć.

Łatwy montaż Plug & Play

Małe rozmiary

Stabilna charakterystyka produkcji energii

Użytkowanie sprawdzone w Polsce.
(od 2012 certyikat na rynek Polski)

Q Fire Switch

Z Q-Fire wszystkie przewody generatora fotowoltaicznego od 
skrzynki rozdzielczej po dach są galwanicznie odseparowane.
Wszystkie przewody DC w budynku pozostają bez napięcia. 
Wyłączanie kontrolowane jest przez jednostkę sterującą, któ-

ra może być zamontowana blisko falownika lub w innym miej-
scu gdzie jest dostęp do sieci AC.

Wyzwalany napięciem sieci wyłącznik bezpieczeństwa

Możliwo ć rozbudowy

Prosty montaż

Brak konieczno ci montażu dodatkowych urządzeń

Ręcznie wyłączalny

OpcjonalnieŚ przełącznik-stacyjka
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