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STAVÍME 
FOTOVOLTAICKÉ
ELEKTRÁRNY NA KLÍČ PRO

DOMÁCNOSTI / RODINNÉ DOMY
BYTOVÉ DOMY / FIRMY / VÝROBNÍ OBJEKTY

SPOLEČNOST PV SERVICE PLUS
- VÁŠ PARTNER PRO ÚSPORU  
ELEKTRICKÉ ENERGIE

Jsme stabilní, renomovaná společnost, která staví  
fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy a firmy, tepelná čerpadla  
a kogenerační jednotky, instaluje řešení pro inteligentní 
domácnosti, spravuje elektroinstalace a poskytuje servis.

NABÍDKA FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Na trhu jsme více než 15 let a máme za sebou více než 240 
úspěšných FVE instalací s výkonným rozsahem od 3,6 kW až do 
90 MW. Nabízíme zázemí stabilní společnosti. Jsme tu pro vás  
s týmem odborníků. Naše projekty jsou instalované ve více 
zemích EU (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Rumunsko, 
Itálie, Německo).

Společnost PV SERVICE PLUS vám zpracuje nezávaznou analýzu 
spotřeby energie ZDARMA. Výsledkem analýzy je technický  
a ekonomický návrh fotovoltaického systému navrženého přímo 
pro vaši spotřebu elektrické energie. Používáme energetický 
management, důsledně provedeme energetický audit stavby  
a vytvoříme zprávu, která nám jednoznačně ukáže možná řešení. 
Každý má jiné potřeby a priority, proto každé realizaci předchází 
podrobná analýza a důsledné plánování. Než začneme „tahat 
kabely“, všechno promyslíme a navrhneme optimální, efektivní  
a hospodárné řešení. Fotovoltaické elektrárny stavíme na klíč  
a na míru vašim potřebám. Díky nám si vyrobíte vlastní energii  
a ušetříte peníze!
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STAŇTE SE ENERGETICKY NEZÁVISLÍ  
S VLASTNÍ ELEKTŘINOU, KTERÁ JE NAVÍC 
EKOLOGICKY ŠETRNÁ.

Vyrobenou elektřinu potom můžete akumulovat dvěma způsoby:  

1. UKLÁDAT JI DO BATERIÍ*
2. DO OHŘEVU VODY 
 
(*abyste mohli vyrobenou energii využívat i mimo denní dobu) 



Proč zvolit fotovoltaický systém?

JAK FOTOVOLTAICKÉ 
ELEKTRÁRNY FUNGUJÍ?

1. RÁNO

Ráno nebo když je polojasno FVE 
nevyrobí dostatečné množství 
elektřiny.

Akumulátor je vybitý a chybějící 
energie je doplněna z distribuční sítě.

2. BĚHEM DNE

Přes den nebo když je jasno, vyrobí 
FVE více energie, než spotřebujete.

Přebytek je akumulován buď do 
baterie, nebo do ohřevu TUV. 
Nepotřebujete energii z distribuční 
sítě.

3. VEČER A V NOCI

Večer a v noci nebo když slunce 
nesvítí, FVE nevyrábí energii.

Na provoz spotřebičů je použita 
uložená energie.

4. VYBITÝ AKUMULÁTOR

Když se akumulátor vybije, použije  
se energie z distribuční sítě.

Část kapacity akumulátoru  
je rezervovaná pro případný blackout.
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1 FVE je nejmodernější technologie výroby elektrické 
energie se životností minimálně 30 let. 

Zároveň spadá pod plnění směrnic EU
o obnovitelných zdrojích a snižování emisí.

Růst cen dodávek elektrické energie vede k vysoké 
ekonomické efektivitě a rychlé návratnosti investíc.

Vzhledem ke stavu ekonomiky, udržitelnému rozvoji  
a ohleduplnosti k životnímu prostředí jsou obnovitelné 
zdroje budoucností pro všechny.

My vám nabízíme snížení závislosti na ostatních 
dodavatelích elektrické energie, ale zároveň se stanete 
výrobcem vlastní, zelené energie.
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S vlastní vyrobenou elektřinou ušetříte výdaje za energie  
až do výše 60 %. Tato výroba je navíc ekologicky šetrná.



FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ
DOMY - NABÍDKA BALÍKŮ

Stačí si jen vybrat jednu z našich typizovaných fotovoltaických elektráren  
s akumulací energie do baterií.
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FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO FIRMY  
A VELKÉ FVE

Stejně jako pro domácnosti i při fotovoltaických řešeních pro firmy 
v prvním kroku používáme energetický management, kdy důsledně 
provedeme energetický audit budovy a vytvoříme zprávu, která nám 
jednoznačně ukáže možná řešení.

Je pro nás důležité znát aktuální stav, díky kterému najdeme se 
zákazníkem to správné řešení.

Každé realizaci předchází detailní projekt a důsledné plánování. 
Navrhneme optimální řešení, které bude vysoce efektivní a hospodárné.

Jak vám můžeme pomoci?

• sdělte nám svou představu a cíl (redukce uhlíkové stopy, levnější 
energie, snížení závislosti na dodavatelích energií, investiční záměr)

• poskytněte nám údaje o své spotřebě, energetických maximech, 
informace o objektu

• my vám navrhneme řešení podle vašich potřeb s ohledem na vaše 
požadavky

S námi snížíte závislost podniku na externích dodavatelích elektrické 
energie. Mezi naše spokojené zákazníky patří soukromé osoby, malé 
i velké společnosti z různých sektorů, státní instituce i energetické 
společnosti.
 

Vlkoš - Top Centrum Car        4.86 MW 
Žabčice - FVE Žabčice        5.5 MW 
Zakřany u Brna - FVE Papeno  6.3 MW 
Želeč - FVE Želeč        1.76 MW 
Čekanice - FVE Čekanice       4.480 kW 
Bežerovice - FVE Bežerovice   3 MW
Chýnov u Tábora - FVE       2 MW
Hořovice - FVE Hořovice        0,85 MW
Žákovice - FVE Žákovice       1.1 MW 

Velká Ida - FVE Gomboš 1,2  2 MW 
Bánovce nad Ondavou - FVE Bánovce 1 MW   
Skalica - FVE Skalica II   1 MW 
Brandenburg an der Havel - FVE 45 MW
Hodonín - Top Centrum Car  500 kW 
Oblekovice - Miros Sun   550 kW  
Syrovice - FVE  Syrovice   2.6 MW 
Písek - FVE Písek   1.2 MW 
Brno - FVE Hrušovany   3.8 MW 

BASIC
Akumulace do baterií

Celkový výkon panelů:      3,6kWp
Model panelů:              450Wp mono
Počet panelů:              8ks
Solární střídač:              Goodwe 3kW 1f
Baterie:               4,8kWh
Model baterie:              2x Pylontech  
              2,4kWh

BASIC PLUS
Akumulace do baterií

Celkový výkon panelů:      5,4kWp
Model panelů:              450Wp mono
Počet panelů:              12ks
Solární střídač:              Goodwe 8kW 3f
Baterie:               7,1kWh
Model baterie:              2x Pylontech  
              3,55kWh  + BMS

MEDIUM
Akumulace do baterií

Celkový výkon panelů:      7,2kWp
Model panelů:              450Wp mono
Počet panelů:              16ks
Solární střídač:              Goodwe 10kW 3f
Baterie:               10,65kWh
Model baterie:              3x Pylontech  
              3,55kWh + BMS

ADVANCED
Akumulace do baterií

Celkový výkon panelů:      8,1kWp
Model panelů:              450Wp mono
Počet panelů:              18ks
Solární střídač:              Goodwe 10kW 3f
Baterie:               10,65kWh
Model baterie:              3x Pylontech  
              3,55kWh  + BMS

ALTERNATIVNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Wallbox
Tepelná čerpadla 
Akumulace do vody
Inteligentní řízení spotřeby 
Inteligentní dům

ADVANCED PLUS
Akumulace do baterií

Celkový výkon panelů:      9,9kWp
Model panelů:              450Wp mono
Počet panelů:              22ks
Solární střídač:              Goodwe 10kW 3f
Baterie:               14,2kWh
Model baterie:              4x Pylontech  
              3,55kWh  + BMS

Naše realizace



Nabízíme vám obnovitelné energie  
v synergii s dalšími úspornými
a moderními systémy. 
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Tepelná čerpadla 
Alternativa na principu vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda patří mezi alternativní topné 
systémy, kterými výrazně ušetříte náklady na energii, čímž  
se vám relativně brzy vrátí prvotní investiční náklady.

V letním období systém dokonce účinně chladí.
Zařízení jsou téměř bezúdržbová a teplotu můžete ovládat 
prostřednictvím chytrého telefonu z jakékoli vzdálenosti.

Systém je vhodný do firemních a výrobních prostor, stejně jako 
do novostaveb nebo zrekonstruovaných rodinných domů.

Vytápění domů, bazénů, firem nebo výrobních prostor díky 
naší technologii zvládnete komfortně. Ovládaní je možné  
i za pomoci inteligentního ovladače, tabletu nebo  
aplikace v telefonu.

Rozumná investice  
Tepelné čerpadlo šetří vaše 

náklady na energie

Ekologické topení 
Nevypouští žádné  

zplodiny do ovzduší

Recyklujete teplo 
Tepelné čerpadlo vám vrátí 

75 % tepla

Kogenerační jednotky
Elektrický proud a teplo z jednoho zdroje

Kogenerační jednotky jsou moderní topné systémy, které  
poskytují nejen teplo na vytápění a na teplou vodu, ale také 
elektrický proud.

Použité nosiče vyrobenou energii zužitkují dvakrát  
a dosahují tak vysokou účinnost.

Způsob funkce spočívá v jejím jádru - spalovacím motoru.
Motor, který pohání generátor na výrobu elektřiny, může fungovat 
na plyn, topný olej nebo dřevo. Odpadní teplo, které vzniká při 
spalování, se zpětně získává a využívá k vytápění a přípravě teplé 
vody.
Kombinovaná výroba elektrického proudu a tepla umožňuje 
zužitkovat téměř všechnu energii uloženou v palivu. 

Motor kogenerační jednotky může fungovat na různá paliva: 

   • zemní plyn nebo bioplyn
   • kapalný plyn
   • topný olej nebo biologický topný olej
   • dřevo
 

Kogenerační jednotka vyrábí současně elektrický proud a teplo  
a umožňuje tak efektivní zásobování energiemi.

Dodáváme tyto značky:



Inteligentní budovy – Smart Home 
Nabízíme inteligentní řízení domácnosti nebo firemního 
provozu, díky kterému zažijete dokonalý komfort.

Smart instalace s inteligentní řídicí jednotkou vám umožní 
ovládat standardní prvky ve vašem prostoru maximálně 
pohodlně a jednoduše, za pomoci inteligentního ovladače, 
tabletu nebo aplikace v telefonu. 

Stmívání světel, optimální nastavení žaluzií, regulace 
teploty, nastavení audio systému nebo připojení kamerového 
systému - to vše můžete díky SMART HOME systému ovládat 
z jednoho místa a jedním kliknutím.
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Elektroinstalace

Na elektroinstalacích si dáváme záležet.
Správně a systematicky vyvazujeme svazky, všechno 
přehledně popisujeme a zaznamenáváme pro další 
instalace a postupy.  

SILNOPROUDÉ INSTALACE

  • Kabelové přípojky, rozvody elektrické energie
  • Výroba a montáž rozvaděčů
  • Dodávka a montáž koncových prvků
  • Vypínače, zásuvky
  • Osvětlení
  • Ostatní zařízení
  • Údržba elektrických zařízení
  • Veřejné osvětlení

SLABOPROUDÉ INSTALACE

  • Elektronická komunikace - ICT, BCT
  • SMART instalace
  • Komunikační technika a docházkové systémy
  • Elektrické bezpečnostní systémy
  • Kamerové systémy
  • Multimediální systémy - A/V

REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ 
PROJEKTY
HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ

Osvětlení Topení All off

Stínovací technika Bezpečnost Spotřebiče Audio
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Monitoring a reporting elektrárny
On-line monitoring 7 dní v týdnu během reálného osvitu panelů  
je alfou a omegou celého servisu.

Výhodou našeho monitorovacího centra je okamžitý přehled  
o stavu vaší FVE.

Výsledkem je naše schopnost okamžitě reagovat a ochránit tak 
vaši investici. Reporting o provozu elektrárny probíhá na denní 
bázi.

Výsledkem online monitoringu je naše schopnost okamžitě 
identifikovat výpadek, reagovat, a tím zkrátit reakční čas  
k odstranění závady.

Chráníme tak vaši investici.

Servis  
Zajistíme chod vaší fotovoltaiky během slunečního svitu.
Ať už jde o rodinný dům nebo firemní provoz, servis a správná 
údržba je pro chod, životnost a efektivitu FVE to nejdůležitější.
    

NÁŠ SERVIS TAKÉ ZAHRNUJE:
 
KOMUNIKACI S DODAVATELI TECHNOLOGIÍ 
(zajistíme náhradní díly pro opravy a minimalizaci výpadků elektrárny)

KOMUNIKACI S POJIŠŤOVNOU  
(v případě pojistné události včetně dodání potřebné dokumentace)

AKTUALIZACI PROVOZNÍ DOKUMENTACE 
VEDENÍ SERVISNÍHO DENÍKU

1.  FYZICKÁ PROHLÍDKA
2.  VIZUÁLNÍ KONTROLA PANELŮ
3.  KONTROLA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
4.  KONTROLA VN ROZVODNY
5.  KONTROLA STŘÍDAČŮ, ROZVADĚČŮ, STRINGŮ
6.  KONTROLA EZS A CCTV
7.  KONTROLA AREÁLU A JEHO ÚDRŽBA
8.  DROBNÁ MECHANICKÁ ÚDRŽBA
9.  KONTROLA EL. VELIČIN SLUČOVACÍCH ROZVADĚČŮ
10.KONTROLA SILNOPROUDÝCH SPOJŮ
11.KONTROLA TRANSFORMÁTORŮ
12.ÚDRŽBA TRAFOSTANICE
13.ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
14.PŘEDEPSANÉ REVIZE
15.REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Náš důkladný servis zahrnuje 15 kroků
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KONTAKT 
 
PV SERVICE PLUS s.r.o.
Bratislavská 1/6
695 01 Hodonín
Česká republika

IČO: 03293734
DIČ: CZ03293734
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POPTÁVKY PRO DOMÁCNOSTI

+420 601 258 166
+420 601 258 167
+420 601 258 168
poptavky@pvserviceplus.cz

POPTÁVKY PRO FIRMY

+ 420 724 185 353
hloska@pvserviceplus.cz 

Financování 

Při financování našich realizací nabízíme zákazníkům možnost 
financování několika leasingovými společnostmi na Slovensku  
a v České republice.

Pomůžeme vám se žádostí o dotaci
(podle aktuálně platných místních podmínek).

Klademe velký důraz na kvalitně odvedenou práci, která přináší 
zákazníkům požadovaný komfort, vysokou efektivitu investic  
a energetické úspory.
 

Kontakt
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