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STAVIAME  
FOTOVOLTICKÉ  
ELEKTRÁRNE NA KĽÚČ PRE

DOMÁCNOSTI  /  RODINNÉ DOMY
BYTOVÉ DOMY  /  FIRMY  /  VÝROBNÉ OBJEKTY

SPOLOČNOSŤ PV SERVICE PLUS 
- VÁŠ PARTNER PRE ÚSPORU  
ELEKTRICKEJ ENERGIE

Sme stabilná, renomovaná spoločnosť, ktorá buduje  
fotovoltické elektrárne pre rodinné domy a firmy, tepelné  
čerpadlá a kogeneračné jednotky, inštaluje riešenia  
pre inteligentné domácnosti, spravuje elektroinštalácie  
a poskytuje servis. 

PONUKA FOTOVOLTICKÝCH SYSTÉMOV

Na trhu sme viac ako 15 rokov a máme za sebou viac ako 240 
úspešných FVE inštalácií s výkonným rozsahom od 3.6kW až do 
90 MW. Ponúkame zázemie stabilnej spoločnosti. Sme tu pre vás 
s tímom odborníkov. Naše projekty sú inštalované vo viacerých 
krajinách EÚ (Česko, Slovensko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, 
Nemecko). 

Spoločnosť PV SERVICE PLUS vám spracuje nezáväznú analýzu 
spotreby energie ZDARMA. Výsledkom analýzy je technický  
a ekonomický návrh fotovoltického systému navrhnutého priamo 
na vašu spotrebu elektrickej energie. Používame energetický 
management, dôsledne vykonáme energetický audit stavby  
a vytvoríme správu, ktorá nám jednoznačne ukáže možné riešenia. 
Každý má iné potreby a priority, preto každej realizácii predchádza 
detailná analýza a dôsledné plánovanie. Skôr ako začneme „ťahať 
káble“, všetko premyslíme a navrhneme optimálne, efektívne  
a hospodárne riešenie. Fotovoltické elektrárne staviame na kľúč  
a na mieru vašim potrebám. Vďaka nám si vyrobíte vlastnú 
energiu a ušetríte financie!
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STAŇTE SE ENERGETICKY NEZÁVISLÍ  
S VLASTNOU ELEKTRINOU,  
KTORÁ JE NAVYŠE EKOLOGICKY ŠETRNÁ. 

Vyrobenú elektrinu potom môžete akumulovať dvoma spôsobmi:  

1. UKLADAŤ JU DO BATÉRIÍ* 
2. DO OHREVU VODY 
 
(*aby ste mohli vyrobenú energiu využívať aj mimo dňa) 



Prečo zvoliť fotovoltický systém?

AKO FOTOVOLTICKÉ ELEKTRÁRNE 
FUNGUJÚ?

1. RÁNO

Ráno alebo keď je polojasno,  
FVE nevyrobí dostatočné  
množstvo elektriny. 
 
Akumulátor je vybitý a chýbajúca 
energia je doplnená z distribučnej 
siete.

2. POČAS DŇA

Počas dňa alebo pri jasnom počasí 
vyrobí FVE viac energie, ako 
spotrebujete.  

Prebytok je akumulovaný buď do 
batérie, do virtuálnej batérie alebo 
do ohrevu TUV. Energiu z distribučnej 
siete nepotrebujete.

3. VEČER A V NOCI

Večer a v noci alebo keď slnko 
nesvieti, FVE nevyrába energiu.  

Na chod spotrebičov je využívaná 
uložená energia.

4. VYBITÝ AKUMULÁTOR

Ak sa akumulátor vybije, použije sa 
energia z distribučnej siete. 

Časť kapacity akumulátora je 
rezervovaná pre prípadný blackout.
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1 FVE je najmodernejšia technológia výroby elektrickej 
energie so životnosťou minimálne 30 rokov.

Zároveň spadá pod plnenie smerníc EÚ  
o obnoviteľných zdrojoch a znižovaní emisií.

Rast cien dávok elektrickej energie vedie k vysokej 
ekonomickej efektivite a rýchlej návratnosti investície  
do vlastnej FVE.

Obnoviteľné zdroje sú budúcnosťou pre všetkých 
vzhľadom na stav ekonomiky, udržateľný rozvoj  
a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

My vám ponúkame zníženie závislosti na ostatných 
dodávateľoch elektrickej energie, no zároveň sa stanete 
výrobcom vlastnej, zelenej energie.
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S vlastnou vyrobenou elektrinou ušetríte výdaje za energie až 
do výšky 60 %. Táto výroba je navyše ekologicky šetrná.



FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY  
- PONUKA BALÍKOV

Stačí si len vybrať niektorú z našich typizovaných fotovoltických elektrární  
s akumuláciou energie do batérií.
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FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY  
PRE FIRMY A VEĽKÉ FVE

Tak ako pre domácnosti, aj pri fotovoltických riešeniach pre firmy  
v prvom kroku používame energetický manažment, kedy dôsledne 
vykonáme energetický audit budovy a vytvoríme správu, ktorá nám 
jednoznačne ukáže možné riešenia. 

Je pre nás dôležité, aby sme spoznali aktuálny stav, vďaka čomu  
nájdeme so zákazníkom to správne riešenie.

Každej realizácii predchádza detailný projekt a dôsledné plánovanie. 
Navrhneme optimálne riešenie, ktoré bude vysoko efektívne a hospodárne.

Ako vám pomôžeme?

• povedzte nám vašu predstavu a cieľ (redukcia uhlíkovej stopy, 
lacnejšia energia, zníženie závislosti od dodávateľov energií, 
investičný zámer)

• poskytnite nám údaje o vašej spotrebe, energetických maximách, 
informácie o objekte

• my vám navrhneme riešenie podľa vašich potrieb s ohľadom  
na vaše požiadavky

S nami znížite závislosť podniku od externých dodávateľov elektrickej 
energie. Medzi našich spokojných zákazníkov patria súkromné osoby,  
malé aj veľké spoločnosti z rôznych sektorov, štátne inštitúcie  
aj energetické firmy. 

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
Akumulácia do batérií

Celkový výkon panelov:    3,6kWp
Model panelov:              450Wp mono
Počet panelov:              8ks
Solárny striedač:              Goodwe 3kW 1f
Batéria:               4,8kWh
Model batérie:              2x Pylontech 
              2,4kWh

BASIC PLUS
Akumulácia do batérií

Celkový výkon panelov:    5,4kWp
Model panelov:              450Wp mono
Počet panelov:              12ks
Solárny striedač:              Goodwe 8kW 3f
Batéria:               7,1kWh
Model batérie:              2x Pylontech  
              3,55kWh  + BMS

MEDIUM
Akumulácia do batérií

Celkový výkon panelov:    7,2kWp
Model panelov:              450Wp mono
Počet panelov:              16ks
Solárny striedač:              Goodwe 10kW 3f
Batéria:               10,65kWh
Model batérie:              3x Pylontech  
              3,55kWh + BMS

ADVANCED
Akumulácia do batérií

Celkový výkon panelov:    8,1kWp
Model panelov:              450Wp mono
Počet panelov:              18ks
Solárny striedač:              Goodwe 10kW 3f
Batéria:               10,65kWh
Model batérie:              3x Pylontech  
              3,55kWh  + BMS

ALTERNATÍVNE 
PRÍSLUŠENSTVO
Wallbox
Tepelné čerpadlá
Akumulácia do vody
Inteligentné riadenie spotreby
Inteligentný dom

ADVANCED PLUS
Akumulácia do batérií

Celkový výkon panelov:    9,9kWp
Model panelov:              450Wp mono
Počet panelov:              22ks
Solárny striedač:              Goodwe 10kW 3f
Batéria:               14,2kWh
Model batérie:              4x Pylontech  
              3,55kWh  + BMS

Uvedené zostavy a komponenty sú návrhy, finálne riešenie sa môže líšiť vo výkone a značke 
(podľa požiadaviek zákaznika).

Naše realizácie



Ponúkame vám obnoviteľné energie  
v synergii s ďalšími úspornými  
a modernými systémami.
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Tepelné čerpadlá 
Alternatíva na princípe vzduch - voda

Tepelné čerpadlá na princípe vzduch-voda patria medzi 
alternatívne vykurovacie systémy,  ktorými výrazne ušetríte 
náklady na energiu, čím sa vám relatívne skoro vrátia prvotné 
investičné náklady.
 
V letnom období systém dokonca účinne chladí. 
Zariadenia sú takmer bezúdržbové a teplotu môžete ovládať 
cez smartphone z akejkoľvek vzdialenosti.   

Systém je vhodný do firemných a výrobných priestorov, 
rovnako aj do novostavieb alebo zrekonštruovaných rodinných 
domov.

Vykurovanie domov, bazénov, firiem alebo výrobných 
priestorov vďaka našej technológii zvládnete komfortne!

Rozumná investícia 
Tepelné čerpadlo šetrí  

Vaše náklady na energie

Ekologické kúrenie 
Nevypúšťa žiadne  

splodiny do ovzdušia

Recyklujete teplo 
Tepelné čerpadlo vám vráti 

75% tepla

Kogeneračné jednotky
Elektrický prúd a teplo z jedného zdroja

Kogeneračné jednotky sú moderné vykurovacie systémy,  
ktoré poskytujú nielen teplo na vykurovanie a na teplú vodu,  
ale aj elektrický prúd. 

Použité nosiče vyrobenú energiu zužitkujú dvakrát  
a dosahujú tak vysokú účinnosť.

Spôsob funkcie spočíva v jej jadre - spaľovacom motore.  
Motor sa môže prevádzkovať plynom, vykurovacím olejom  
alebo drevom, ten prevádzkuje generátor na výrobu elektrického 
prúdu. Odpadové teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní, sa spätne 
získava a využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody. 
Kombinovaná výroba elektrického prúdu a tepla umožňuje 
zužitkovať takmer všetku energiu uloženú v palive. 

Motor kogeneračnej jednotky sa môže prevádzkovať  
s rôznymi palivami: 

   • zemný plyn alebo bioplyn
   • kvapalný plyn
   • vykurovací olej alebo biologický vykurovací olej
   • drevo 

Kogeneračná jednotka vyrába súčasne elektrický prúd a teplo,  
a umožňuje tak efektívne zásobovanie energiami.

Dodávame značky: 



Inteligentné budovy – Smart Home 
Ponúkame inteligentné riadenie domácnosti alebo firemnej 
prevádzky, vďaka ktorému zažijete dokonalý komfort. 

Smart inštalácia, s inteligentnou riadiacou jednotkou vám 
umožní ovládať štandardné prvky vo vašom priestore 
maximálne pohodlne a jednoducho, pomocou inteligentného 
ovládača, tabletu alebo aplikácie v telefóne. 

Stlmenie svetiel, optimálne nastavenie žalúzií, regulácia 
teploty, nastavenie audio systému alebo pripojenie 
kamerového systému – to všetko môžete vďaka SMART 
HOME systému ovládať z jedného miesta a jedným klikom.
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Elektroinštalácie

Na elektroinštaláciách si dávame záležať.  
Správne a systematicky vyväzujeme zväzky, všetko 
prehľadne popisujeme a zaznamenávame pre ďalšie 
inštalácie a postupy.  

SILNOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

  • Káblové prípojky, rozvody elektrickej energie
  • Výroba a montáž rozvádzačov
  • Dodávka a montáž koncových prvkov
  • Vypínače, zásuvky
  • Osvetlenie
  • Ostatné zariadenia
  • Údržba elektrických zariadení
  • Verejné osvetlenie

SLABOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

  • Elektronická komunikácia
  • SMART inštalácie 
  • Komunikačná technika a docházkove systémy
  • Elektrické bezpečnostné systémy
  • Kamerové systémy
  • Multimediálne systémy – A/V

REVÍZIE HASIACICH PRÍSTROJOV
PROJEKTY
HROMOZVODY A UZEMNENIE

Osvetlenie Kúrenie All off

Tieniaca technika Bezpečnosť Spotrebiče Audio
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Monitoring a reporting elektrárne
On-line monitoring 7 dní v týždni počas reálneho osvitu panelov  
je alfou a omegou celého servisu. 

Výhodou nášho monitorovacieho centra je okamžitý prehľad  
o stave vašej FVE. 

Výsledkom je naša schopnosť okamžite reagovať  
a ochrániť tak vašu investíciu. Reporting prevádzky elektrárne 
prebieha na dennej báze.  

Výsledkom online monitoringu je naša schopnosť okamžite 
identifikovať výpadok, reagovať, a tým skrátiť reakčný čas na 
odstránenie závady.  

Chránime tak vašu investíciu. 

Servis  
Zabezpečíme chod vašej fotovoltiky počas slnečného svitu.
Či ide o rodinný dom, alebo firemnú prevádzku, servis a správna 
údržba je pre chod, životnosť a efektivitu FVE to najdôležitejšie.    

NÁŠ SERVIS ZAHŔŇA AJ:
 

KOMUNIKÁCIU S DODÁVATEĽMI TECHNOLÓGIÍ  
(zabezpečíme náhradné diely na opravy a minimalizáciu výpadku elektrárne)
 
KOMUNIKÁCIU S POISŤOVŇOU  
(v prípade poistnej udalosti, vrátane dodania potrebnej dokumentácie) 
AKTUALIZÁCIU PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE

VEDENIE SERVISNÉHO DENNÍKU

1.   FYZICKÁ PREHLIADKA
2.   VIZUÁLNA KONTROLA PANELOV
3.   KONTROLA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
4.   KONTROLA VN ROZVODNE
5.   KONTROLA STRIEDAČOV, ROZVÁDZAČOV, STRINGOV
6.   KONTROLA EZS A CCTV
7.   KONTROLA AREÁLU A JEHO ÚDRŽBA
8.   DROBNÁ MECHANICKÁ ÚDRŽBA
9.   KONTROLA EL.VELIČÍN ZLUČOVACÍCH ROZVÁDZAČOV
10. KONTROLA SILNOPRÚDOVÝCH SPOJOV
11. KONTROLA TRANSFORMÁTOROV
12. ÚDRŽBA TRAFOSTANICE
13. ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
14. PREDPÍSANÉ REVÍZIE
15. REVÍZIE HASIACICH PRÍSTROJOV

Náš dôkladný servis zahŕňa 15 krokov
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KONTAKT 
 
PV SERVICE PLUS SK s. r. o.
Račianska 96 
831 02 Bratislava 
IČO: 54 599 334

KANCELÁRIA 
 
Coburgova 82
Areál TAZ
917 02 Trnava

PONUKY PRE DOMÁCNOSTI 

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

PONUKY PRE FIRMY

+ 420 724 185 353
hloska@pvserviceplus.cz 

Financovanie

Pri financovaní našich realizácií ponúkame zákazníkom  
možnosť financovania niekoľkými leasingovými spoločnosťami  
na Slovensku a v Čechách.

Pomôžeme vám so žiadosťou o dotáciu  
(podľa aktuálne platných lokálnych podmienok).

Kladieme veľký dôraz na kvalitne odvedenú prácu,  
ktorá prináša zákazníkom požadovaný komfort,  
vysokú efektivitu ich investícií a energetické úspory.
 

Kontakt
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