
Darmowy prąd dla firm

Zamiast na prąd wydawaj na to,
co ważne dla Twojego biznesu

FOTOWOLTAIKA 
DLA FIRM



Kompleksowa oferta wykonania 
instalacji fotowoltaicznych

W EN2 Fotowoltaika specjalizujemy się w projektowaniu, montażu
i serwisie instalacji fotowoltaicznych, zapewniając kompetentne 
wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego - od wstępnej 
oceny i projektu elektrowni słonecznej, aż po przyłączenie jej do 
sieci i opiekę serwisową w trakcie eksploatacji. 
Naszą ofertę uzupełniają audyty i analiza procesów 
energetycznych a także optymalizacja kosztów zakupu energii 
elektrycznej. Każdy projekt instalacji „szyjemy na miarę” w celu 
osiągniecia jak największych oszczędności dla naszych klientów. 

Oferujemy innowacyjne rozwiązania energetyczne takie jak 
bilansowanie energii w oparciu o indeksy giełdowe, bilansowanie 
nadwyżek wyprodukowanej energii do innych punktów poboru,  
sprzedaż nadwyżek w oparciu o umowy PPA oraz optymalizacje 
profili (kosztów) zakupu energii. 

Działamy na terenie całego kraju. W Polsce uruchomiliśmy już 
ponad 1000 elektrowni słonecznych. Używamy wyłącznie sprzętu 
wysokiej jakości, z gwarancją do 25 lat. Naszą specjalizacją są 
instalacje fotowoltaiczne dla średnich i dużych firm a także 
samorządów. 

Jesteśmy bezpośrednim importerem i dystrybutorem 
montowanych przez nas urządzeń. Zapewniamy kompleksowe 
usługi serwisowe i gwarancyjne przy cały okres gwarancji na sprzęt.
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dla klientów
indywidualnych

dla firm
i przedsiębiorców

dla rolników dla samorządów

O NAS



Dlaczego warto wybrać systemy 
fotowoltaiczne w wykonaniu 
EN2 Fotowoltaika?
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Ponad 1000 instalacji 
zrealizowanych w Polsce

Własne ekipy monterskie 
w całej Polsce.
Wysoka jakość i szybki serwis

Bezpłatny audyt 
i wycena instalacji
Na miejscu lub online. Każda nasza instalacja
to indywidualny projekt.

Kompleksowy audyt
i doradztwo energetyczne
Elektrownie fotowoltaiczne to tylko część naszej oferty.
Zamów audyt energetyczny, zaprojektujemy instalację 
„Szytą na miarę” potrzeb Twojego biznesu.

Najlepsze ceny - najnowsze technologie
Dzięki bezpośredniej współpracy z producentami 
gwarantujemy najlepsze ceny

%

Wysoka jakość  i nawet do
25 lat gwarancji 
Tylko uznani producenci. Opcjonalne pakiety serwisowe



Fotowoltaika 
dla firm
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Co zyskuje firma, inwestując w fotowoltaikę?

Nawet do 92% niższe rachunki 

Inwestycja w fotowoltaikę to redukcja kosztów nawet o 92%.
Zamów bezpłatną analizę i przekonaj się ile zaoszczędzisz. 

Dodatkowe oszczędności dla firmy - bilansowanie

Możliwość magazynowania, odsprzedaży nadprodukcji 
prądu lub bilansowanie do innego punktu poboru.

Korzyści podatkowe

Możliwość zaliczenia kosztów inwestycji do wydatków firmy. 
Odliczenie do 100% wartości podatku VAT. 

Atrakcyjne narzędzia finansowe

Zamień rachunek na ratę i oszczędzaj już dziś, nie angażując 
własnych środków. 

Stop podwyżkom prądu

Niezależność finansowa. Zabezpieczenie przed kolejnymi podwyżkami 
cen prądu.

Ekologia

Instalacja fotowoltaiczna to realny wpływ na ochronę środowiska oraz 
inwestycja w przyszłość, a także doskonały sposób na ekologiczny PR 
Twojej firmy.

Czy wiesz, że instalacja o mocy 50kW to oszczędność 
nawet 1 mln złotych? To pieniądze, które możesz wydać 

na rozwój swojego biznesu.
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Nasze pakiety

Pakiet
BIZNES

SUNPOWER P3 415COM

Inwerter

Moduły

Konstrukcja

Moduły

Inwerter

Konstrukcja

AstroSemi 450W 

Pakiet
EKO

Van der Valk to holenderski producent konstrukcji montażowych z ponad 50-letnim 
doświadczeniem w produkcji stalowych i aluminiowych konstrukcji. Van der Valk to 
perfekcyjnie dopracowane produkty, testowane w tunelach aerodynamicznych, szybki 
montaż i min. 10 lat gwarancji.

Astronergy jest spółką globalnej grupy CHINT i zajmuje się budową elektrowni 
fotowoltaicznych oraz produkcją modułów fotowoltaicznych. Astronergy jest obecnie 
jednym z największych przedsiębiorstw wytwarzających energię fotowoltaiczną z 5000 MW 
elektrowni fotowoltaicznych oraz jednym z największych producentów paneli na świecie. 
Panele Astronergy to doskonała jakość i 25 lat gwarantowanej wydajności potwierdzone
w niezależnych testach. 

Od 1985 r. SunPower jest liderem globalnych innowacji w dziedzinie energii słonecznej. 
Panele słoneczne SunPower dostarczają więcej energii i 25 lat pewności dzięki najdłuższej 
gwarnacji na rynku. Dzięki najbardziej wydajnym ogniwom oraz najlepszej na rynku 
gwarancji jakości i uzysku to najlepszy możliwy wybór. Panele słoneczne z technologią 
ogniw SunPower® Maxeon® to panele o najwyższej wydajności na świecie.

SOFARSOLAR specjalizuje się w produkcji inwerterów sieciowych segmentu residential
o mocy od 1 kW do 12 kW a także komercyjnych od 10 kW do 225 kW. SofarSolar oferuje 
bezawaryjne urządzenia w przystępnej cenie z 10 letnią gwarancją podstawową
z możliwością przedłużenia aż do 25 lat. SofarSolar to lider rynku fotowoltaiki w naszym 
kraju. Producent posiada serwis w Polsce a także udostępnia darmową platformę 
monitoringu online w języku polskim. SofarSolar dynamicznie rozwija swoją ofertę o nowe 
produkty takie jak inwertery hybrydowe, systemy bateryjne czy ładowarki samochodowe.

SolarEdge to innowacyjna firma technologiczna i światowy lider wśród producentów 
falowników, która zrewolucjonizowała instalacje fotowoltaiczne wprowadzając 
optymalizatory mocy współpracujące z pojedynczym modułem fotowoltaicznym. 
Rozwiązania SolarEdge zwiększają wydajność instalacji PV szczególnie w przypadku 
zacienienia instalacji, również spowodowanych przez chwilowe zachmurzenie. SolarEdge to 
najbardziej zaawansowane i wydajne  systemy fotowoltaiczne na świecie.  SolarEdge dzięki 
funkcji SafeDC oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. 
SolarEdge jest jednym z pionierów rynku wprowadzając do oferty produkty takie jak 
inwertery hybrydowe, systemy zasilania awaryjnego, ładowarki samochodowe czy 
rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania energią. 
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Wybrane realizacje

• Zastosowano falowniki SOFARSOLAR 
oraz moduły Astronergy, 
Konstrukcja Van der Valk Valk Pro +•

Hotel Wądzyń 40 KW

• Zastosowano falowniki SOFARSOLAR 
oraz moduły Saronic SR320W,
Konstrukcja carport Mibet•

Zadaszenie parkingu 
Warszawa 110 KW

• Instalacja PV o mocy 352 KW. 
Do budowy elektrowni wykorzystano 
870 wysokowydajnych modułów 
SunPower P19 405W COM, oraz 
falowniki KACO NEW ENERGY.
Najwyższej jakości komponenty pozwolą 
wyprodukować rocznie 365 000 kWh prądu.  

•

GL Group Spółdzielnia
Fotowoltaika na dachu pieczarkarni 

• Elektrownia o mocy 100 KW 
Zastosowano falowniki KACO NEW ENERGY 
oraz moduły Astronenergy 340W
Konstrukcja Van der Valk 

•

Firma produkcyjna
Jabłonowo k. Warszawy 100 KW



ul. Kościuszki 40 A 
05-260 Marki
www.en2.pl

Sprawdź, ile możesz zyskać, 
korzystając z czystej energii

Zastosowano falowniki SOFARSOLAR 
oraz moduły Astronergy, 
Konstrukcja Van der Valk Valk Pro +


