
Запишний О.О., директор ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ»

м.п.                                                                                                   підпис

0,18 євро/кВт•рік з ПДВ

ЗЕЛЕНИЙ
ТАРИФ

02 червня 2017 р.

ВВЕДЕННЯ
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ТОВ «САН ЕНЕРДЖИ».

ВЛАСНИК

Загальна площа станції - 4,86 га
Сонячних панелей - 13 095 м2

Адміністративних споруд - 14,3 м2

Складських приміщень - 14,3 м2

ПЛОЩА

м. Підгородне, Дніпровський район
Дніпропетровська обл., Україна

ЛОКАЦІЯ

КТП
1000/6/04   -  2 шт.

Скорочення СО2

1702 тонни
Річна генерація

2454 МВт/рік
 Інвертори «SMA-25» 

80 шт. х 25 кВт

ФЕМ
Кількість модулів  -  8000 шт. 
Потужність            -  270 Вт
Кількість столів     -  400 шт.

ПАСПОРТ
НАЗЕМНОЇ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

  «SUN ENERGY»

ПІДГОРОДНЕ ДНІПРО



Компанія залишає за собою право припинити гарантійні зобов’язання за наданим обладнанням у випадках:
•   наявність механічних ушкоджень або підтвердження несанкціонованого втручання зі сторони Замовника або третіх сторін;
•   установки і підключення обладнання компаніями (особами), що не мають ліцензії (дозволу) на даний вид роботи;
•   самовільного ремонту та розбирання обладнання, зміни його конструкції та (або) електричної схеми;
•   порушення збереження гарантійних пломб, заводських настроювань і регулювань електричних параметрів;
•   порушення умов експлуатації обладнання.

УМОВИ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Обладнання, років:
•   полікристалічні сонячні панелі «Jinko» - 2 роки;
•   інвертори «SMA-25» - 2 роки;
•   суматори «SMA-10 » - 2 роки;
•   КТП «ЗЕП-Електро» - 3 роки;
Роботи - 5 років.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

При експлуатації сонячної електростанції:
•   необхідно дотримуватись умов і вимог з експлуатації обладнання, що надаються його виробниками у відповідних інструкціях;
•   перед вмиканням обладнання необхідно впевнитися у відсутності його механічних пошкоджень;
•   доцільно періодично виконувати роботи з технічного обслуговування обладнання згідно рекомендацій його виробника;
•   необхідно суворо дотримуватись відповідних заходів безпеки.

ВИМОГИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

www.eds-ltd.com.ua info@eds-ltd.com.ua+38 (056) 731-95-7549049, Україна, м. Дніпро, 
вул. Верхоянська, 49 

Генеральний підрядник 

Капітальні затрати на будівництво та введення в експлуатацію - 49 млн грн.
Прогнозні експлуатаційні витрати - 720 тис. грн/рік.
Прогнозний середньорічний прибуток - 12,9 млн грн/рік.
Строк окупності - 5 років.

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Мережа змінного струму 0,4 кВ:
•   ввідний вимикач 0,4 кВ - LZMN4-AE1600 1600 F (EATON);
•   обмежувачі перенапруг - ETITEC B 320/12,5 F (ЕТІ).

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Двонаправлений лічильник:
•   на мережах генерації - EPQS 122.23.17 LL;
•   на власних потребах - GAMA 300 G3B.

ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Встановлена потужність фотоелектричних модулів - 2, 16 МВт.
Інверторна потужність станції - 2,0 МВт.
Гарантований обсяг річної генерації електроенергії - 2454 МВт/рік.
Кількість та потужність полікристалічних сонячних панелей «Jinko» - 8000 шт. х 270 Вт.
Кількість та потужність інверторів «SMA-25» - 80 шт. х 25 кВт.
Кількість та потужність суматорів «SMA-10» - 10 шт. х 200 кВт.
Кількість несучих металоконструкцій - 400 шт.
Комплектна трансформаторна підстанція КТП 1000/6/0,4 - 2 шт. 

ТЕХНИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Перетворення сонячної енергії на електричну ~ 6000 В/50 Гц та її передача до електричної мережі іншим споживачам.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Мережа змінного струму 6 кВ:
•   вакуумний вимикач BB/TEL-10/630 (Тавріда Електрик);
•   вимикачі навантаження ВНА-10/630;
•   обмежувачі перенапруг – ОПН-KR/TEL-6/7.2 кВ.


