
Greenpower – wszystko o fotowoltaice

Szukasz rozwiązań wykorzystujących zieloną energię? Odwiedź targi
Greenpower i zapoznaj się z najnowszymi rozwiązaniami oraz aktualną ofertą
rynku OZE. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 60 wystawców.

Podczas wydarzenia przedstawiane są nowoczesne produkty oraz usuługi z zakresu odnawialnych
źródeł energii, a zwłaszcza fotowoltaiki. – Ze wszystkich sektorów OZE najbardziej dynamicznie
rozwija się branża fotowoltaiczna. Spadek cen paneli fotowoltaicznych, który nastąpił w ubiegłej
dekadzie, sprawił, że fotowoltaika jest dzisiaj jedną z najtańszych technologii produkcji energii
elektrycznej – zauważa Marcin Gorynia, dyrektor targów Greenpower. To na targach Greenpower
będzie można zobaczyć najnowsze rozwiązania fotowoltaiczne, dla domu, biznesu i np. gospodarstw
rolniczych. Systemy montażowe, moduły fotowoltaiczne, falowniki, optymalizatory, magazyny energii,
inwertery, konwertery to niektóre z nich. Przedstawiciele branży pomogą także w doborze i analizie
opłacalności systemów PV. Biznesowa struktura uczestników wyraźnie przekłada się na nowe relacje
inwestorskie. W targach uczestniczą inwestorzy, deweloperzy, instalatorzy, a także projektanci
instalacji. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz przedstawicieli władz samorządowych,
właścicieli hoteli, ośrodków wypoczynkowych, szpitali, gospodarstw rolnych, a także zarządców
budynków użyteczności publicznej. 

Złoto za ekologiczne produkty
Targi Greenpower będą okazją, aby osobiście zapoznać się z produktami odznaczonymi Złotymi
Medalami MTP. Na to wyjątkowe wyróżnienie zasłużył Moduł fotowoltaiczny Mono VI firmy Soluxtec
– pierwszy moduł z wykorzystaniem ogniw o mocy powyżej 380 Wp. Również panele TYPU N firmy
Jolywood zasługują na wyróżnienie, gdyż produkowane są według innowacyjnej technologii typu N.
Złoty Medal otrzymał Moduł fotowoltaiczny Perfect Edge PEM.G0-390W firmy Bruk-Bet Sp. z o. o.
składający się ze 120 ogniw monokrystalicznych wykonanych w technologii Half-Cut. RECOM SERIA
PUMA Econstructions Group Spółka z o.o. – jedno i dwustronne oraz niskoemisyjne – również zostały
odznaczone tym wyjątkowym wyróżnieniem. Wraz ze wzrostem zainteresowania panelami
fotowoltaicznymi, wzrasta zainteresowanie usługami związanymi z eksploatacją paneli. Jednym z
nowoczesnych rynkowych rozwiązań jest niewątpliwie Urządzenie myjące QLEEN Disy Full Version
firmy LEWI-POLSKA z szerokim zakresem zastosowań. Pozytywną ocenę oraz uznanie Sądu
Konkursowego otrzymał również Innowacyjny falownik Austa firmy PV Energia Polska – trójfazowy
falownik, który charakteryzuje się wysoką wydajnością sięgającą 98,7%. 

Wiedza w zasięgu ręki

https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/wydarzenia/id/2269/link/miedzynarodowe-targi-poznanskie-poznan
https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2269


Ofertę wystawienniczą wzbogacą konferencję i szkolenia dostępne dla każdego uczestnika targów.
Podczas Energetycznego Talk Show redakcja Globenergii opowie m. in. o zmianach, które w
najbliższym czasie czekają prosumentów, magazynowaniu energii w gospodarstwach domowych,
kierunkach rozwoju fotowoltaiki i netmeteringu 1:1 od firm komercyjnych. Emiternet zaprezentuje
Solplanet – rozwiązanie na problemem z napięciem sieci, a także inteligentny system
magazynowania energii Huawei Luna 2000.  Podczas konferencji  „Samowystarczalny gminny
klaster energii”  Polskie Forum Klimatyczne poruszy zagadnienia dotyczące m. in. zasobów
geotermalnych, lokalnych klasterów energii, roli biomasy w energetycznej samowystarczalności
gminy. Uczestnicy konferencji poznają możliwości pozyskiwania energii elektrycznej z ciepła, a także
rolę instalacji C-GEN w lokalnym klastrze. 

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower
Poznań, 14-16.09.2021

Bezpłatne zaproszenia na targi Greenpower dostępne są na stronie internetowej
www.greenpower.mtp.pl.
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