
AZEnergia: Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na przekształcanie
energii słonecznej w energię elektryczną za pomocą paneli
fotowoltaicznych. Coraz więcej osób decyduje się na
instalację paneli fotowoltaicznych na swoich dachach,
głównie ze względu na niższe rachunki za prąd i ekologiczne
podejście do produkcji energii.

Pytanie, które często pojawia się wśród osób zainteresowanych tą technologią, brzmi: 

Czy fotowoltaika się opłaca?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, takich jak:

miejsce zamieszkania;●

wielkość dachu;●

kształt dachu;●

kąt nachylenia dachu;●

cena energii elektrycznej.●

Warto jednak pamiętać, że instalacja paneli fotowoltaicznych to inwestycja, która może zwrócić się
w ciągu kilku lat.

Jednym z głównych czynników wpływających na opłacalność fotowoltaiki jest dostępność słońca.
Im więcej słońca dociera do paneli fotowoltaicznych, tym więcej energii elektrycznej jest
produkowane. Dlatego też najlepszymi miejscami do instalacji paneli fotowoltaicznych są regiony o
dużej ilości słonecznych dni w roku.

Drugim ważnym czynnikiem jest wielkość i kształt dachu. Im większy i bardziej południowo
usytuowany dach, tym więcej paneli fotowoltaicznych można na nim zainstalować. Dzięki temu
zwiększa się ilość produkowanej energii elektrycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.

Innym ważnym czynnikiem jest cena energii elektrycznej. Im wyższa cena energii, tym szybciej
inwestycja w panele fotowoltaiczne zwróci.

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na przekształcanie energii słonecznej w energię
elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp umożliwi



wyprodukowanie około 5000 kWh energii elektrycznej rocznie, co w przypadku średniej wielkości
domu jednorodzinnego zużywającego rocznie 4200 kWh pozwoli na pokrycie około 80%
zapotrzebowania na energię elektryczną.

Jeżeli cena prądu wynosi 693 zł za mWh, roczne oszczędności wyniosą około 2800 zł. W
przypadku instalacji fotowoltaicznej o wartości 27000 zł bez dotacji okres zwrotu inwestycji
wyniesie około 9 lat. Oczywiście te wyliczenia są tylko orientacyjne i mogą się różnić w zależności
od indywidualnych czynników, takich jak np. cena energii elektrycznej, wielkość i kształt dachu, a
także ilość słonecznych dni w danym regionie. 

Decydując się na instalację paneli fotowoltaicznych, warto zasięgnąć porady specjalisty, który
pomoże dobrać odpowiednią moc paneli oraz doradzi w kwestii wszelkich dotacji i ulg, które mogą
pomóc w sfinansowaniu tej inwestycji. Dzięki fotowoltaice możliwe jest zmniejszenie
rachunków za prąd oraz przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez produkcję
ekologicznej energii elektrycznej.

Jeżeli szukasz firmy, która zajmuje się instalacjami fotowoltaicznymi w województwie lubelskim,
podlaskim i mazowieckim, zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy AZEnergia. Posiadamy
własne ekipy montażowe, profesjonalny sprzęt oraz dobrze zaopatrzone zaplecze magazynowe,
dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić szybką i sprawną instalację paneli fotowoltaicznych na
Twoim dachu lub gruncie.

Nasza oferta obejmuje doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej mocy paneli oraz
kompleksową obsługę instalacji, począwszy od projektu, poprzez montaż, aż po uruchomienie i
serwis. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami paneli fotowoltaicznych jesteśmy w stanie
zapewnić najwyższą jakość produktów i usług.

Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych to inwestycja, która zwraca się w ciągu kilku lat.
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla Twojego domu.

KONTAKT
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WWW: www.azenergia.pl

Tel: +48 790 770 070
Adres:
ul. Popiełuszki 48
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