
 

 

 

Ponudba za vzdrževanje in letni pregled sončnih elektrarn 

 

Spoštovani! 

Življenjska doba pravilno vzdrževane sončne elektrarne je več kot 30 let, kar je poglavitni 
razlog za strokovno tehnično vzdrževanje. Ob rednem vzdrževanju in čiščenju lahko vaša 
elektrarna dela več kot 10% bolje od elektrarn, ki niso vzdrževane in čiščene.  

Okvirni izračun za elektrarne, ki niso bile vzdrževane in čiščene 2 leti ali več: 

»Pri letnem izplenu 10.000,00 EUR to pomeni vsaj 1.000,00 EUR večji izplen. Kar 
vam pri letnem strošku 300,00 EUR pomeni 700,00 EUR dodatnih prihodkov«. 

 

Sončni sistemi d.o.o. združuje vrhunske strokovnjake z večletnimi izkušnjami na področju 
solarne energije. Postavili smo nekaj izmed največjih sončnih elektrarn v Sloveniji. Smo 
pooblaščeni serviser razsmernikov KACO za SLO, A, in CRO, prav tako pa servisiramo in 
vzdržujemo razsmernike ostalih proizvajalcev kot so SMA, Danfoss, Solar Edge, …  

 
Do sedaj nam zaupa preko 400 lastnikov sončnih elektrarn skupne moči več kot 80.000 kW, 

kar je več kot 25% vseh slovenskih sončnih elektrarn. 

 
Pošiljam vam našo ugodno ponudbo za vzdrževanje sončnih elektrarn velikosti 12-50kW. 
Ponudba vsebuje vse, kar potrebujete za dobro in rentabilno delovanje vaše elektrarne. 

 
V primeru dodatnih želja in potreb se bomo dogovorili pri ogledu elektrarne. 

Kontaktni podatki: 
Primož Potočar 
M: 040 92 83 23 

E: primoz.potocar@soncni-sistemi.si 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Ponudba vzdrževanja in pranja elektrarne vsebuje: 

 

- 1 x letno pregled elektrarne  
o Meritve stringov 
o Meritve na AC strani 
o Meritve na DC strani 
o Meritve in kontrola delovanja razsmernika 
o Osnovno čiščenje razsmernika in hladilnega sistema razsmernika po potrebi 

 
- 1 x na 2 leti pranje elektrarne 

o Čiščenje razsmernika in hladilnega sistema razsmernika po potrebi 
o Pranje modulov z mehko vodo in profesionalno opremo (dvigalo po potrebi 

vključeno) 
 

- 1 x na 2 leti pregled s termo kamero ob pranju modulov 
o Pregled vseh vidnih delov elektrarne AC in DC strani  
o Pregled vseh modulov 

Cena 12-29kW: 250,00 € + DDV/leto
Cena 30- 50kW: 300,00 € + DDV/leto 
*Prevoz do lokacije je vključen v ceno. 

 
Dodatne ugodnosti ob sklenitvi pogodbe o vzdrževanju: 
- Razsmerniki in moduli na zalogi  - Ugodna ponudba zavarovanj 
- Hiter odzivni čas - Popusti na nabavo servisnega materiala 
- Kontaktni podatki za prijavo napak 24/7 - Popusti na delo serviserjev 
- Takojšnja odprava napak v primeru ogrožanja 

varnosti 
- Pridobitev najboljše cene za odkup električne 

energije 
 

Postanite zadovoljen lastnik sončne elektrarne v naši družbi! 
 
 
 
 

Kontaktni podatki: 
Primož Potočar 
M: 040 92 83 23 

E: primoz.potocar@soncni-sistemi.si 


