
smartflower POP – 
a világ első 
all-in-one szolár rendszere 

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS, CSATLAKOZTATÁS ÉS 

TISZTAÁRAM–TERMELÉS

smartflowerTM 



MEGGYŐZŐEN EGYSZERŰ MEGGYŐZŐEN EGYSZERŰ 

“Even though I like size, sometimes 

something small is very effective. 
And   when it comes to photovoltaic solar 
there is nothing better than, for instance, the 
smartflower. I mean what a brilliant idea, 
you put this in front of the house, you plug it 
in – no installation, nothing – just plug & 
play.” 

ARNOLD SCHWARZENEGGER 

R20 ELNÖKE, KALIFORNIA VOLT KORMÁNYZÓJA, SZÍNÉSZ 

Az idézet fordítása: "Annak ellenére, hogy szeretem a nagy dolgokat, a kicsi dolgok néha 

nagyon hatékonyak és a napelemek tekintetében nincs jobb, mint a smartflower. Ez egy 

zseniális ötlet. Leállítod a ház elé, csatlakoztatod, nincs szerelési munka, igazán 

egyszerű! Csak csatlakoztatni kell és már működik is." 
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Rendkívüli, nagy 

teljesítményű és hatékony 

Akár 40%-kal több áramtermelés az 
innovatív intelligens funkcióknak 
köszönhetően 

A JÖVŐ SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
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INTELLIGENS HIGH-END-TECHNOLÓGIA INTELLIGENS HIGH-END-TECHNOLÓGIA 

Egyszerűen okos. 

Egyszerűen hatékony. 

Kétszer akkora 
hasznosítási fokhoz 

FOTOVILTAIKUS TECHNOLÓGIA, MINT AMILYENNEK LENNIE KELL 

NY 60% hasznosítási fok
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Egy háztartás átlagos 
energiafogyasztása 
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NY 
Nem lenne csodálatos, ha mindenki pontosan annyi tiszta áramot termelne a saját 

kertjében, amennyit fogyaszt? És nem lenne csodálatos, ha a megfelelő fotovoltaikus 

rendszert olyan egyszerűen lehetbe csatlakoztatni és üzembe helyezni, mint egy 

közönséges háztartási készüléket? Mi, a smartflower cégnél már nem teszünk fel ilyen 

kérdéseket. Mi megtaláltuk a választ – a smartflower POP rendszerrel. A világ első all-in-

one szolár rendszerével. 

D A berendezés a különleges szerkezetének és a tökéletesen egymáshoz illeszkedő 
alkotóelemeknek köszönhetően átlagosan kb. 4 000 kWh energiát szolgáltat évente – és 

ezáltal fedezi egy közép-európai háztartás teljes átlagos villamosenergia-igényét. 

Asztronómiai vezérlésű és két tengelyen mozgatható: A kör alakú napelem-modul-

legyező folyamatosan követi a napot és mindig pontosan 90 fokos szöget zár be vele 

- akkor is, ha a Nap olykor eltűnik a felhők mögött. A meggyőző eredmény: akár 40%-

kal több áramtermés egy hagyományos tetőre szerelt napelem-rendszerhez képest, 

amely évente csupán néhány órán keresztül áll ideálisan a nap irányába. 

A smartflower POP egy fordulópontot jelent: Már nem csak a berendezés mérete 

számít. Ami számít, az egy lehetőleg állandó termelési szint a nap folyamán, hogy a 

megtermelt energiát hatékonyabban lehessen használni. A smartflower POP 

mintegy 60%-os hasznosítási fokot ér el – míg egy hasonló tetőre szerelt rendszer 

átlagosan csak 30%-ot. Ezt nevezzük mi intelligensnek! 
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ILYEN EGYSZERŰEN KEL FEL A NAP ILYEN EGYSZERŰEN KEL FEL A NAP 

 6:00 óra: smartflower POP automatikusan elindul és megtisztítja magát 12:00 óra: smartflower POP követi a napot 20:00 óra: smartflower POP befejezi a működést és megtisztítja magát 

Akkor van ébren, 

amikor Ön. Energia az 
első napsugártól az 
utolsóig

OKOSAN A NAP NYOMÁBAN: 

SMARTFLOWER POP EGY STATIKUS TETŐRE SZERELT RENDSZERREL ÖSSZAHASONLÍTVA* 
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Áramtermelés - tetőre szerelt rendszer 
DÉLI TÁJOLÁS, 30°-os dőlés, 4 KWP 

Amikor a nap reggel felkel, a smartflower POP automatikusan kinyílik.     

A 18 m2 nagyságú napelem-modul-legyezőjét a Nap felé irányítja és elkezd 

Önnek áramot termelni – a reggeli forró zuhanyhoz, a friss kávéhoz, a reggeli 

rádióműsorhoz. A kéttengelyes napkövető szerkezetnek köszönhetően a legyező a 

nap folyamán megbízhatóan követi a napot. 

Az eredmény: A rendszer a statikus tetőre szerelt rendszerekhez képest korábban 

elkezdi pontosan azt az árammennyiséget termelni, amire Önnek szüksége van. 

Egyenletesebb áramellátást biztosít és még az utolsó napsugarak energiáját is 

elég hatékonyan használja, hogy kielégítse az Ön kora esti villamos energia 

szükségletét. Csak ezután csukódik össze - ismét teljesen automatikusan - 

biztonsági helyzetébe. 
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A grafikon szemléletesen mutatja, hogy a smartflower POP hatékonyabban működik, 

mint a hagyományos rendszerek. Lényegesen hosszabb csúcs-fázisa van és a reggeli, 

illetve kora esti órákban is termel áramot - amire egy tetőre szerelt rendszer a Naphoz 

viszonyított  statikus fekvése miatt nem képes. Ez akkor termeli a legtöbb energiát, 

amikor Ön éppen nem tartózkodik otthon - értékes energia, ami elveszik. 

*A számítás alapja: Tipikus júliusi nap Madridban
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SMART FEATURES 

Plug & Play – 

becsületszavunkra!

smartflower POP önállóan 
és automatikusan 
működik 

SMART FEATURES A NAGYOBB HATÉKONYSÁGHOZ ÉS A GONDTALAN HASZNÁLATHOZ 

SMART  CLEANING 

A smartflower POP teljesen egyszerűen magát tisztítja 

meg a lerakódott portól vagy hótól - minden alkalommal, 

amikor kinyílik és összecsukódik. Az áramtermelésben 

egyébként szokásos veszteség akár 5%-ra csökken. 

SMART FEATURES 

SMART COOLING 

A forró modulok kevesebb energiát szolgáltatnak, 

mint a hideg modulok. 10 °C-kal magasabb 

hőmérséklet 5%-kal kevesebb áramtermelést jelent. 

A smartflower POP modulok mindig jól szellőznek - a 

meleg levegő már a szerkezeténél fogva sem tud 

összetorlódni. Ez azt jelenti, hogy 10-20 °C fokkal 

hidegebbek és ezáltal 5-10%-kal nagyobb 

energiahozamot szolgáltatnak, mint a tetőre szerelt 

rendszerek. 

SMART MOBILITY 

Jelentős előny a tetőre rögzített rendszerekkel szemben, 

hogy a smartflower POP mobil! Ha elköltözik, akkor 

egyszerűen magával viheti a saját naperőművét. Hiszen 

a lebontása ugyanolyan egyszerű, mint a felállítása. 

Csak ki kell csavarni a négy rögzítő csavart és már 

szállítható is. És a talaj természetesen könnyen 

visszaállítható az eredeti állapotába. 

SMART  USE 

A smartflower POP teljes rendszerként kerül 

kiszállításra és egy órán belül készen áll a használatra. 

Nincs szükség bonyolult összeszerelésre: A 

berendezést az Ön által kiválasztott helyen 

csavarokkal rögzítjük a talajba (opcionális betonalap). 

Maximális teljesítményre tervezték (lásd smart 

tracking, smart cleaning és smart cooling), könnyen 

kezelhető és karbantartható. Megbízhatóan áramot 

biztosít egész nap. 

SMART  TRACKING 

A napelem-legyező vízszintesen és függőlegesen mozog 

a nap állásának megfelelően, az asztronómiai vezérlésnek 

köszönhetően még felhős napokon is. Ezáltal egész nap 

garantált az optimális tájolás a nap felé - pontosan 90 °-os 

szögben - még a téli alacsony napállás esetén is.   Az 

eredmény: Az alacsony felületi igény ellenére akár 40%-

kal több energiahozam a hagyományos tetőre szerelt 

rendszerekhez képest - ezek évente csupán néhány órát 

állnak ideálisan a nap felé. 

SMART  SAFETY 

A működés során szenzorok folyamatosan ellenőrzik a 

szélsebességet. Ha a szélsebesség meghaladja az 

54 km/h-t, akkor a smartflower POP - a károk 

megakadályozása érdekében - automatikusan az első 

biztonsági pozíciójába forog. Amennyiben a szél 

erőssége tovább emelkedik 63 km/h vagy annál 

nagyobb szélsebességre, akkor a második biztonsági 

pozíciót veszi fel (= éjszakai pozíció).  Az érzékelők 

folyamatosan dolgoznak, és ha a szélerősség 

mérséklődik, akkor a rendszer ismét teljesen kinyílik és 

visszatér az áramtermelő napkövető pozícióba. 

SMART  OPTIONS 

A smartflower POP rendszerrel Ön színt vall a 

napenergia területén! Nyolc színben kapható – a divatos 

Berry színtől a klasszikus Pearl színig. Akárhogy is: A 

fényes, finoman strukturált felület az állványnak 

tetszetős és modern designt kölcsönöz. 
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Áttekintés A smartflower 
POP legfőbb adatai

HATÉKONYSÁGNÖVEKEDÉS SMART FEATURES RÉVÉN

HELYIGÉNY TELEPÍTÉS

MŰSZAKI ADATOK

TELEPÍTÉS

Szerelés rögzítő csavarokra vagy betonalapra

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hőmérséklet tartomány -20 °C és +50 °C

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

30 m-ig 3 x 2,5 mm2 AWG 14

30 m-től a helyi szabványokat 
kell figyelembe venni

TELJESÍTMÉNYHOZAM

Névleges teljesítmény 2,31  kWp

Teljesítményhozam kéttengelyes
napkövető révén

3.400 – 6.200 kWh /a
területtől függően

RENDSZER

Modul típus üveg/hátlap

Modul termékgarancia 10 év

Modul teljesítmény garancia 25 év, 80%

Napelem típusa monokristályos

Inverter 1-fázisú, integrált

Inverter garancia 5 év

Rendszer garancia 24 hónap

Biztonsági pozíció 1 

54km/h szélsebességtől

Minden adat mm-ben

Biztonsági pozíció 2 

63 km/h szélsebességtől

SZÍNEKBIZTONSÁGI POZÍCIÓK

smartflower POP  
2,31 kWp

Tetőre szerelt 
rendszer 4kWp

TELJESÍTMÉNYHOZAM  PVGIS1 szerint  HELYSZÍN RÓMA 5.100 kWh 6.250 kWh

LEGKISEBB HOZAMOK

Eltérés a déli iránytól és tetőlejtéstől (akár 12% is lehet) smart tracking -3 % 

Magasabb modul-hőmérséklet, rosszabb hőleadás, hőakkumuláció smart cooling -5 %

Szennyeződés (homok, só, por, hó) smart cleaning -3 % 

KORRIGÁLT HOZAM  5.100 kWh 5.563 kWh

HASZNOSÍTÁSI FOK2 60 % 30 %

Saját hasznosítású energiamennyiség 3.060 kWh 1.669 kWh

Hatékonyságnövekedés - saját fogyasztás 183 %

Rögzítő csavarok

Magyarázat: A tetőre szerelt rendszereknél a Naphoz viszonyított statikus fekvés, a túlmelegedés és a szennyeződés kisebb hozamot 
eredményez, mint amennyi a megadott helyen elméletileg lehetséges. Ezen kívül a berendezés a nap folyamán nem termel 
egyenletesen elosztva áramot, illetve akkor termeli a legtöbbet, amikor nincs rá szükség - délben. Ez okozza az itt felsorolt, jelentősen 
kisebb hasznosítási fokot a tetőre rögzített berendezés esetében, illetve a smartflower POP szemléltetett hatékonyság-előnyét.
1 PVGIS: Photovoltaic Geographical Information System, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
2 Hasznosítási fok: 60% smartflower POP esetén, lásd 7. oldal; a 30% a tetőre szerelt berendezések esetén tapasztalati érték

Betonalap

Minden adat mm-ben Minden adat mm-ben

Fagyvédő réteg

2.
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0

4.
81

1

2.
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0

1.425 1.135
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Függetlenség 

ma és a jövőben.

És ez kifizetődik!

A SMARTFLOWER  POP RENDSZERREL ÖN NYUGODTAN 

SZEMBE NÉZ A NÖVEKVŐ ENERGIAÁRAKKAL 



SMARTFLOWER POP SZÁMOKBAN ÁTTEKINTÉS: VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS TERÜLETENKÉNT 

3.420 kWh 
Juneau, USA 

5.270 kWh 
New York, USA 

5.920 kWh 
Marrákes,  Marokkó 

3.550 kWh 
Bécs, Ausztria 

Tiszta energia 

a hétköznapokra 5.510 kWh 
Los Angeles, USA 

1 ÓRA smartflower POP 

= 1x a világ legfinomabb lasagne-jának elkészítése

= 15 óra kedvenc filmek, sorozatok vagy hírek

= 101 teljes okostelefon-feltöltés

= 182 óra pihenés és olvasás LED-lámpa mellett

1 NAP smartflower POP 

= 3 légkondicionáló berendezés - 1 nyári napon és kellemes

hőmérséklethez az egész házban 

= 6x ruhaszárítás – ha a ruhaszárító már tele van

= 6x a legropogósabb kenyér sütése

5.980 kWh 
Rio de Janeiro, 

Brazília 

6.030 kWh 
Abu-Dhabi, Egyesült 

Arab Emírségek 

6.280 kWh 
Fokváros, Dél-afrikai 

Köztársaság 

 

5.265 kWh 
Sydney, Ausztrália 

= 7x forró zuhany – vízmelegítővel

= 17 adag szennyes ruha mosás

= 50 csésze tea – felébredéshez vagy lazításhoz

= 100 km tiszta vezetési élmény az elektromos autóban

1 ÉV smartflower POP 

= kb. 4.000 kWh – és ezzel egy közép-európai háztartás átlagos teljes

éves fogyasztása 

A smartflower POP  - régiótól függően - 3 400-6 200 kWh energiát termel. A példák minden esetben a 

megadott elektromos készülékek közelítő fogyasztási értékein alapulnak. A számítás alapja: éves átlagban 

naponta tizenkét óra  napkelte és napnyugta között. 

Határtalan függetlenség 

a high-end-technológiának 
köszönhetően 

MEGBÍZHATÓAN MŰKÖDIK AKKOR IS, HA A NAPOS ÓRÁK SZÁMA KEVESEBB 

A napelem-legyező új kéttengelyes napkövetője akár 40%-kal több áramtermelést tesz 

lehetővé, és ily módon még az olyan területeken is függetlenséget biztosít az 

áramszolgáltatóval szemben, ahol kevesebb a napsütéses órák száma. 

16 17 

4.690 kWh 
Bangkok, Thaiföld 
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Made in Austria – 

egy all-in-one szolár rendszer 
egyetlen forrásból 

A LEGTELJESEBB MEGBÍZHATÓSÁGHOZ 



Egy menedzsment erős víziókkal (balról jobbra): 

Gernot Friedhuber (CMO & Partner), Thomas Daubek (CEO & Partner), Alexander Swatek (Founder & Managing Partner) 

A SMARTFLOWER ARCULATA ÉS JÖVŐKÉPE 

Tiszta energia 

mindenkinek. Ez a mi 
jövőképünk 

A SMARTFLOWER RÁ A GARANCIA 

Hosszú távú gondolkodás és mindenekelőtt cselekvés vállalati filozófiánk alapvető 

pillére. A gyártás Ausztriában történik a legjobb minőségben, hogy termékeink a lehető 

leghosszabb ideig állítsanak elő villamos energiát. 

25 év - ezt garantáljuk modul teljesítmény garanciánkkal. És: Munkahelyeket 

teremtünk egy feltörekvő, jövőbe mutató iparágban. 

A smartflower POP rendszer segítségével szeretnénk elterjeszteni elképzelésünket 

a világon, hogy a napelemes rendszerek nagyon egyszerűek, hatékonyak és ezen 

felül tökéletes formájúak lehetnek. Szeretnénk minél több embernek lehetővé tenni, 

hogy saját tiszta villamos energiát állítson elő háztartása részére. Szeretnénk 

városokat, lakóközösségeket és vállalkozásokat függetleníteni, és a lehető 

legnagyobb mértékben mentesíteni őket a növekvő energiaköltségek terhétől. 

Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy  rendszereinket sikeresen alkalmazzák a 

válság sújtotta területeken is. 

Szorosan együttműködünk hitelesített helyi kereskedőkkel, ezáltal hatékony 

regionális ellátást teszünk lehetővé. Mit jelent ez az Ön számára: minden egy 

kézből, közelség és gyors reakcióidő. Számunkra egyébként ez is hozzátartozik 

a következetesen hosszú távú cselekvéshez. 

Tegye magáévá elképzeléseinket! 
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LEGYEN ELŐFUTÁR! KAPCSOLAT ÉS IMPRESSZUM 

5 ok, amiért érdemes 
megvásárolnia a smartflower 
POP rendszert 

All-in-one szolár megoldás költséges telepítés nélkül 

(Plug & Play) 

Hatékony áramtermelés: akár 40%-kal több áramtermelés 

intelligens nyomon követés (smart tracking) révén, igény szerint 

pontosan akkor, amikor szüksége van az áramra 

A smart cooling és a smart cleaning funkcióknak 

köszönhetően a túlmelegedés és szennyeződés okozta 

szokásos veszteségek akár 15%-ig elkerülhetők. 

Ideális, ha a tető nem jöhet szóba (fekvés, esztétika, 

bérelt objektum): a smartflower POP a kertben kerül 

felállításra és költözés esetén elvihető 

Kiváló minőség Ausztriából és a helyi forgalmazók 

maximális kiszolgálása 

Ilyen egyszerű 
Várjuk hívását! 

Használja a forgalmazó-keresőt a www.smartflower.com 

internetes oldalon. Egyeztessen időpontot telefonon 

Keresse meg a forgalmazóval közösen a tökéletes helyet a 

felállításhoz. 

Várja izgatottan a szállítmányt 

Nincs is több dolga, mint felállítani, csatlakoztatni és üzembe 
helyezni 

>>  Már termeli is a saját, tiszta villamos energiáját!martflower

energy technology GmbH 
Europastraße 1 

7540 Güssing, Ausztria 

Telefon +43 (0) 1 361 5688 

office@smartflower.com 

www.smartflower.com 

Állapot: 2014/10 

Nyomdai és szedési hibák joga fenntartva. 

Nyomtatás: Circle Offset - FSC-jelzéssel és EU-öko-címkével ellátott újrahasznosított papír 
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AZ ÖN HELYSZÍNI SMARTFLOWER-PARTNERE

Solarcell Hungary Kft.
1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt. 
Telefon + 36 70 39 49 470 | 
info@solarcellhungary.com | 
www.solarcellhungary.com




