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„Az anyagban nincs más energia, 
csak az, amit a környezetéből befogad.”

Nikola Tesla

 REFERENCIÁK

Év Ügyfél Helyszín Feladat

2017 Unique Investment Kft . Gesztely-Újharangod 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Gazdagodj Okosan Kft . Kázsmárk 468kW naperőmű kivitelezés

2017 PAM Generátor Kft . Kázsmárk 468kW naperőmű kivitelezés

2017 P.A.B. Generátor Kft . Taktabáj 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Pénzügyek Okosan Kft . Vámosújfalu 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Hungaro Support Kft . Kisvárda 498kW naperőmű kivitelezés

2018 NSP. Electric Kft . Hernádkércs 498kW naperőmű kivitelezés

2018 Ké-Ker Kft . Szamossályi 498kW naperőmű kivitelezés

2018 Geonet Plusz Kft . Szakoly 498kW naperőmű kivitelezés

 



RÓLUNK
A PannonWatt Zrt. az E.ON stratégiai partnereként a kis és közepes vállalkozások, valamint állami, 
egyházi ügyfelek, önkormányzatok és civilszervezetek számára kínál versenyképes, innovatív meg-
oldásokat energetikai rendszereik korszerűsítésére, költségeik optimalizálására. Magasan képzett és 
tapasztalt szakembereink, valamint megbízható beszállítói és vállalkozói partnereinkkel az energeti-
ka valamennyi szegmensében teljes körű szolgáltatást kínálunk. 

Legfőbb törekvésünk, hogy a munkánkkal elősegítsük Magyarország célkitűzéseit az energiamegta-
karítás, a megújuló energiák hasznosítása és az energiabiztonság területein. 

Szolgáltatásaink kiemelkedő értéke, hogy az energetikai folyamatok teljes ciklusára kiterjed. Az első 
lépéstől – az energetikai audittól, a megvalósíthatósági tanulmány, a pályázatírás, a tervezés, az 
engedélyeztetés és a kivitelezés lépésein keresztül egészen az üzemeltetésig – cégünk a teljes fo-
lyamat szervezésében és lebonyolításában vezető szerepet vállal. Igény esetén a � nanszírozás és a 
kapcsolódó beruházások pénzügyi tervezési feladataihoz is piacképes megoldást nyújtunk. 

Küldetésünk, hogy ügyfeleink számára biztosítsuk a hatékony és innovatív energiagazdálkodásuk 
feltételeit, támogassuk az erre irányuló beruházásaik komplex folyamatát és hozzáférhetővé tegyük 
számukra azokat a technológiákat, szaktudást és erőforrásokat, mellyel sikeresebbé tehetjük üzleti 
tevékenységüket.

 TERVEZÉS ÉS ENGEDÉLYEZTETÉS

Műszaki csapatunk teljes körű szolgáltatást képes nyújtani a tervezés, engedélyeztetés és a kapc-
solódó adminisztráció terén. Az ötlettől a megvalósulási tervig minden lépésben partnerek vagyunk. 
Nagy tapasztalattal rendelkezünk az engedélyeztetési és más hatósági eljárások során. Legyen az 
építésügyi, hálózati csatlakozási vagy bármely szakhatósági engedély, legyen az a Minisztériumoktól, 
Kormányhivataloktól vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól szakvélemény, állás-
foglalás számunkra nem probléma. Régóta tartó, kiváló kapcsolatot tartunk ápolunk ezen szereplőkkel.

 KIVITELEZÉS

Szakembereinkkel, kiterjedt beszállítói és vállalkozói kapcsolatainkkal az energetika minden területén 
állunk ügyfeleink rendelkezésére. Komplex megoldásokra is vállalkozunk, így olyan projektek sem jelen-
tenek kihívást, ahol az energia-megtakarítás épületszigetelést, épületgépészeti korszerűsítést, megú-
juló energiaforrások telepítését (napelem, napkollektor, geotermikus hőszivattyú, biomassza kazán), 
kapcsolt energiatermelést (gázmotor fűtésre, hűtésre vagy technológiai gőz előállítására), világítás 
korszerűsítést vagy energiamenedzsment rendszer kiépítését igényli. Számunkra az ilyen összetett 
feladatok nem okoznak nehézséget, sőt kifejezetten keressük a kihívásokat.

 ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

Még egy jól kivitelezett rendszer is csak akkor hozza az elvárt eredményeket, ha az megfelelően van 
üzemeltetve és gondosan karban van tartva. Számunkra a hosszú távú ügyfélkapcsolat és vevői mege-
légedettség kulcsfontosságú. A tevékenységünkkel folyamatosan ellenőrizni tudjuk, hogy a partnere-
inkkel tett közös elkötelezettségünk hogyan valósul meg. A rendszeres jelenlétünkkel folyamatosan 
monitorozni is tudjuk a megtakarítási cselekvési program helyzetét. Legyen az eseti megbízás vagy 
� xdíjas szerződés, minden esetben a kiszámíthatóságra és a korrektségre törekszünk. Hátterével és 
tapasztalatával a PannonWatt Zrt. a legjobb választás az energia-megtakarítási célok eléréséhez.

 SOLAR500 – 
NAPERŐMŰ PROJEKTEK AZ ELSŐ LÉPÉSEKTŐL A TELJES ÉLETCIKLUSON ÁT

NAPERŐMŰVEK TERVEZÉSE
Naperőművek tervezésében és kivitelezésében 
jártas tervezőink és tapasztalt alvállalkozóink 
készítik el a napelem park engedélyezéséhez 
és kivitelezéséhez szükséges tervdokumentáci-
ót. Projektjeinknek kipróbált típusmegoldások-
kal dolgozunk, így biztos lehet abban, hogy a 
naperőmű tervei nem tartalmaznak majd fölösle-
ges elemeket, és a legjobb ár/érték arányú mű-
szaki megoldást biztosítja.

A NAPERŐMŰ ENGEDÉLYEK ÜGYINTÉZÉSE
A szabadföldi telepítésű naperőmű középfeszült-
ségen csatlakozik a közcélú hálózatra az illetékes 
hálózati engedélyes által meghatározott csatla-
kozási pontján, vagy közvetlenül egy alállomás 
gyűjtősínén. Az engedélyes hálózatszámítása 
alapján meghatározott legközelebbi lehetséges 
csatlakozási pont alapján választhatjuk ki azt a 
csatlakozó vezeték nyomvonalat, aminek a költ-
sége és a vezetékjogi engedélyek megszerzésé-
nek ideje a legkedvezőbb.

NAPERŐMŰVEK KIVITELEZÉSE
A cég 2 év alatt a magyar naperőmű kivitelezés 
egyik meghatározó cégévé fejlődött. Az utóbbi 
két évben több MW-nyi naperőművet telepített 
Magyarországon és nemzetközi szinten. Nagy 
tapasztalattal vállaljuk Naperőművek tervezését, 
kivitelezését, teljes projekt menedzsmentjét az 
első lépésektől egészen az elkészült napelem 
park használatba vételi engedélyének megszer-
zéséig és a MAVIR-ral történő szerződéskötésig 
az áram értékesítésre. Vállaljuk, hogy az enge-
déllyel rendelkező naperőmű projektjének kivi-
telezését a típusterveink alapján 30 napon belül 
megkezdjük. A szerelésre 24 hónap garanciát 
vállalunk. A gyártói garanciák érvényesítésében 
segítjük partnereinket.

NAPERŐMŰVEK ÜZEMELTETÉSE
A projekt kivitelezés lezárása az életciklus elejét 
jelenti csak. A hosszú – akár 10-15-20 éven ke-
resztüli – üzemeltetés a projekt gazdaságossá-
gára, megtérülésére fontos hatással van. Vállal-
juk a naperőművek KÁT, METÁR és szabadpiaci 
rendszerben pl. virtuális erőműben történő üze-
meltetését.
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első lépésektől egészen az elkészült napelem 
park használatba vételi engedélyének megszer-
zéséig és a MAVIR-ral történő szerződéskötésig 
az áram értékesítésre. Vállaljuk, hogy az enge-
déllyel rendelkező naperőmű projektjének kivi-
telezését a típusterveink alapján 30 napon belül 
megkezdjük. A szerelésre 24 hónap garanciát 
vállalunk. A gyártói garanciák érvényesítésében 
segítjük partnereinket.

NAPERŐMŰVEK ÜZEMELTETÉSE
A projekt kivitelezés lezárása az életciklus elejét 
jelenti csak. A hosszú – akár 10-15-20 éven ke-
resztüli – üzemeltetés a projekt gazdaságossá-
gára, megtérülésére fontos hatással van. Vállal-
juk a naperőművek KÁT, METÁR és szabadpiaci 
rendszerben pl. virtuális erőműben történő üze-
meltetését.
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„Az anyagban nincs más energia, 
csak az, amit a környezetéből befogad.”

Nikola Tesla

 REFERENCIÁK

Év Ügyfél Helyszín Feladat

2017 Unique Investment Kft . Gesztely-Újharangod 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Gazdagodj Okosan Kft . Kázsmárk 468kW naperőmű kivitelezés

2017 PAM Generátor Kft . Kázsmárk 468kW naperőmű kivitelezés

2017 P.A.B. Generátor Kft . Taktabáj 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Pénzügyek Okosan Kft . Vámosújfalu 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Hungaro Support Kft . Kisvárda 498kW naperőmű kivitelezés

2018 NSP. Electric Kft . Hernádkércs 498kW naperőmű kivitelezés

2018 Ké-Ker Kft . Szamossályi 498kW naperőmű kivitelezés

2018 Geonet Plusz Kft . Szakoly 498kW naperőmű kivitelezés

 



 1135 Budapest, Lehel u. 61. (Cooper Center)
 office@pannonwatt.hu
 www.pannonwatt.hu

„Az anyagban nincs más energia, 
csak az, amit a környezetéből befogad.”

Nikola Tesla

 REFERENCIÁK

Év Ügyfél Helyszín Feladat

2017 Unique Investment Kft . Gesztely-Újharangod 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Gazdagodj Okosan Kft . Kázsmárk 468kW naperőmű kivitelezés

2017 PAM Generátor Kft . Kázsmárk 468kW naperőmű kivitelezés

2017 P.A.B. Generátor Kft . Taktabáj 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Pénzügyek Okosan Kft . Vámosújfalu 468kW naperőmű kivitelezés

2017 Hungaro Support Kft . Kisvárda 498kW naperőmű kivitelezés

2018 NSP. Electric Kft . Hernádkércs 498kW naperőmű kivitelezés

2018 Ké-Ker Kft . Szamossályi 498kW naperőmű kivitelezés

2018 Geonet Plusz Kft . Szakoly 498kW naperőmű kivitelezés

 


