
Igazi megbízhatóság napos 
otthonához

Hosszú élettartamú 
napenergiával működő 
rendszer kiválasztása

25 év és azon túl
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Itt az ideje átállni napenergiára

Kisebb villanyszámlák

Növelje ingatlanának értékét Fektessen be egy ragyogó üzletbe

Energiafüggetlenség  

A napenergia használatának 
legnagyobb előnye az energia 
számlákban azonnal megmutatkozó 
csökkenés.   A napenergia mindig 
ingyenes lesz, míg az elektromos 
áram díja tovább fog emelkedni.  Ha  
a napenergia használatába fektet 
be, akkor már ma elkezdhet pénzt 
megtakarítani.

A tetőre szerelhető napelemek 
használatával függetlenné válhat az 
energiaszolgáltatóktól.. 
A többletenergiát értékesíteni tudja az 
energiaszolgáltatónak.

Napelemekkel  felszerelt házakat 
gyorsabban , magasabb áron lehet 
értékesíteni.  Ha napelemeket szereltet 
fel , akkor hosszú távra fektet be 
legértékesebb vagyontárgyába – az 
otthonába.

A napenergiába való befektetés sokkal jobb 
választás, mint bankban tartani a pénzt.
A jellemző banki kamat nem éri el a 2%-ot, 
így könnyen belátható,  hogy a napenergia 
használatába történő befektetés – a  
befektetés megtérülését tekintve –, felülmúlja  
a banki befektetés hozamát.

1. fejezet
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Garancia napelemekre:   
Mit kell tudni?

Termékgarancia Teljesítménygarancia
A napelemek termékgaranciája magára a termékre vonatkozik. Védelmet nyújt Önnek a gyártási 
hibákkal, tartóssági problémákkal és/vagy a panel meghibásodásával kapcsolatban. Ha egy 
napelem elromlik, a gyártó haladéktalanul megjavítja vagy kicseréli azt. Ez a fajta termékgarancia 
általában 10-12 évre vonatkozik, meghibásodás nélkül.

A napelemek termelési kapacitása csekély mértékben évről évre csökken. A teljesítményre vonatkozó 
garancia arra az esetre nyújt Önnek védelmet, ha a meghatározott értéktől nagyobb mértékben 
csökken a panelek teljesítménye. Ha a napelemek teljesítménye gyorsabban romlik, mint a romlás 
meghatározott mértéke,  akkor a gyártó meg tudja javítani vagy ki tudja cserélni az érintett panelt.

2. fejezet

Napelemek kiválasztásakor a két legfontosabb szempont: a termékre és a teljesítményre vonatkozó garanciák

Napelem 
Garancia
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A minőség döntő tényező

Óvakodjon a megbízhatatlan cégek  
olcsó napelem paneljeitől 

Válasszon jó hírnévnek örvendő márkát

A piacon fellelhető napelemek választéka még soha nem volt annyira bőséges, mint most.  Így  
annak is nagyobb a kockázata, hogy alacsony minőségű rendszert választ.  Az elmúlt években több 
mint 100 napelemekkel foglalkozó cég ment csődbe. A garancia semmit nem ér, ha a garanciát vállaló 
cég a garancia lejárata előtt csődbe megy.

A napelemek  gyakran  több,  mint 25 évig  is működnek. Figyeljen oda, és válasszon jó 
minőségű terméket, j ó hírnévnek örvendő márkát,  amely még 25 év elmúltával is létezni fog.

3. fejezet 

Olcsó napelem  
panel
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LG, az igazi megoldás a napelem 
rendszerrel szerelt otthonához, 25 évre 4. fejezet

A mai döntésével egy 25 évre szóló elkötelezettséget választ. Legyen magabiztos az LG-t választani.

•  Pénzügyi stabilitás
•  Segítség a rendszer teljes élettartama alatt
•  Hosszú távú, megbízható partner

•  A kiváló panelek kisebb helyet használnak
•   Rugalmasság a rendszer jövőbeli bővítésére  

(pl. elektromos jármű)
•  Alacsony meghibásodási kockázatú panelek kínálata
•  Szigorú minőségbiztosítás
•  Megerősített termékgarancia

LG-Nagy hatékonyság

LG-Megbízható márka

LG-Biztos garancia

Termékkel kapcsolatos kockázat

Fizetésképtelenségi kockázat

12 év

25 év

Minőségcsökkenési kockázat
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LG, megbízható és elismert világmárka

Megbízható és fenntartható üzleti 
partner, akire számíthat

A minőségbiztosítás a legfontosabb 
prioritásunk

Az LG Electronics megbízható gyártó,  amely több mint 60 éves szakértelemmel 
rendelkezik az elektronikai iparban. 1985-ben kezdtük el a napenergiával 
kapcsolatos kutatásainkat, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 
csakis a legjobb minőségű termékeket kínáljuk ügyfeleinknek.  Az LG  kimagasló 
szolgáltatásokat és támogatást fog nyújtani az Ön napenergia rendszerének teljes 
élettartama alatt, amelyet a cég világméretű jelenléte és évi 50 milliárd dolláros 
bevételt jelentő pénzügyi stabilitása biztosít.

Az LG napenergiával kapcsolatos gyárai modern teszt laboratóriumokkal 
vannak felszerelve.  Ezek a gyárak naponta végeznek teszteket a termék 
minőségének és teljesítményének biztosítása  érdekében.  Az LG a világ első 
olyan vállalata, amelynek belső-fejlesztésű tesztüzemeit a világ négy vezető 
ellenőrző és hitelesítő hatósága tanúsított – UL, TÜV Rheinland, VDE és Intertek.

4. fejezet

Alapítva

Világméretű tevékenység Cégek

2018-as árbevétel Munkaerő

1947

140+

54,4 milliárd USD

16

72 600+
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Iparágvezető 25 éves garancia

Kimagasló minőségű napelemek
25 év garanciával

Kisebb mértékű teljesítmény csökkenés  
a hosszan tartó teljesítmény érdekében

Az LG valódi,  a termékre és annak teljesítményére kiterjedő 25 éves iparágvezető 
garanciát kínál,  nagy működési hatékonyságot és teljesítményt garantálva.  
Ez a kimagasló garancia jól bizonyítja,  hogy mennyire bízunk  paneljeink azon 
képességében, hogy idővel még több energiát tudnak termelni, megbízhatóan és 
jövedelmezően.

A napelemek teljesítménye az idő múlásával gyengül, a panelek évről évre kevesebb 
energiát termelnek. A mi paneljeink a hagyományos panelekhez képest tovább megtartják 
energiatermelő képességüket.  Az LG NeON® 2 és NeON® R modellek még 25 év eltelte 
után is a kezdeti energiatermelő képességük több mint 90 %-át adják

4. fejezet

LG
 termék és teljesítmény gara

nc
iá

va
l

Hagyományos

25 év10 év1 év

97 %
98 %

95,3 %

90,8 %
94,9 %

90,08 %
90,7 %

80,2 %

Forrás: LGE belső szimuláció
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6 000 kWh

8 000 kWh

2 000 kWh

4 000 kWh

Több energia és több megtakarítás

Nagyobb hozam 25 év során Nagy hatékonyság a legnagyobb mértékű 
megtakarítások érdekébenAz LG legmodernebb technológiájának köszönhetően a NeON R 370Wp panelek 

a 25 éves időszak alatt 45%-kal több áramot termelnek, mint a standard 270Wp 
panelek (a NeON2 340Wp panelek 36%-kal több áramot termelnek).

Az LG nagy hatékonyságú napelemeinek köszönhetően kevesebb panelre van 
szükség ugyanannyi áram megtermeléséhez.  Így az egész rendszer tekintetében,  
a rendszer telepítése során,  valamint az azt követő fenntartási költségeken is 
megtakarítást érhet el.

4. fejezet

10 000 kWh

5 év

LG NeON R : 370W, teljesítmény csökkenésének éves mértéke: -0,3% (1. év: -2%)
LG NeON 2 : 340W, teljesítmény csökkenésének éves mértéke: -0,33% (1. év: -2%)
Hagyományos: 270Wp, teljesítmény csökkenésének éves mértéke: -0,7% (1. év: -3%)
Áramtermelési órák száma naponta éves átlagban:   3,3

10 év 15 év 20 év 25 év

VS

Hagyományos

LG napelemek és hagyományos 
napelem panelek ugyanazon a 
tetőn
Energiatermelés tetőnként
NeON® R – 370W
NeON® 2 – 340W

Hagyományos

* Szimulációból adódó feltevés

45 %

39 %

-kal több  
energia*
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Tartós és esztétikus tetők

Időjárásnak ellenálló napelemek a nyugalom 
érdekében

Elegáns és esztétikus kialakítás

A strapabíró és hosszú élettartamú LG NeON ® 2 tartóvázzal az LG NeON ® 2 akár  
870 kg terhet is elbír, ami négy 900 literes hűtőgép súlyának felel meg - vagy akár 93 m/s  
erősségű szélnek is ellenáll,  ami egy 5. kategóriás szélviharnak felel meg.

Az eloxált  váz vonzó fekete bevonattal  van ellátva  a tartósság növelése valamint az 
eső és a sós tengeri szél  által az idő elteltével  okozott károk minimálisra  csökkentése  
érdekében.  Az LG új fényes kialakítása esztétikus,  egységes megjelenést nyújt,  amelyre 
öröm ránézni,  és ráadásul az ingatlan értékét is növeli.

4. fejezet

Hagyományos

93 m/s

870 kg
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Minden igényét kielégítő napelem modulok
5. fejezet

Az LG Solar nagyteljesítményű és prémium kategóriás PV modulokat kínál közszolgálati intézmények,  
üzletek és lakóházak részére.

Full black

max. 340 Wp

60 cella, teljesen fekete

nagy teljesítmény -  
jó megjelenés

max. 375 Wp

max. 21,7% hatásfok

60 cella, fekete keret

sztár teljesítmény

max. 360 Wp

max. 20,8% hatásfok

60 cella, fekete keret

sztár teljesítmény –
jól néz ki

max. 340 Wp

max. 21,3% hatásfok 

60 cella, fekete keret

az erőmű – otthonra

akár 435Wp*  
(első + hátsó oldal)max. 355 Wp

max. 20,7% hatásfok

60 cella, fekete keret

sztár teljesítmény

max. 19,8% hatásfok
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az erőmű – 
vállalkozáshoz

max. 21,0% hatásfok 

72 cella, fehér keret

* A BiFi100 és BiFi200 elektromos tulajdonságait az elüső oldalon mértük sugárzó napsütés mellett 1000W/m2 



LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3–5 

65760 Eschborn, Deutschland
www.lg.com/uk/solar


