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DŮVĚRYHODNÝ PARTNER: SOLSOL s.r.o.

SOLIDNÍ PODNIK A REPUTACE

Společnost SOLSOL s.r.o., která působí na české solární scéně od roku 2012, se etablovala jako přední 
distributor solárních panelů a střídačů v České republice a sousedních zemích, stejně jako v oblasti 
navrhování komerčních projektů.

Zákazníci společnosti SOLSOL těží z profesionální podpory společnosti při žádání o dotace
z dotačních programů: Nová Zelená Úsporám v České republice, Zelená Domácnostiam na Slovensku. 
Díky zásobě více než 40 000 vysoce účinných solárních panelů jsou schopni rychle vyhovět 
požadavkům zákazníků na flexibilní dodávku a velikost projektu.   
Toto se odráží v trvalém růstu společnosti a prodeji 150 MWp ročně. 

ZAMĚŘENI NA VYSOKOU KVALITU

Vysoká technická zdatnost týmu SOLSOL, jejich zaměření na vysoké standardy kvality jejich nabídky 
produktů a odhodlání jejich servisních pracovníků vynesly společnosti SOLSOL solidní pověst 
a zaslouženou důvěru zákazníků. SOLSOL, silný tým, který dnes čítá 45 zkušených zaměstnanců, je 
od roku 2018 členem sítě AEG Solar Partners Network jako oficiální distributor, který zákazníkům 
v České republice a na Slovensku dodává špičkové solární moduly AEG o více než 100 MWp. 

OFFICIAL PARTNER
AEG SOLAR DISTRIBUTION NETWORK
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PŘEHLED PRODUKTŮ
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 S O L Á R N Í  P A N E L Y 
SOLÁRNÍ PANELY AEG

Solární panely AEG jsou vyrobeny tak, aby vydržely a dodávaly bezpečnou, čistou energii 
rezidenčním, solárním instalacím po celou dobu své životnosti. To je možné díky vyspělému 
designu produktu, preciznímu výběru komponent a přesným výrobním standardům.
Díky dodržování přísných standardů a testování, kterým prochází každý panel AEG,  
můžeme nabídnout rozsáhlé produktové záruky výroby a výkonu a zajistit Vám naprostý klid při 
používání solárních produktů.

- 

+

ULTRA ČERNÝ ŠINDELOVÝ: jednotný „celkový vzhled“

305 šindelových článků na bázi G12 
s výkonem až 410 Wp

Černý rám / černá zadní vrstva

15letá produktová záruka 
25letá záruka na výkon

AEG PREMIUM SERIES

HALF-CUT M10: efektivní a výkonné

120 half-cut M10 mono článků  
a výkonem až 460 Wp

Černý rám/bílá zadní vrstva

15 let produktová záruka 
25 let záruka na výkon  

132 half-cut mono článků M10 
výkon až 500 Wp 

Černý rám / bílá zadní vrstva

15 let produktová záruka 
25 let záruka na výkon 

108 half-cut M10 mono článků  
a výkonem až 410 Wp

Černý rám / bílá zadní vrstva

15 let záruka na produkt 
25 let záruka na výkon  

144 half-cut mono článků M10 
výkon až 550 Wp  

Černý rám / bílá zadní vrstva

15 let produktová záruka 
25 let záruka na výkon 

AEG HIGH EFFICIENCY SERIES

- 

+

320 šindelových článků na bázi G12 
s výkonem až 430 Wp 

Černý rám / černá zadní vrstva

15letá produktová záruka 
25letá záruka na výkon
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HYBRIDNÍ STŘÍDAČE AEG

Rezidenční solární střídače AEG jsou navrženy speciálně pro domácnosti, s důrazem      
na elegantní optiku a kompaktní velikost.  
Robustní konstrukce asymetrických třífázových střídačů AEG zajišťuje spolehlivý tok 
energie  z komerčních elektráren do odběrného místa či baterie.  
Všechny střídače AEG poskytují přístup ke svému provozu a výkonu v reálném čase 
díky pokročilým monitorovacím aplikacím.   
Hybridní střídače AEG mají integrovanou možnost pro připojení vysokonapěťové baterie 
AEG ve velikosti 10 a 15 kW. 

27

AS-ICH02-2/HV: vysokonapěťový střídač k vysokonapěťové baterii AEG

Výkonové třídy: 8 / 10 kW
Vysoké napětí, 2 MPPT Globální 
monitorování, RS485 + WiFi
Rozměry (V x Š x H): 516 x 415 x 180 mm

5letá produktová záruka
(možnost prodloužení na 10 let)

TŘÍFÁZOVÉ HYBRIDNÍ STŘÍDAČE

DOMOV JE MÍSTO, KDE PROUDÍ ENERGIE

Elegantní vzhled, tichý provoz 
(bezventilátorová konstrukce), 
inteligentní řízení zátěže a úspora  
ve špičce
Integrovaná možnost připojení 
vysokonapěťové baterie AEG
Vestavěný SPD typu II (na straně DC) 
a IP66 pro vyšší spolehlivost
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BATERIOVÉ SYSTÉMY AEG

Bateriové systémy od společnosti AEG vám umožní ukládat energii, kterou 
chcete použít, a to v době, kdy ji nejvíce potřebujete.  
Naše vysokonapěťová akumulační jednotka je modulární a lze ji rozšiřovat, aby se 
zvýšila její  kapacita a poskytla vám ještě větší flexibilitu. 

21

VYSOKONAPĚŤOVÁ BATERIE AEG
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Pro flexibilní zvýšení kapacity systémů ukládání energie

AS-BBH1-10000/HV: pro standardní rezidenční instalaci 

Nominální kapacita úložiště 10,0 kWh 
Užitná kapacita úložiště 9,0 kWh 
Možnost paralelní konfigurace Lithiové 
baterie (LFP) Pro spárování s hybridním 
střídačem AEG
Rozměry 971 x 654 x 227 mm
Černý mat/bílý kryt, LCD

Záruka na produkt: 6000 cyklů

AS-BBH1-15000/HV: pro energeticky náročnější instalace RD

Nominální kapacita úložiště 15,0 kWh
Užitná kapacita úložiště 13,5 kWh
Možnost paralelní konfigurace Lithiové 
baterie (LFP) Pro spárování s hybridním 
střídačem AEG
Rozměry 1205 x 654 x 227 mm
Černý mat/bílý kryt, LCD

Záruka na produkt: 6000 cyklů
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DOMOV JE MÍSTO SDÍLENÍ
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AEG WALLBOX SUPREME: Rychlé nabíjení.

Maximální nabíjecí výkon škálovatelný 
od 6,2 kW do max. 22 kW
Montáž: stěna
Pro vnitřní i venkovní použití 

Třífázová nabíjecí spojka 
RCD typu 2
RS485, Ethernet, USB-C

NABÍJEČKA EV

JDĚTE, ZKOUMEJTE, DOBÍJTE.

EV NABÍJEČKY AEG 

Nabíječka AEG EV Charger je vhodná pro vnitřní i venkovní použití a je vaším 
spolehlivým partnerem, který vám umožní nabíjení na slunci, kdykoli budete chtít.
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