POWER SYSTEMS GMBH

FORMULARZ ZAPYTANIA - SYSTEMY MONTAŻOWE
Inquiry form for mounting system

Tak, aby nasi doradcy klienta mogli jak najlepiej przygotować się do Państwa projektu i Państwa życzeń,
Jesteśmy zadowoleni z kompletności formularza zapytania.
Please complete the request with as much information as you can. This will help our customer advisers to prepare themselves in the best way for your project and your wishes.

LOKALIZACJA PROJEKTU

TWOJE DANE KONTAKTOWE
Contact data:

Project location:

Osoba do kontaktu:

Nazwa projektu:

Contact partner:

Project name:

Firma:

Ulica / Numer domu:

Company name:

Address:

Ulica / Numer domu:

Kod pocztowy / Lub:

Address:

Postcode / City:

Kod pocztowy / Lub:

Kraj:

Postcode / City:

Country:

Tele:

Google Mapa Współrzędne (kmz):

Phone:

Google maps coordinates (KMZ):

E-mail:

Dostęp dla ciężarówek 40t możliwe:

Tak

Nie

E-mail:

Access for truck 40t possible:

Yes

No

Kolejna szczególna cecha drogi dojazdowe

TWOJEJ PROJEKT

Further special features for the acces road:

Your project

Rozpoczęcie budowy:
Start of construction:

Wielkość zakładu (kWp):
Size of the plant (kwp):

Liczba modułów:
Quantity of modules:

MODUŁY

Konstrukcja modułu:
Module layout design:

Module Data

Kąt nachylenia ( ˚ ):

Producent:

Tilt angle( ˚ ):

Module manufacturer:

Dolna krawędź modułu
odległościowego do
gruntu (mm):

Wymiary (mm):
Module dimensions (mm):

Wydajność (Wp):

Distance between lower edge of
module and floor (mm):

Module output (Wp):

USŁUGI FAKULTATYWNE / KOMPONENTY

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Optional services / components

Documents to be attached “if available“

Instalacja systemów montażowych (w tym montaż modułu mechanicznego)

(JEŚLI SĄ DOSTĘPNE)

Plan alokacji modułów

Installation of the mounting system (incl. mechanical module assembly)

Module layout plan

Konstrukcja nośna dla falowników

Karta katalogowa modułu oraz Instrukcja montażu

Inverter`s structure

Module datasheet & installation instructions

Instalacja falowników - konstrukcja nośna

Inwerter arkusz danych oraz przewodnik po ninstalacji (jeżeli dotyczy)

Installation of the inverter`s structure

Inverter datasheet & installation instructions (if applicable)

Data:

Podpis:

Date:

Signature:

Wysyłając nam swoje zapytanie, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych w celu ich przetwarzania. Podstawą prawną składowania jest § 26
ust. 1 BSDG-neu oraz art. 6 ust. 1 f) DSGVO.Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności. The protection of your data is important to us! By submitting your
inquiry, you consent to us storing and processing your data for the purpose of processing your inquiry. The legal basis for storage is Section 26 (1) of the German Federal Data
Protection Act, as amended (BDSG-neu) and Article 6 (1) (f) GDPR.
SOLprime Power Systems GmbH | Philipp-Reis-Weg 6 | D-24148 Kiel
Telefon: 0431 667491-0 | Telefax: 0431 667491-28 | info@solprime.de | www.solprime.de

