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SOLUTII FOTOVOLTAICE IN ROMANIA

INVERTOR, BATERII 
SI POMPE SOLARE

KIT FAMILY SOLAR
ON-GRID SI OFF-GRID

PANOURI
FOTOVOLTAICE

Mono si Policristaline de la 85 la 310 Wp



MADE IN ITALY

FOTOVOLTAIC HIBRID TERMIC

MODULE MONO / POLICRISTALINE 
DE LA 85Wp LA 310Wp

KIT FAMILY SOLAR

Kit-ul family solar este soluția completă proiectata de WKE World 
Key Energy pentru piata rezidentiala. Kit-ul este prevăzut cu toate 
componentele necesare pentru construirea unui sistem fotovoltaic 
integrat (module, structuri de montare, cabluri, siruri de interfață, 
conectori, invertor). Acesta este conceput pentru instalatori si 
proprietarii de case.

Tablouri legate in serie - complete cu descărcătoare de inalta 
tensiune, diode șir, suporturi pentru siguranțe
Conector compatibil MC4
Picturi de interfață pentru rețea
Invertor cu 7 ani de garanție
Cabluri de legătură (DC parte - partea aprox)
Structuri de sprijin
Manual de instalare
Sistemul de protecție inclus

Modulele WKEWorld Key Energy respectă standardul 
internațional TUV, IEC 61215 și 61730, ISO și CE . Avem 
servicii post-vânzare flexibile și în timp util. Oferim produse 
de calitate și servicii perfecte pentru clienții noștri, cu care 
caută relații pe termen lung de cooperare. 

Prin inovația tehnologică continuă și extinderea cererii, 
compania noastră continuă sa reduca costul de producție 
al modulelor pentru a face energia solară inepuizabilă și 
accesibilă pentru fiecare familie sau societate, pentru crearea 
unui viitor mai bun și mai verde !

O gAMA COMpLETA dE pROdUSE pENTRU ROMÂNIA

PUTERE ON-GRID: 1500W, 2000W, 3000W, 5000W, 10000W, 15000W

PUTERE OFF-GRID: 250W, 500W, 1000W  
(cu baterii) 2000W, 3000W, 5000W, 10000W



ON-GRID / OFF-GRID INVERTOR

Gama Invertoarelor WKE este largă și flexibilă. 
Datorita gamei largi de tensiune de intrare este ideal 
pentru utilizarea în medii interne. 
Oferă o eficiență ridicată și fiabilitate de conversie. 

Seria WKE oferă beneficii pe termen lung, și este 
echipata cu o interfață de utilizator prietenoasa, cu 
un design elegant, care o face foarte potrivita pentru 
aplicații casnice.

Kit cu o pompă volumetrică cu trei pistoane. Sistemul fotovoltaic de 
alimentare cu apă este un sistem de înaltă eficiență pe baza energiei 
solare. Include panou solar, de reglementare și de înaltă performanță 
fotovoltaica. Sistemul WKE 3D, folosit la puterea maximă, este cea 
mai bună soluție ca timp, pentru a economisi energie. Ai putea salva 
mai mult de 73 % din apa pentru irigații, în plus, oferă garanția de 
putere pentru irigarea culturilor în sezonul extrem de uscat.

POMPE SOLARE PENTRU AGRICULTURA

WKE World Key Energy oferă o gamă largă de module 
fotovoltaice cu puterea de a răspunde mai bine nevoilor de 
instalare:de la parcuri fotovoltaice până la acoperișurile 
clădirilor industriale. Ori de câte ori există clădiri cu 
acoperișuri de “ suprafețe mari, “ World Key Energy înțelege 
potențialul lor enorm de a genera energia de la soare și de a 
crea noi oportunități de venituri suplimentare si de economie 
la factura de curent precum si a gastigurilor din certificatele 

verzie. WKE World Key Energy urmează tehnici birocratice 
prin diferite etape: de la verificarea ca manager energetic, 
evaluarea corectă a puterii electrice de care are neviue fabrica, 
obținerea autorizațiilor necesare pentru construirea sistemului 
(CTE, ATR, conexiunea contractului, ANRE). WKE World 
Key Energy susține investitorul prin relația directă cu 
instituțiile de credit în conformitate cu legislația română 
și este o instituție financiară partenera pe piata locala.

INVESTITII SOLARE PE ACOPERISURI SI PARCURI INDUSTRIALE
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www.worldkeyenergy.com

DESPRE NOI:
World key Energy este un producător de module și soluții fotovoltaice, fondat de senior manageri cu o experiență vastă 
în domeniul energiei regenerabile, cu o misiune precisă de deschidere a pieței fotovoltaice în România și Europa de Est. 
Societatea Word Key Energy datorita acestui know-how de care dispune este capabila sa anticipeze oportunitățile oferite de 
piața de distribuție din România, printr- o monitorizare profundă și continuă a schimbărilor apărute în necesitățile distribuitorilor 
și reglementărilor. Societate World Key Energy crede în aria de acoperire a zonei aflate in dezvoltatare printr-un spectru larg 
de distribuitori și comercianți cu amănuntul. Din aceste motive, World Key Energy este prezenta în România,avand sediul 
în Timișoara, avand structura tehnică proprie, comercială și logistică, iar produsul este întotdeauna disponibil pentru livrare 
imediata. Distribuția în România se face prin intermediul serviciilor de transport si logistica Dunca Expeditii.

MisiunEa noastră
Principalul nostru domeniu de activitate este distribuția de module solare și produse solare de înaltă calitate, care 
sprijină, de asemenea, dezvoltarea și managementul de proiecte (constructia de parcuri fotovoltaice și sisteme 
fotovoltaice pe acoperișuri), pe piata fotovoltaica din Romania. Prin inginerii noștri, vom acorda asistența necesară 
pentru investitorii străini și locali pentru studii de fezabilitate si analize ale zonei, cererea tuturor documentelor necesare 
pentru producerea de energie verde de la cei care autorizeaza constructiile fotovoltaice, organizarea și punerea în 
aplicare a proiectelor. Modulele și soluțile fotovoltaice WKE Word Key Energy sunt răspândite peste tot in România prin 
intermediul agenților, care actioneaza aprobati de personalul nostru tehnic. Ofertele sunt unrmatoarele: panouri solare 
conventionale: monocristaline si policristaline de la 120 Wp la 310 Wp și completează gama cu Sistemele fotovoltaice Kit 
family solar de la 3 kW la 9 kW, deja configurate cu module, invertoare și facilități de instalare, gata pentru asamblarea 
care urmeaza sa fie facuta de instalatori calificati și disponibile în stoc. Am adaugat un produs nou in portofoliul nostru 
si anume Pompa solara pentru utilizare în agricultură, specifica pentru irigare.

rEțEa dE distribuțiE
WKE World Key Energy vrea să lucreze în România prin distribuitori, alti operatori cu activitate in acest sector, revanzatori 
de sisteme termo - hidraulice, comercianți cu amănuntul, instalatori electrici, centre comerciale de mari dimensiuni. Prin 
aceste relații și experiența vasta pe piața locală cu distribuitorii de sisteme termo - hidraulice, WKE Word Key Energy a 
intrat pe piata romaneasca. World Key Energy are propriul birou de logistică în Timișoara, și este capabila sa distribuie 
produsele din România, în 48/72 de ore de la primirea comenzii. 

CERTIFICATELE NOASTRE

O gama completa de produse pentru Romania

REZIDENTIAL INDUSTRIAL PARCURI FOTOVOLTAICE SI INVESTITII AGRICULTURA

Pentru mai multe informatii cu privire la toate produsele noastre vizita www.worldkeyenergy.com

CAUTA DISTRIBUITORI PENTRU zONELE LIBERE

WKE World Key Energy Srl - Office / Logistic: Dunca Expediţii, Comuna Dumbrăviţa 
Judetul Timiş - DJ 691 Nr. Km 7 + 142 - Tel: 0040-256-373901 - www.worldkeyenergy.com


