
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Napelem rendszer telepítése a Vasszer-Raktártechnika Kft.  

Salgótarján, Budapesti úti telephelyén 
 

Vállalkozásunk 2019. évben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Napelemes 

rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak című felhívására pályázatot 

nyújtott be, melynek keretében 2 964 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A cég 1991-től működik, amely fémvázú tipizált méretű, fix polcrendszereket gyárt. Salgótarján, Budapesti út 

23. szám alatt végzi a Salgó polc vázszerkezeteinek elektronikus porfestéssel történő felületkezelését és az 

azt megelőző korrózióvédelmi alapozást. Évente 150 tonna, közel 1.000 m2 felületkezelést végez a cég.  

 

A fejlesztés célja:  

14,82 kWp teljesítményű kristályos napelemrendszer kiépítése és beüzemelése, hálózatra visszatermelő 

ad/vesz órával szerelt rendszer telepítése, mellyel cégünk a szükséges 36.252 kWh fogyasztást részlegesen 

– közel 45%-ban – zöldenergiával váltja ki. 

 

A fejlesztés eredménye: 

A tetőfelületre felszerelt alumínium és rozsdamentes acél szerkezetű rendszerben 52 db, 60 cellás 

polikristályos, egyenként 285 Wp teljesítményű GP-Solar GSH 285P/120-as napelem tábla került telepítésre, 

melynek beépített teljesítménye 14,82 kWp. A rendszer évi 16.302 kWh villamos áramot állít elő. A rendszer 

által megtermelt árammennyiséggel a felületkezelő és gyértó berendezéseket és a világítást működtetjük, ami 

éves szinten - 30 Ft/kWh – 489.060 Ft költségmegtakarítást indukál. Az ÜHG gázkibocsátás 12,2640 tonnával 

csökken. 

 

A felszerelt inverter Fronius Symo 15.0-3-M típusú 15 kWac névleges teljesítményű, távleolvasást biztosító 

csatlakozással. Beépítésre került túlfeszültség/villámvédelmi és áramtalanítási kapcsoló a két stringre: 

Phoenix Contact, és Santon DFS-14-es kapcsoló. A 350-os hajlású horganyzott tartószerkezet és a rögzítő 

elemek 30 éves átrozsdásodás elleni védelemmel. Az inverter MSZ EN 62116-os előírással és CE 

minősítéssel, a napelem panelek TÜV IEC61730 és IEC61646 tanúsítvánnyal és legalább 25 éves 80%-os 

teljesítménygaranciával rendelkeznek. 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.  

 

 

A projekt adatai: 

- a kedvezményezett neve:  VASSZER-Raktártechnika Raktártechnikai Kft. 

- a projekt címe:    Napelem rendszer telepítése a Vasszer-Raktártechnika Kft.  

Salgótarján, Budapesti úti telephelyén 

- a szerződött támogatás összege: 2 964 000 Ft 

- a támogatás mértéke (%-ban):  100% 

- a projekt befejezési dátuma:  2020. 09. 02 

- projekt azonosító száma:  GINOP-4.1.3-19-2019-01557 


