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Managess Energy GmbH 
 
Alfred-Hess-Straße 23 
99094 Erfurt  
Tel.: +49 361-65 36 33 0 
Fax: +49 361-65 36 33 22 
E-Mail:info@managess-energy.com 
http://www.managess-energy.com 
 
Україна, м. Запоріжжя, 69002,  
просп. Леніна, 92, 114 
Телефон: 061-7015760 
E-Mail: managess-ukraine@ukr.net 

Компанія Managess Energy GmbH діє в галузі 
відновлюваних джерел енергії та спеціалізується на 
комплексній реалізації проектів в альтернативній 
енергетиці. 
Зокрема, в сонячній енергетиці клієнтам пропонується весь 
комплекс послуг: від інжинірингу та проектних робіт до 
постачання обладнання, монтажу, запуску та експлуатації 
установок. Головний офіс підприємства розташований в м. 
Ерфурт (Німеччина). Загальна потужність встановлених 
підприємством фотоелектричних елементів становить 
більше 50000 кВт. Тільки протягом 2009-2010 рр. компанія 
реалізувала в Німеччині, Італії, Чехії, Іспанії, Франції, 
Греції, США більше 50 проектів потужністю від 200 кВт до 
10 МВт 

 

DEGERenergie GmbH 
 
Industriestraße 70 
72160 Horb am Neckar 
Tel.: +49 7451 53914 0 
Fax: +49 7451 53914 10 
E-Mail: info@degerenergie.com 
www.degerenergie.com  

Компанія DEGERenergie GmbH є провідним розробником 
та виробником систем стеження для сонячної енергетики. 
Починаючи з 1999 року, компанія займається розвитком, 
розробкою, виробництвом та сервісом систем стеження для 
фотоелектричних модулів. Використання одно- та 
двохосних систем DEGERenergie значно підвищують 
ефективність та економічність фотоелектричних установок 
порівняно з використанням як нерухомих, так і 
астрономічно керованих систем.  

 

Diehl AKO Stiftung & Co. KG 
 
Pfannerstraße 75 
88239 Wangen im Allgäu 
Tel.: +49 911 947 0 
Fax: +49 911 94734 29 
E-Mail: info@diehl.com 
www.diehl.com 

Підприємство Diehl AKO Stiftung & Co. KG входить до 
складу групи компаній Diehl Gruppe і в галузі сонячної 
енергетики спеціалізується на виробництві перетворювачів 
під брендом PLATINUM®, а також обладнання для 
моніторингу фотоелектричних установок та систем 
енергоменеджменту «Розумний дім».  Завдяки коефіцієнту 
корисної дії понад 98% та здатності до вироблення енергії 
навіть при незначному сонячному випроміненні, 
перетворювачі PLATINUM® належать до найкращих 
пристроїв свого класу, виготовлених за сучасними 
інновативними технологіями.  

 

Heckert Solar AG 
 
Carl-von-Bach-Straße 11 
09116 Chemnitz 
Tel.: +49 371 458568 0 
Fax: +49 371 458568 880 
E-Mail: info@heckert-solar.com 
www.heckert-solar.com  

Компанія Heckert Solar AG спеціалізується на виробництві 
якісних і ефективних полі- та монокристалічних 
фотоелектричних модулів різних розмірів та різної 
потужності. Виробнича програма включає модулі в різних 
виконаннях і для різного призначення – для приватних 
будинків, сільськогосподарських підприємств, дахів 
промислових та адміністративних будівель. Стовідсоткова 
якість гарантується виробництвом в Німеччині, в м. Хемніц / 
Заксен.  
Крім того, клієнтам пропонуються комплексні системні 
рішення: починаючи з кабельно-провідникової продукції та 
перетворювачів і закінчуючи системами монтажу модулів. 

 

 

SCHLETTER GmbH 
 
Alustraße 1 
83527 Kirchdorf / Haag i. OB 
Tel.: +49 8072 9191 0 
Fax: +49 8072 9191 9100 
E-Mail: info@schletter.de 
www.schletter.de 

Компанія Schletter GmbH спеціалізується на розробці та 
виробництві найсучасніших систем для монтажу 
фотоелектричних установок. 
Монтажні системи являють собою модульні уніфіковані 
конструктивні вузли, які складаються з високоякісних 
складових (алюміній/нержавіюча сталь) універсального 
застосування.  
В залежності від виду поверхні, на яку монтується 
фотоелектрична установка, клієнтам пропонуються 
різноманітні системи для монтажу (похилі, 
фасадні/вертикальні, наземні, навісні), а також 
комплектуючі для них.  
Наші системи об`єднують в собі оптимальне статичне 
виконання, швидкий монтаж, економічність, тривалий 
термін експлуатації та привабливі ціни. На всі наші системи 
ми даємо гарантію експлуатації 10 років. Виробництво 
знаходиться виключно в Німеччині в м. Кірхдорфі/Хааг. 



 

 

 
 

Santon GmbH 
 
Postfach 5217 
41334 Nettetal  
Tel.: +49 180 118 40 88  
Fax: +49 180 118 41 99 
E-mail: info@santonswitchgear.com 
www.santonswitchgear.com 
 

Компанія Santon GmbH пропонує широкий спектр 
спеціально розроблених для сонячної енергетики вимикачів 
струму, в т.ч. і аварійних вимикачів.  
Таких рішень часто потребують ситуації, коли стандартного 
вимикача недостатньо чи стандартний вимикач мусить бути 
пристосований до конкретних вимог клієнта.  
Вся продукція компанії Santon виготовляється у 
відповідності до європейських та міжнародних норм та 
сертифікована згідно з ISO 9001:2000. Розробкою, 
виробництвом та закупівлею матеріалів займається 
головний офіс компанії в Роттердамі / Нідерланди. Збутові 
та сервісні підприємства працюють в Великобританії, 
Німеччині та Іспанії. 

 

 

SMA Solar Technology AG 
 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Tel.: +49 561 9522 0 
Fax: +49 561 9522 100 
E-Mail: info@SMA.de 
www.SMA.de 
 

Компанія SMA Solar Technology AG є світовим лідером в 
сегменті перетворювачів струму для фотоелектричних 
установок та провідним постачальником трансформаторної 
та дросельної техніки, а також інноваційних рішень в сфері 
виробництва енергії.  
Компанією SMA розробляються та виготовляються 
високоефективні перетворювачі струму для 
фотоелектричних установок різних типорозмірів і 
потужності та у відповідності до певних вимог підключення 
до мережі.  
Перетворювачі SMA відзначаються коефіцієнтом корисної 
дії до 99% і таким чином уможливлюють високоефективне 
виробництво електроенергії.  

Високотехнологічна, інноваційна продукція компанії SMA 
успішно представлена в багатьох країнах на 4 континентах.  

 

 

solarSTEP Unternehmensgruppe 
 
Niederlassung Frankfurt 
Stützeläckerweg 14 
60489 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 269 1370 0 
Fax: +49 69 269 1370 29 
E-Mail: info@solarstep.de 
www.solarstep.de 
 

Група підприємств solarSTEP – надійний партнер для 
реалізації комплексних проектів в галузі сонячної 
енергетики в міжнародному масштабі.  
Сфера діяльності компанії охоплює: 

� розробку та продаж власних систем монтажу 
фотоелектричних установок 
� консалтинг, проектування та інсталяцію 
фотоелектричних установок 
� відповідну підготовку поверхні даху 
� експлуатацію та обслуговування установок 

Завдяки нашому багаторічному досвіду досягається 
оптимальне проектування сонячних електростанцій на 
дахах і фасадах. 

 

 

Solutronic AG 
 
Küferstrasse 18 
73257 Köngen 
Tel.: +49 7024-96128 0 
Fax: +49 7024-96128 50 
E-Mail: info@solutronic.de 
www.solutronic.de 

Компанія Solutronic AG спеціалізується на розробці та 
виробництві перетворювачів струму під торгівельною 
маркою SOLPLUS. Перетворювачі струму є центром 
фотоелектричної установки, які не тільки перетворюють 
постійний струм в змінний, але й виконують багато інших 
важливих функцій з контролю та аналізу.  
Перетворювачі SOLPLUS в класі потужності від 1,5 до 12 
кВт відзначаються високою якістю та дуже високим 
коефіцієнтом корисної дії.  
Продукція компанії включає: перетворювачі SOLPLUS, 
енергоменеджмент для перетворювачів SOLPLUS, а також 
відповідне програмне забезпечення.  
Вся продукція компанії Solutronic виготовляється виключно 
в Німеччині.  

 

Sunways AG 
 
Maceirestraße 3-5 
78467 Konstanz 
Tel.: +49 7531 99677 0 
Fax: +49 7531 99677 10 
www.sunways.de 
 

Компанія Sunways AG є лідером в розробці технологій для 
сонячної енергетики та спеціалізується на виробництві 
широкого спектру компонентів для успішної експлуатації 
фотоелектричних установок: 

� елементи на кремнієвій основі 
� фотоелектричні модулі та системи 
� перетворювачі 

Пропонуються індивідуальні рішення, орієнтовані на 
конкретного клієнта: 

� прозорі та кольорові елементи сонячних батарей 
� фотоелектричні установки, інтегровані в будівлі 

Завдяки запатентованій технології HERIC® інвертори 
Sunways не тільки прості в обслуговуванні, але й дуже 
ефективні.  


