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18,5 MWp nagyságú napelempark! 

 

Az IBC SOLAR Austria GmbH építi Magyarország jelenlegi legnagyobb 

napelemparkját a Mátrai Erőmű Zrt. területén. 

Az osztrák vállalat ez év májusában kezdte el az ország legnagyobb napelem 

erőművének építését. A 18,5 MWp teljesítményű projekt a Mátrai Erőmű 

közvetlen közelében valósul meg.  

72.480 Modul! 

Néhány hét múlva a Mátrai Erőmű 30 hektárnyi meddőhányója 72.480 

napelemmel lesz lefedve és 10 központi inverterrel összekötve. Az ország 

legnagyobb barnaszénerőműve így Magyarország eddigi legnagyobb 

naperőművét tudja majd a szomszédságában. Ennek az egyszeri 

kombinációnak a megrendelője a Mátrai Erőmű Zrt, amely vállalat az RWE 

50%-os tulajdonában áll. 

Logisztikai kihívás 

A technikai tervezésért, az anyagok beszerzéséért és a napelem erőmű 

építéséért az IBC SOLAR AUSTRIA a román EnergoBit-Csoporttal valamint a 

magyar Wire-Vill Energetics céggel karöltve felelős. A logisztikai kihívást az 

anyagoknak a 70 méter magas platóra való felszállítása jelenti. Erre a célra 

külön utakat kellett építeni az építési területen. 

 

Projekt kezdete: 2015. május 

Tesztüzem: 2015. augusztus 
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Az építési munkálatok után évente mintegy 10000 átlagos magyar háztartást 

fog majd a napelempark napenergiából származó árammal ellátni. A rendszer 

hat hetes tesztüzeme már 2015. augusztusában kezdődik. 

 

A legnagyobb projekt 

A nemzetközileg aktív IBC SOLAR csoportnak ez a magyar projekt az egyik 

legnagyobb megbízása a konszern történetében. Az IBC SOLAR több, mint 

30 éves múltra tekint vissza a napelem ipar területén. A német rendszerház 

több éve már nem csak napelemes rendszerek disztribútoraként, hanem 

projekttervezőként és generálkivitelezőként is sikeres. Így már a világ 

különböző pontjain, többek között Németországban, Olaszországban, 

Japánban, Portugáliában, Spanyolországban, Indiában és Malajziában is 

megvalósított megawatt méretű napelemes rendszereket. 

 
Az IBC SOLAR AG-ről és az IBC SOLAR AUSTRIA-ról 

Az IBC SOLAR világszinten vezető specialista napelemes rendszerek területén: komplett megoldás 

kínálója napfényből nyerhető áram területén. A vállalkozás a tervezéstől a kulcsrakész átadásig egy 

napelemes erőmű teljes spektrumát lefedi. A tevékenységi terület hálózatra visszatápláló napelemes 

erőművektől, hálózattól független áramellátáson át a vállalkozások saját áramszükségletének 

fedezésére szolgáló rendszerekig terjed. A cég a kereskedelmi tevékenységét szakmai partnereken 

keresztül bonyolítja. Projektfejlesztőként a világ különböző tájain tervez, elad és valósít meg 

nagyprojekteket. A napelemes park optimális teljesítményét a mindenkori karbantartások és a 

felügyeleti rendszer biztosítja. 

 

Az IBC SOLAR-t  1982-ben Udo Möhrstedt, aki jelenleg is vezérigazgatója a cégnek, alapította Bad 

Staffelsteinban. Az IBC SOLAR AUSTRIA már 2007 óta foglalkozik napelemes rendszerek 

értékesítésével Ausztriában és Magyarországon. A cél, hogy kiváló minőségű napelemes rendszerek 

vezető értékesítője legyen az IBC, a legmesszebbmenőkig teljesült az évek folyamán. Mára az IBC 

SOLAR az első számú partner Ausztriában és Magyarországon ennek a környezetbarát, jövőbe 

mutató technológiának a piacán. Az IBC SOLAR AUSTRIA ügyfeleinek kizárólag a legjobb minőségű 

alkatrészeket, a minősített szakmai partnereken keresztül a legjobb tanácsadást, szakszerű tervezést 

és a kiválaszott modulok precíz szerelését biztosítja. 

 

Érintkezés:  
http://www.ibc-solar.at/kontaktaufnahme.html  
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