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KÉNYELMESEN
MEGOLDÁSOK

Célunk, hogy Önnel együttműködve megvalósítsuk a családja számára
elengedhetetlen, zöld beruházásokat. Egyedi fejlesztésű, EZ kalkuláló
szoftverünk és tanácsadóink biztosítják, hogy megoldásaink innovatívak,
költséghatékonyak és az Ön számára gyorsan megtérülők legyenek.



Maximalizálja
megtakarítását velünk! 

Telepíttessen napelemes rendszert otthonába csapatunkkal, használjon ingyen
energiát és növelje megtakarítását további termékeink kihasználásával.

EZ garázs
Egészítse ki otthonát gyorsépítésű

garázs épületünkkel ...

Járjon a nappal
... napelemmel töltve, ez a zöld

életmód legnagyobb megtakarítása.

Töltsön a nappal
... „tankoljon” ingyenesen

napelemmel, otthona kényelméből.

Fűtsön-hűtsön a nappal
... táplálja klímáját vagy hőszivattyúját,

ingyenesen napelemmel.

Modernizálja
életét

Maximalizálja
megtakarítását

Magánszemélyeknek

Társasházaknak

Teljeskörű megoldásokat biztosítunk családi házak
energetikai modernizálására. Megoldásainkkal nem
csak megtakaríthat, de növelheti családja biztonságát
és ingatlana értékét is. 

Társasházak teljeskörű energetikai felmérését és
modernizálását válláljuk. Megoldásainkkal jobb
életkörülményeket és alacsonyabb számlákat
teremtünk a lakóközösségének.

Cégeknek

A magas energiaárak a cégeket érintik leginkább.
Szolárra épített, elektrifikációs megoldásainkkal
azonban biztonságban tudhatja vállalkozását a
növekvő energiaáraktól.

E-autó
Lízingeljen használt elektromos

autót ...

Hőszivattyú - Klíma
Fűtse és hűtse otthonát, hőszivattyús

megoldásunkkal ...

Extra megoldás: Használja ki a finanszírozási és támogatási lehetőségeket, mi
ebben is segítünk!

Napelem
Lássa el otthonát zöldárammal, növelje

otthona komfortját és értékét ...

Szolár garázs
... napelemes tetővel olcsón növelheti

áramtermelő kapacitását.

Éljen a nappal
... éljen költségmentesen, éljen

fenntarthatóan. 

E-autó töltő
Töltse járműveit otthonában, autójára

szabott töltővel ... 



Válassza a megbízhatóságot!

Gyors
ügyintézés

Innovatív, saját fejlesztésű szoftverünknek
köszönhetően, velünk az ügyintézés gyors és
problémamentes.

Minőségi
termékek

Minden termékkategóriában csak a legjobb ár-érték
arányú termékekkel dolgozunk, hogy
együttműködésünk eredménye időtálló legyen.

Csapatunk innovatív szemléletű szakemberekből áll,
akik tapasztalatukra alapozva, Önnek mindig a
legmodernebb megoldásokat állítják össze.

Tapasztalt
csapat

Válassza testreszabott
megoldásainkat!

Egyedi
kalkuláció

Saját fejlesztésű EZ szoftverünk személyre szabott
termékajánlatokat készít Önnek. Láthatja az általunk
javasolt megoldások pontos árát, kivitelezési idejét és
megtérülését is.

Segítünk
választani

A közös munka egy átfogó technikai felméréssel
kezdődik. Segítünk kiválasztani az optimális
termékeket, figyelembevéve a számításainkat és az
Ön preferenciáit.

Tanácsadóink az Ön érdekében és megbízásából
dolgoznak. Szolgáltatásunk mindig teljeskörű, az
igényfelméréstől a garanciális szervizig tart.

Teljeskörű
ügyintézés



Hőszivattyú - Klíma megoldás
Modernizálja otthonát hőszivattyúval

Átfogó
előnyök

A hőszivattyúval fűteni és hűteni is lehet, így
növelheti komfortját, valamint ingatlana értékét
is!

Teremtsen értéket megújuló hűtéssel
és fűtéssel!

Válassza a nap ingyenes energiáját
fűtésre, hűtésre!

A gáz ára folyamatosan növekszik. Az Európai Unió
elkötelezett, hogy a lakossági fogyasztást mielőbb
át kell állítani megújuló fűtésre. A gázról való
átállás alternatív energiákra 2035-ig
elkerülhetetlen.

Váltson
időben!

A hőszivattyú a legolcsóbb fűtési és hűtési
megoldás. Egészítse ki napelemmel és fűtsön-
hűtsön ingyen, a nap energiájával.

Fűtsön-hűtsön
a nappal. 

A hőszivattyú 1 egységnyi villamos energiából
átlagosan 3,5 egységnyi fűtési/hűtési energiát állít
elő, míg a hagyományos gázkazán csupán 0,8-at, a
kondenzációs kazán 1-et. 

Igazán
effektív

Személyre
szabott

Az EZ kalkuláló szoftver javaslatot tesz az Önnek
megfelelő fűtési-hűtési rendszerre és
berendezésekre. Kiszámoljuk a beruházást, a
megtérülést és megtakarítást.



Gyors, rombolásmentes, innovatív
megoldás fűtésre és hűtésre!

Monoblokk hőszivattyúk
Nincs kültéri egysége, két lyuk fúrásával, 20 perc alatt telepítjük a falra.

Monoblokk hőszivattyú az egyedüli, tökéletes és költséghatékony fűtési-
hűtési megoldás, ami -20°C foktól + 50°C fokig teljes fűtést és hűtést
biztosít. Beszereléséhez nem kell klímaszerelő, nem kell rombolni és
festeni, nincs kültéri egysége. Ára beszereléssel megegyezik egy téliesített
inverteres klíma árával és esztétikus kinézetével. Az EZ monoblokk
hőszivattyú megjelenésével, egy radiátor méretével azonos nagyságú
dizájneleme a lakásnak. Elhelyezése lehetséges ablak alá, fölé vagy más
helyre, minden olyan falra, aminek külső kapcsolata van. A hőszivattyú 1
egység áramból, több, mint 4 egység hőt/hideget állít elő a külső
levegőből. A berendezések helyiségenként, távirányítóval szabályozható
és programozható.

Beszerelés ára $

Berendezés ára $$

Kültéri egység Nincs

Beltéri elvégzendő munkák 2 db 16 cm átmérőjű
áttörés a falon

Szabályozás Helységenként

Önálló fűtésre képes -20°C-ig 

EZ12+ EZ12+



Központi hőszivattyú

Az EZ szabadalmaztatott technológiájának köszönhetően egyedülálló
kisteljesítményű központi hőszivattyúkat kínálunk. Egy központi
egységhez akár 4 beltéri egység is csatlakoztatható. Az UES rendszernek
nincs kültéri egysége, mert a központi egység is az ingatlanon belül
helyezkedik el. A rendszer olyan kiegészítő funkciókat tartalmaz, melyek
garantálják, hogy -25°C fokban is megfelelő hatásfokkal fűtsön. A
berendezés minden, már kiépített fűtési rendszerre rászabható. Az Ön
számára tökéletes megoldást tanácsadói felmérésünk során találjuk meg.

SCOP 4

Hűtési teljesítmény 9,93kW

Fűtési teljesítmény 10,65kW

Önálló fűtésre képes -25°C-ig

Technológia Levegő-gáz

Kültéri egység Nincs

Energetikai besorolás A++
EZ428



Fűtési-hűtési megoldások irodákhoz,
csarnokokhoz

Irodaházak
KKV-k irodáiba, irodaházaiba a lakóházakkal
azonos megoldásainkat javasoljuk.

Ipari
csarnokok

Az Ipari csarnokok fűtésére egyedi hőszivattyút
javaslunk, ami képes termomotoros
levegőfűtéses vagy vizes, sugárzó fűtéses
hőleadókat is működtetni.

Az EZ kalkuláló szoftver javaslatot tesz új,
személyre szabott hőszivattyús rendszerére,
pontosan kiszámolja cége megtakarítását és
beruházása megtérülési idejét. 

Programunk
előnye

Ingyen fűtheti és hűtheti épületeit. Irodaháza
és/vagy üzeme tetején elhelyezett napelemek
sokszorosan képesek biztosítani a fűtési, hűtési
igényt.

Nullázza le
rezsijét



0 kW

Maximalizálja megtakarítását!

Hűtő

I - C O N
TÖ L TŐ

Porszívó

Mosógép

Hűtő

I - C O N
TÖ L TŐ

Mosógép

Hűtő

I - C O N
TÖ L TŐ

Hűtő

Max. töltés: 6 kWIntelligens Töltésmenedzsment példa

Ne költsön feleslegesen
hálózatbővítésre!
Optimalizálja töltőjét Intelligens Töltésmenedzsmenttel. 

Az Intelligens Töltésmenedzsment (DLM) egy olyan, speciálisan otthoni töltésre
létrehozott rendszer, mely lehetővé teszi, hogy elektromos gépjárművét, az
otthonában elérhető legnagyobb kapacitással töltse.

Takarítson meg időt
Töltse autóját gyorsan, kényelmesen, otthon.

Kontrolálja
költségeit

Töltse autóját otthon, olcsó lakossági árammal és
függetlenedjen a folyamatosan dráguló, nyilvános
töltőhálózatoktól.

EZ Solutions
extra megoldás:
Töltsön a nappal

Termelje meg elektromos autója fogyasztását
otthoni napelemes rendszere segítségével és
nullázza le üzemanyagköltségeit.

Elektromos autótöltő megoldás
Telepítsen elektromos autótöltőt otthonába



Testreszabott otthontöltési megoldás

Otthona és elektromos autója technikai
paraméterei alapján kiválasztjuk az Ön számára
tökéletes töltőt.

Egyedi
kalkuláció

Napelemes rendszere tervezésekor figyelembe
vesszük jövőbeli igényeit. Ha tervez elektromos
autót vásárolni, úgy méretezzük napelemes
rendszerét, hogy „tankolhasson a nappal”.

Tervezünk
a jövővel

Dőljön hátra! Tanácsadóink mindent megszerveznek
a felméréstől a beüzemelésig.

Teljeskörű
szolgáltatás

Miért kényelmes?

M i n d e n  i g é n y n e k
m e g f e l e l ő  m e g j e l e n é s

K ö n n y e n  k e z e l h e t ő
f e l h a s z n á l ó i  f e l ü l e t

V é d e l e m  é s
m e g t a k a r í t á s

I n t e l l i g e n s  t ö l t é s
m e n e d z s m e n t  ( D L M )

E g y k e z e s  h a s z n á l a t ,
e g y s z e r ű  t ö l t é s



Megbízható
csapat

Biztonságos
termékek

Válassza a megbízhatóságot!

Green Cell (standard), Enel X (médium), Gewiss Joinon (prémium)
autótöltőket telepítünk széles választékban, az Ön autójához és
igényeihez alkalmazkodva.

Gyártó

Típus

Termékgarancia

Ár

Ország

Teljesítmény

Kijelző

Tapasztalt csapatunknak köszönhetően a
telepítési folyamat gyorsasága és
gördülékenysége garantált.

Takarítson meg
időt

Töltsön időt családjával, míg autóját gyorsan,
kényelmesen, otthon tölti.

Közvetlenül a hálózatról tölteni nem
biztonságos, védekezzen a veszélyei ellen
otthoni elektromos autó töltővel.

EV PowerBox

2 év

$

Kína

22 kW

Igen

JuiceBox

3 év

$$

Amerika

7,4-22 kW-ig

Nincs

I-CON I-CON Premium

2 év 2 év

$$ $$$

Olaszország Olaszország

7,4-22 kW-ig 7,4-22 kW-ig

Nem Igen

Töltő optimalizáció Nem Igen Opcionális Opcionális



Éljen a nappal! 
Éljen költségmentesen!

Közelítse a
nullához a rezsit!

Csökkentse tovább
költségeit

Spórolja meg a havi villany- és gázszámláját, közlekedjen ingyen! 
 Védekezzen napelemes rendszer telepítésével az energiaárak
emelkedésével szemben. Tegyen többet és maximalizálja megtakarítását,
így nem csak a villanyszámláját nullázhatja le, hanem megszabadulhat
további rezsiköltségeitől is.

Járjon a nappal!

Fűtsön a nappal!

Hűtsön a nappal!

Szolár Megoldás
Telepítsen napelemes rendszert otthonába



Teremtsen értéket családjának!

Ingatlanának és életének önfenntartóvá tétele jelentősen
megnöveli annak értékét. Az infláció csökkenti megtakarításai
értékét. Az általunk javasolt, zöld beruházások értéknövelést és
gyors megtérülést hoznak. Tapasztalt kollégáink a becsült
értéknövekedés kiszámításával támogatják döntését. Programunk
azonnal kiszámolja a szükséges pénzügyi befektetést és a pontos
megtérülési időt. 

Növelje ingatlana
értékét!

Védekezzen az
infláció ellen!

Tegyen gyermekei
fenntartható jövőéért!

Felmérjük otthonát, hogy megtaláljuk a legjobb
technikai megoldásokat. Megvizsgáljuk hosszútávú
igényeit, hogy napelemes rendszerét a jövőre
tervezhessük.

Segítünk
választani

EZ szoftverünk elkészíti az Ön egyedi ajánlatát, 
 kinyomtatja az engedélyezéshez és kivitelezéshez
szükséges dokumentumokat.

Egyedi
kalkuláció

Szolgáltatásunk teljeskörű, életen át tartó.
Dőljön hátra, míg mi dolgozunk! 

Teljeskörű
ügyintézés



S z e m é l y r e s z a b o t t
m e g o l d á s  

I g é n y f e l m é r é s ,
k a l k u l á c i ó

A j á n l a t a d á s

S z e r z ő d é s ,
e n g e d é l y e z t e t é s

K i v i t e l e z é s ,
á t a d á s

Kapcsolatfelvétel

Utánkövetés,
karbantartás

Teljeskörű szolgáltatás

Válassza a biztonságot!

Tegyen családja
energiabiztonságáért 

Teremtse meg energiaellátásának
függetlenségét. Szabaduljon meg az
energiaárak nyomásától.

Válasszon minőségi
termékeinkből

Dőljön hátra,
mi dolgozunk!

Tanácsadóink, projektmenedzsereink,
tapasztalt szakembereink és EZ kalkuláló
szoftverünk garantálják a telepítési
folyamat gyorsaságát, gördülékenységét.

Az EZ kalkuláló szoftver egyben és gyorsan lebonyolítja a folyamatot a
kapcsolatfelvételtől a kivitelezésig.

Termékpalettánk megkérdőjelezhetetlen
minőséget, valamint értékállóságot
biztosít ügyfeleink számára. 



Megoldásaink részeként csak prémium napelemeket ajánlunk ügyfeleinknek, hogy
rendszerük minősége megkérdőjelezhetetlen legyen!

Gyártó

Kína Kína KínaOrszág

10 év 10 év 12 évTermékgarancia

$ $$ $$Ár

Igen Igen IgenAC/DC védelem

230/400 V 230/400 V 230/400 VHálózati csatlakozás

Nem Igen IgenAkkumulátor kompatibilitás

Külső
optimalizáló

Saját
optimalizáló

Saját
optimalizáló

Optimalizálási lehetőség

Napelemeink

Invertereink
Invertereink kiválasztásakor elengedhetetlen szempont volt, hogy ár-érték
arányban a legjobbak legyenek kategóriájukban.

405 Wp

12 év

25 év

$$

Kína

Monokristály

PERC

400 Wp

25 év

25 év

$$$

Kína

Monokristály

Zsindely

405 Wp

15 év

25 év

$

Kína

Monokristály

PERC

Gyártó

Teljesítmény

Termékgarancia

Teljesítménygarancia

Ár

Ország

Krisztályszerkezet

Technológia

Kiemelt előny TIER-1 gyártó Európai garanciaNémet tervezés

Kiemelt előny Világmárka Európai garanciaÁr-érték arány



Egyedi ajánlatok KKV-k számára

Az EZ kalkuláló szoftver és tanácsadóink értő segítsége,
közel pontos előzetes kalkulációt, ajánlatot tud adni a
KKV-k részére is, hogy ez alapján dönthessenek
fenntartható, energiahatékonyságot célzó
beruházásaikról. 

A KKV-k egyedi igényeit helyszíni felmérésen energetikus
mérnök, energetikai és pénzügyi tanácsadó bevonásával
végezzük a pontos ajánlathoz. 

A KKV-k részére olyan innovatív megoldásokat
javaslunk, hogy megtakarításuk 100%-os legyen. 

Az EZ kalkuláló szoftver energetikai felmérés után
pontosan kalkulálja a beruházás nagyságát, a
megtakarítás összegét és a megtérülési időt az igénybe
vett támogatási és/vagy finanszírozási konstrukcióknak
megfelelően.

Szoftverben a tudás!
Az EZ kalkuláló szoftver a készítésben közreműködő
mérnökök, tanácsadók és pénzügyi szakemberek
tudásának tárháza.

A program célja, hogy Ön a legkevesebb adat bevitelével
pontos technikai és pénzügyi paramétereket kapjon, ha
energiahatékonysági beruházást tervez. 

A program mögött lévő háttértudást folyamatosan
fejlesztjük, hogy Ön a legjobb válaszokat kapja, amivel
ingyenessé és fenntarthatóvá teheti közlekedését és
lakhatását. 

Az EZ kalkuláló szoftver a lakossági felhasználóknak
már elsőre pontosan kalkulálja a beruházás nagyságát,
a megtakarítás összegét és a megtérülési időt, az
igénybe vett támogatási és/vagy finanszírozási
konstrukcióknak megfelelően.



Személyre szabott finanszírozás
Naprakészen az összes, Ön számára releváns
támogatási és finanszírozási lehetőséget
figyelembe vesszük. 

A támogatások esetében kérésére a teljes
ügyintézést is ellátjuk, az igényléstől a pénz
beérkezéséig.

Finanszírozási igény esetén pénzügyi
tanácsadóink nyújtanak teljeskörű szolgáltatást.

Ha Önt eleve egy velünk szerződött tanácsadó keresi
fel, joggal bízhat az ügylet sikerében. 

A tanácsadó nem nekünk, az EZ Solutions-nek
dolgozik, az Ön érdekében eljárva, Önnel
szerződve, Önnek ad tanácsot. Eredményes ügylet
esetén a tanácsadás díja kompenzálásra kerül a
szolgáltatások árában. 

A tanácsadók magasan képzett szakemberek, akik
szükség esetén szakmájuknak, képzettségüknek
megfelelően egymással összedolgoznak, hogy Ön a
legjobb döntést hozhassa. 

A tanácsadók mögött folyamatos
háttértámogatással dolgozik az EZ Solutions
mérnöki és szakembergárdája, továbbá naprakész
fejlesztésekről, folyamatos megújulásról és az
újdonságok bevezetéséről is gondoskodik.

Tanácsadóink segítenek a helyes
választásban és a jó döntés
meghozatalában!



Ha Önt érdekli az energiahatékonyság, rendelkezik műszaki és/vagy
pénzügyi és/vagy ingatlan értékesítési, egyéb értékesítési tapasztalattal,
lépjen velünk kapcsolatba a tanacsado@ezsolutions.hu e-mail címen. 

EZsolutions EZsolutions www.ezsolutions.hu

Bármilyen  kérdés  vagy  kérés  felmerülése  esetén  keresse  bizalommal 
 kollégáinkat vagy látogasson el oldalaink egyikére! 

info@ezsolutions.hu

Legyen a tanácsadónk!

Használja az EZ kalkuláló szoftverben rejlő tudást!

Kérje ajánlatunkat!

Kérje tanácsadóink segítségét!

https://www.facebook.com/CaptainBalu96
https://www.facebook.com/CaptainBalu96
https://www.instagram.com/ludvigbalazs/
https://ezfacade.hu/
https://www.facebook.com/CaptainBalu96

