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1. IPS-solar GmbH

2002

2004 2010

Začiatok výroby montážnych komponentov 
pre solárny priemysel

2007
Nasledovalo založenie Solárneho oddelenia, 

slúžiace na poradenstvo až po inštalovanie na kľúč 

vyhotovených solárnych zariadení

Vyčlenenie solárneho oddelenia do
samostatnej firmy IPS-solar GmbH

2017
Založenie IPS-tec GmbH v regióne Neukirchen 
Zameranie: Spracovanie a vyhotovovanie 
hliníkových profilových systémov

Naše poslanie
Vyvíjanie a vyhotovenie riešení pre flexibilné hliníkové profilové systémy, a to od 
základných prvkov až po kompletne zmontované systémy.

Plánovanie, dizajn, výroba, distribúcia a inštalovanie kompletných solárnych systémov 
a jednotlivých solárnych komponentov.

„Vysoko kvalitné individuálne riešenia pre zákazníkov inovatívneho dizajnu“  

Založenie IPS-tec Hungary Kft., miesta určeného na 
produkciu a distribúciu pre systémy na solárnu 
energiu a hliníkové profilové systémy
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1. IPS-solar GmbH
Kľúčové fakty:

• Strojové zariadenia a výrobné kapacity s CNC technológiami a 
CAD-CAM podporovanými CAD pracoviskami

• Vývoj vlastných systémov a komponentov v oblasti fotovoltiky

• Výroba montážnych komponentov a konfekcionovanie 
fotovoltických modulov a kolektorov pre solárny priemysel

• DIN ISO 9001 certifikovanie riadiacich systémov 

• +15 rokov skúseností v solárnych technológiách a technológiách 
profilových systémov

• Ročný obrat 2,2 M EUR v roku 2016, 25 zamestnancov



Kompletné riešenia pre
• súkromných klientov, obchodníkov a priemyselné zariadenia

• Nadstrešné systémy, systémy na plochú strechu, vstavané systémy a systémy v otvorenom priestranstve

• Prenosné kompletné solárne systémy a batériové systémy
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2. Produktové portfólio solárnej energie

Termia

• Kolektory
• Riadenie
• Prístrojový spodok
• Príslušenstvo

Montážne systémy

• Na strechu
• Na plochú strechu
• Do strechy
• Do otvor. priestranstva
• Príslušenstvo

Striedač

• String invertor
• Mikro invertor
• Hybridný invertor

Moduly

• Poly moduly
• Mono moduly
• BIPV moduly*
• Slepé moduly

Na pripojenie pripravené zariadenie na 
výrobu energie

*Do budov integrovaná fotovoltika – volty v strešnom systéme

Iné

• Kompletné 
fotovoltické systémy

• Úložné systémy
• Optimalizátory 
• Solárne príslušenstvo

Služby

• Plánovanie / dizajn
• Kalkulácia
• Školenia
• Inštalácia
• Poradenstvo
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2. Produktové portfólio solárnej energie

Slepý modul Poly modul Mono modul Termický kolektor

Lišta na upevnenie modulu
Koncový držiak s 

mechanickým upínaním Stredový držiak s 
mechanickým upínaním

String invertor Úložný systém / solárna batéria

Mikro invertorRiadenie cez jednotku termie
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2. Produktové portfólio solárnej energie
Nadstrešný systém Vstavaný systém
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3. Referencie pre solárnu energiu

Obytný dom v južnom Francúzsku 2,025 kWp Vidiecke sídlo v južnom Francúzsku 2,94 kWp

Statok v Bavorsku 36,19 kWp Statok v Bavorsku 36,19 kWp

Obytný dom v Bavorsku 16,92 kWp

Obytný dom v Bavorsku 8,32 kWp
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3. Referencie pre solárnu energiu

Špedícia vo Francúzsku 1,3 MWp Zidanovo futbalové stredisko v južnom Francúzsku 200 kWp

Garáže v Sasku 30,096 kWp Prevádzková budova s podperami na 
východnej a západnej strane – 49 kWp

Priemyselná budova in v Bavorsku – systém do strechy

Banka Sparkasse v Sársku 26,32 kWp 
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3. Referencie pre solárnu energiu

Solárna čerpacia stanica – Holandsko Stojan pre bicykle v Bavorsku 4,6 kWp

Solárna čerpacia stanica – Holandsko Prístrešok pre automobily v Bavorsku 4,2 kWp

Zariadenie v streche s termickými kolektormi v 
meste Cloppenburg 

Priemyselná budova v meste Grimma – 254,15 kWp



IPS-solar GmbH
Poststrasse 1
08459 Neukirchen
Nemecko

+36 20 398 9315
E.Reichmann@ips-tec.hu
www.ips-sol.de

Ďakujem za vašu pozornosť!

Liane Jarck
Konateľka spoločnosti IPS-solar GmbH

Jens-Peter Jarck
Konateľ pre IPS-tec GmbH

Mandy Wolfram
Asistentka vedenia spoločnosti

Erik Reichmann
Konateľ pre IPS-tec Hungary Kft.

Tím spoločnosti IPS-solar GmbH:

mailto:E.Reichmann@ips-tec.hu
http://www.ips-sol.de/
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