22+

25+

150+

20.000+

Vite eksperiencë në
fushën e elektro
energjetikës

Profesionist

Projekte madhore
të realizuara

Klient të
kënaqur

Elen është një kompani e
specializuar në ofrimin e
shërbimeve të projektimit,
instalimit të sistemeve
elektro-energjetike,
këshillimeve teknike dhe
zgjidhjeve në fushën e
energjisë së ripërtëritëshme
dhe efiçiencë të energjisë.
Lider në Inxhinieri Moderne

PRODUKTET PËR ENERGJI
TË RIPËRTËRITËSHME

Panelet Solare
Fotovoltaike

Panelet Solare
Termike

Këto sisteme përdoren për prodhim e
energjisë elektrike dhe zakonisht
vendosen në kulme të ndërtesave apo
terrene të rrafshëta. Energjia e
prodhuar nga këto sisteme ruhet në
bateri dhe mund të përdoret në
çfarëdo kohe.Për të mos u brengosur
më se a do të ndalet rryma apo jo,
instalo panelet solare dhe pavarsohu
nga rrjeti dhe kurse xhepin tuaj.
Zvogëlo faturën për 25% duke kursyer
qindra euro në vit.

Këto sisteme përdoren për ngrohje të
ujit sanitar dhe zakonisht vendoseninstalohen në kulme të shtëpive,
objekteve banesore apo kulme të
fabrikave apo punëtorive.Nëse
instaloni sistemin me panele termike
ju keni ulur faturën e energjisë
elektrike në rreth 15% të faturës së
përgjithshme.

Prodho energji pa pare!

Instaloni njëherë,
kurseni përherë!

Kualitet, Siguri, Qëndrueshmëri

Invertorët me
bateri DC/AC & UPS

Poqat
ekonomike

Invertorët DC/AC & UPS janë pajisje
elektrike që na bëjnë të mundur që
energjinë elektrike nga rrjeti
shpërndarës publik ta ruajmë në
bateri dhe mandej kur rrjeti publik ka
ndërprerje atëherë këto pajisje
energjinë nga bateritë e shpërndajnë
ne energji alternative për nevoja të
pajisjeve elektrike. Prandaj ruaje
energjinë për kohe te vështira duke
blere sistemin adekuat.

Përmes zëvendësimit të poqave
klasike (inkandeshente) me ato
ekonomike (kompakt florushente), e
sidomos tani me teknologjinë e fundit
LED (Light Emitting Diode) ju kurseni
deri në 70% të faturës me poqa
kompakt fluroshente dhe deri në 90%
përmes LED ndriçimit.Investoni
njëherë, kurseni çdoherë! Ndërroni
tani poqët e vjetra!

Ruajeni sot,
shfrytëzoni nesër!

Drita është e mirë,
ne e bëjmë më të lirë!

Realizoni blerjet tuja
përmes KOSEP
përfito zbritje deri 20%
të vlerës së fakturës

Elen është e certifikuar
për instalime të
sistemeve solare

për me tepër
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