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Evenimente importante de raportat: Lansare serviciu IMM Industry si lansare produs model nou panou 

fotovoltaic   

1.Visual Fan SA, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW și deținătoarea 
brandului Allview, continuă campania de consultanță pentru accesarea fondurilor pentru 
eficientizare energetică, de către Întreprinderile mici și mijlocii (IMM). Împreună cu Goodwill 
Consulting, Visual Fan oferă soluția completă, adaptată necesităților fiecărui solicitant. Fondurile 
nerambursabile fac posibilă tranziția către energie verde, fără a pune presiune pe bugetele de 
investiții.  

Prin divizia Allview Industry, compania oferă clienților săi soluții integrate și personalizate de 
sisteme fotovoltaice, care includ consultanță, execuție, monitorizare și întreținere, adaptate 
nevoilor fiecărui client. Cu finanțarea Ministerului Energiei, amortizarea investiției se realizează într-
un timp foarte scurt, urmând ca restul perioadei de exploatare, în medie de 12 ani, aceasta să 
genereze profit pentru companie. 

Pentru alegerea soluțiilor potrivite, reprezentanții companiilor pot accesa  
https://allview.ro/solarenergy/industry-imm  
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2.Panoul fotovoltaic monocristalin de 650 W 

Compania își completează portofoliul Allview Industry – IMM cu un nou panou fotovoltaic industrial 
monocristalin, de 650 W. Acesta păstrează caracteristicile tehnice superioare ale modelelor deja 
disponibile în ofertă și are ca beneficiu principal reducerea costurilor investiției. Noul panou 
fotovoltaic este realizat la standarde de înaltă calitate și prezintă următoarele caracteristici: 

Panourile fotovoltaice Allview sunt potrivite și adaptate condițiilor climatice din România. Modelul 
de 650 W este mai mare față de modelele anterioare, cu dimensiuni de 2384 x 1303 x 35 mm și 
cântărește 34,5 kg. Datorită acestor aspecte, clienții sistemelor fotovoltaice industriale care includ 
acest model de panou în componența lor, vor obține economii financiare, prin reducerea 
accesoriilor necesare pentru montaj și vor beneficia de reducerea pierderilor de putere, datorită 
numărului mai mic de conexiuni între panouri. Sistemele includ invertoare Growatt, furnizorul 
numărul 1 la nivel mondial de invertoare rezidențiale, al doilea cel mai mare furnizor de invertoare 
hibride cu stocare, din lume și unul dintre primii 5 furnizori mondiali la vânzarea de invertoare 
comerciale. 

 

Cu stima, 

Visual Fan S.A. prin administrator, 
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