Kits fotovoltaicos Isolados
ENERTRES 300 W - 3000 W
A melhor solução para a produção autónoma de energia
Os KITS FOTOVOLTAÍCOS ISOLADOS ENERTRES permitem a produção e fornecimento de electricidade,
independente da rede, em particular em zonas remotas aonde a electricidade não está disponível ou é cara
ou com pouca fiabilidade. Estes kits estão concebidos para obter o máximo rendimento, com uma elevada
capacidade de geração e acumulação de electricidade para conseguir a cobertura energética desejada

Os kits são compostos com equipamentos de excelente qualida -

•

SOLUÇÃO INTEGRAL . Solução concebida com todos
os componentes necessários para o fornecimento
eléctrico em instalações isoladas de uso doméstico.

t INSTALAÇÃO MODULAR. Permite adaptar-se
a novas necessidades com a incorporação de
novos módulos.

t TOTAL FIABILIDADE. O sistema garante um
fornecimento fiável ajustado aos consumos
considerados para a configuração de cada um
dos kits.

• SEGURANÇA. A electricidade é obtida
de forma totalmente segura, similar á
obtida através da rede.

• FORNECIMENTO ESTÁVEL GARANTIDO.
Garante um fornecimento eléctrico estável
inclusive em zonas completamente isoladas.

•

SOLUÇÃO SILENCIOSA. O sistema é
totalmente silencioso e integra-se
perfeitamente em ambientes naturais.

•

100% RENOVÁVEL. Produção sustentável
de energia a partir de uma fonte gratuita,
inesgotável e respeitosa com o

•

meio-ambiente como é a solar.
INDEPENDÊNCIA ENERGÉTICA. Ao
produzirmos a nossa própria energia não
seremos afectados pelas flutuações de
preços em matéria de custo de energia.

t LARGA VIDA ÚTIL. O kit está desenhado com
componentes de elevada qualidade, o que garante que o seu elevado rendimento se manterá
com o passar dos anos.

de que permitem captar a energia do Sol e armazená-la para fornecer
nos momentos em que não haja suficiente radiação solar .
Principais componentes:
• Painéis fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos ENF-A têm
uma garantia de producto de 10 anos e 25 anos de
rendimento.
• Regulador. Os kits dispõem de reguladores de marcas
prestigiadas, que recolhem a energia produzida pelos painéis
e estabilizam a tensão a 12 V ou 24 V.
• Baterias. Tendo em conta que é um dos elementos mais
sensíveis da instalação, estes kits contam com baterias de
grande fiabilidade.
• Inversor. Este elemento converte a energia proveniente do
regulador, de corrente contínua em corrente alternada, para o
uso em electrodomésticos ou iluminação.

KIT ISOLADO 300 W

KIT ISOLADO 500 W

Componentes:
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Concebido para iluminar durante várias horas uma habitação com 5
lâmpadas de baixo consumo 220 V e um pequeno consumo esporádico,
como por exemplo, um rádio.

Concebido QBSB JMVNJOBS EVSBOUF WÈSJBT IPSBT VNB IBCJUBÎÍP DPN 
lâmpadas de baixo consumo 220 V e consumos de pequenos electrodomésticos, como televisão e portátil.
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KIT ISOLADO 800 W

KIT ISOLADO 1200 W

Componentes:
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Concebido QBSB JMVNJOBS EVSBOUF WÈSJBT IPSBT VNB IBCJUBÎÍP DPN 
lâmpadas de baixo consumo 220 V e consumos de pequenos electrodomésticos, como televisão e portátil.

Concebido para iluminar durante várias horas uma habitação com 10
lâmpadas de baixo consumo 220 V e consumos de pequenos electrodomésticos, como televisão e portátil.
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KIT ISOLADO 1800 W

KIT ISOLADO 2000 W

Componentes:
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Concebido para iluminar durante várias horas uma vivenda com 15 lâmpadas de baixo consumo 220 V e diversos consumos eléctricos (televisão,
frigorífico, microondas).

Concebido para iluminar durante várias horas uma vivenda com 15
lâmpadas de baixo consumo 220 V e diversos consumos eléctricos
(televisão,frigorífico, microondas,pequena bomba de água).
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KIT ISOLADO 3000 W

KIT ISOLADO HIBRIDO 3000 W

Componentes:

Componentes:
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t(VJBSÈQJEPEFNPOUBHFN

Concebido para iluminar durante várias horas uma vivenda com 15 lâmpadas de baixo consumo 220 V e diversos consumos eléctricos (televisão,
frigorífico, microondas, pequena bomba de água).

Concebido para iluminar durante várias horas uma vivenda com 20 lâmpadas de baixo consumo 220 V e diversos consumos eléctricos (televisão,
frigorífico, microondas, pequena bomba de água).
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*Outras potências e configurações consultar
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