KITS SOLARES
DE AUTO-CONSUMO
POUPE PRODUZINDO A SUA PRÓPRIA ENERGIA ELÉTRICA
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POUPANÇA INSTANTÂNEA

Estes kits permitem utilizar o Sol como fonte de energia gratuita, de forma a podermos produzir a nossa
própria energia e consumi-la de forma instantânea, anulando esses consumos na fatura de eletricidade.

FÁCIL MONTAGEM
Após fixar os painéis solares no exterior, basta ligar o cabo a qualquer tomada da habitação e injeta
diretamente a energia produzida na rede elétrica da casa.

REDUZIDO INVESTIMENTO
Devido ao reduzido montante do investimento e ao aumento das tarifas elétricas, os períodos de retorno
reduzem-se significativamente. Ao não ser necessário a instalação de baterias, reguladores ou
manutenção, trata-se de um investimento que se paga com a própria poupança gerada
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SEM CUSTO ADICIONAIS

Ao abrigo do novo “enquadramento legal sobre o autoconsumo”*, a instalação destes kits estão isentos
de qualquer taxa ou registos formais complexos.
*Para os Micro kits 200w; Desnecessário qualquer comunicação. Para os Mini kits de 700w e kits de 1500w; Apenas necessário
simples comunicação em plataforma informática.
*Consultar “legislação sobre o autoconsumo”

MINI KIT 700W

MICRO KIT 200W

Composto por:
Painel 240w, microinversor com MPPT, cabos de ligação, chas, xações p/ terraço, e contador de energia digital.

Micro kit
200w

Dados de produção orientativos em função da zona climática:

LOCALIDADE
Produção Anual
(kWh/ano)*

VIANA

PORTO

COIMBRA

LISBOA

FARO

FUNCHAL

402

405

394

414

445

392

Preço recomendado ao público: 1.000€

Mini kit
700w

Dados de produção orientativos em função da zona climática:

LOCALIDADE
Produção Anual
(kWh/ano)*

VIANA

PORTO

COIMBRA

LISBOA

FARO

FUNCHAL

1158

1166

1134

1192

1281

1129

Preço recomendado ao público: 2.005€

É só ligar á tomada e já está...

Composto por:
3 painéis x 240w, inversor especíco,
cabos de ligação, chas e xações p/ terraço.

KITS SOLARES DE AUTO-CONSUMO
de 1500W a 14.000W
Kits fotovoltaicos para autoconsumo com gestão de excedentes para
potências entre 1500W a 14.000W. Concebidos para uma ampla gama de
módulos fotovoltaicos de alta eciência, o que permite adaptar a instalação
fotovoltaica para qualquer lugar ou região.
Incorporam um controlador dinâmico de potência (CDP), que permite a todo
o momento adaptar a produção fotovoltaica aos consumos do utilizador. O
controlador possui um sistema de segurança adicional para evitar a
injeção de corrente na rede cumprindo com isso a exigência da
companhia elétrica.
Com este tipo de kits adequamos a produção do campo fotovoltaico ao
consumo de energia, tendo como objectivo a não injeção à rede. Para tal,
medem-se todo os uxos de energia da instalação mediante a utilização de
transformadores de intensidade ligados ao CDP e fornecidos com o kit.
OUTRAS VANTAGENS:
• 100% renovável - Produção sustentável de energia a partir de uma fonte
gratuita, inesgotável e respeitosa com o meio-ambiente como é a solar.
• Redução da dependência energética das grandes companhias
fornecedoras.
• Rápida amortização - Devido ao reduzido montante de investimento e ao
aumento das tarifas elétricas, os períodos de retorno do investimento
reduzem-se signicativamente.
• Máxima durabilidade - O kit está desenhado com componentes de elevada
qualidade, o que garante que o seu elevado rendimento se manterá com o
passar dos anos.
kit
1500w

Dados de produção orientativos em função da zona climática:
LOCALIDADE
Produção Anual
(kWh/ano)*

VIANA

PORTO

COIMBRA

LISBOA

FARO

FUNCHAL

2316

2332

2268

2384

2562

2258

Kit Solar de 1500W

€

INVESTIR EM POUPANÇA
Investimento a médio prazo que se paga
com a própria poupança gerada, que faz
com que o sistema se pague a ele mesmo.

OBS: Consultar para kits superiores a 1500W.

Kits fotovoltaicos Isolados (da rede)
Ampla gama de kits fotovoltaicos concebidos para instalações “Isoladas” (sem acesso à rede elétrica) para consumos baixos, médios e
altos. Kits com potências: 180W / 350W / 800W / 1200W / 1600W / 2000W / 3000W e 5000W com várias opções de baterias e 3 zonas de
radiação diferenciadas.

Paineis

Regulador

Inversor
Baterias

Distribuidor:

Informação válida para as condições descritas salvo erro tipográco

SOLUÇÃO INTEGRAL
Solução concebida com todos os componentes necessários para o
fornecimento elétrico em instalações isoladas de uso doméstico.
INSTALAÇÃO MODULAR
Permite adaptar-se a novas necessidades com a incorporação de novos
módulos.
TOTAL FIABILIDADE
O sistema garante um fornecimento ável ajustado aos consumos
considerados para a conguração de cada um dos kits.
SEGURANÇA
A eletricidade é obtida de forma totalmente segura, similar á obtida através da
rede.
FORNECIMENTO ESTÁVEL GARANTIDO
Garante um fornecimento elétrico 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 afetados pelas
utuações de preços em matéria de custo de energia.
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.
Não dispensa a consulta do catálogo especíco.

