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Esse guia foi especialmente elaborado com o objetivo de esclarecer e informar

sobre os detalhes e requisitos relevantes para a compra consciente do kit com

microinversor que melhor se adapta às necessidades dos consumidores e

futuros produtores de energia solar. 
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Por que este guia me será útil?

Portanto, apenas adquira seu Kit Solar com Microinversor após a leitura deste

guia. 

Trata-se de um guia informativo criado

para orientar a aquisição do kit solar,

mas que não substitui a necessidade

do acompanhamento de um

especialista, deste modo, a Solar dos

Pomares não se responsabiliza por

quaisquer efeitos decorrentes de sua

decisão de compra
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A geração e utilização da energia solar não representa apenas uma alternativa

limpa e ecológica para produzir e consumir eletricidade, mas também é uma

das grandes apostas econômicas do mundo contemporâneo tendo em vista

sua constante valorização.

 

Países ocidentais, europeus e orientais, com destaque para E.U.A., Alemanha,

China e Japão, já compreenderam o quão vantajoso e lucrativo é e será o

mercado de energia solar, por isso, investem não apenas em sua produção,

mas também estoque e comercialização.

 

Esse movimento mundial que visa expandir e explorar novas fontes de

energia foi incentivado não apenas por questões ambientais, mas também

pelo aprimoramento da tecnologia que resultou no barateamento da energia

solar ao longo dos anos.

 

Em países como o Brasil, no qual a incidência de raios solares é altíssima e

constante durante diferentes períodos do ano, não aproveitar essa

potencialidade para geração de energia elétrica é uma atitude

economicamente contraprodutiva, em outras palavras, um desperdício.

 

Porém, o que poucos sabem é que o

aproveitamento da radiação solar para

produção de eletricidade não é uma realidade

distante ou um monopólio de grandes

empresas e países de primeiro mundo. Hoje é

possível produzir eletricidade em pontos

individuais de consumo, como casas e

empresas.
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Introdução e Contextualização
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Fazendo isso, ao invés de engordar ainda mais o faturamento das companhias

de distribuição elétrica, será possível economizar nas contas de luz e reinvestir

seu capital em médio e longo prazo para concretizar seus sonhos, negócios e

objetivos pessoais e profissionais.

 

GUIA DE COMPRA KIT SOLAR COM MICROINVERSOR
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Originária da cidade de Morrinhos, estado do Goiás, a Solar dos Pomares é

uma empresa que possui a sustentabilidade em seu DNA, pois alia o uso de

fontes de energia renováveis a produtos inovadores com alta durabilidade e

modernos. 

 

A empresa surgiu para solucionar um problema comumente encontrado em

diferentes regiões do país: a inflação energética. Essa solução comercial e

acessível a todos se dá por meio do aproveitamento de algo que temos em

abundância: a incidência dos raios solares.  

 

Com isso em mente, oferecemos o melhor produto combinado com a melhor

tecnologia: a solução energética On Grind, ou seja, conectada à rede pública

de fornecimento por meio da aplicação do microinversor solar com toda sua

potencialidade aliado ao ótimo custo-benefício.
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Quem Somos

Para além da venda do equipamento, a Solar dos Pomares coloca à sua

disposição todo o suporte necessário. Já a instalação pode ser feita de duas

formas: pelo próprio cliente seguindo critérios ou pelos profissionais

indicados por nossa assessoria.

 

Nós da Solar dos Pomares damos a

você assessoria personalizada para

auxiliar em quaisquer dificuldades que

possam ocorrer na instalação,

indicação de engenheiro eletricista

para homologação, material didático,

vídeos tutoriais e contato direto até

que o sistema entre em

funcionamento.
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Conceitos Importantes

Para compreender a eficiência do kit solar para geração de energia elétrica

através do aproveitamento da incidência dos raios de Sol é preciso conhecer

alguns conceitos importantes, tais como:

Sistema On Grind - Responsável por absorver e converter a radiação

oriunda do sol e transformá-la na energia elétrica necessária para

movimentar máquinas e alimentar aparelhos eletroeletrônicos. Permite

que a energia elétrica excedente, ou seja, a energia produzida, mas não

consumida pelo imóvel, seja injetada na rede pública para ser utilizada

quando houver necessidade em um prazo de até 5 anos;

 

Zerar a conta de luz - De acordo com a R.E.N. no 482/2012, todos os

consumidores que investem no sistema de energia solar devem arcar com

uma taxa de disponibilidade composta pela Taxa de Iluminação Pública

para clientes de baixa tensão somada ao valor correspondente ao tipo de

ligação. Assim, para ligações monofásicas, bifásicas e trifásicas são cobrado

os valores de 30 kWh, 50 kWh e 100 kWh respectivamente. 

 

Para ilustrar com um exemplo concreto apresentamos o cálculo da

seguinte situação: Um imóvel possui o consumo médio de 350 kWh por

mês e sistema com ligação bifásica: 350 kWh – 50 kWh = 300 kWh. Logo, a

economia usufruída por este consumidor será de 300 kWh/mês.

Telhado e sombreamento - Como o sistema de geração de energia solar

é instalado habitualmente no telhado, é importante observar seu

posicionamento: os mais indicados são os telhados voltados para o norte,

já em telhados leste e oeste demandam que os módulos solares sejam

divididos.
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Manutenção - Os kits solares demandam

pouquíssima manutenção e são altamente

duráveis. Por isso, depois de instalá-los você

só precisará fazer a limpeza dos módulos

solares a cada seis meses para garantir a

geração de energia projetada;

Homologação - De acordo com R.E.N. no 482/2012, todo sistema solar On

Grid deve ser registrado e homologado junto a sua concessionária de

energia para que haja o registro da medição da geração produzida pelo

sistema fotovoltaico.
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Em telhados voltados para o sul, como

também somente Leste ou Oeste, é

preciso adicionar entre 20 e 30% a

quantidade de módulos solares. Além

disso, como a presença de sombras

interfere na produção da energia solar é

preciso considera-la e mensurá-la antes

da instalação do sistema. 

 

É recomendado também ter disponível uma área compatível para colocação

das placas. Já as coberturas que melhor se adaptam a elas são os telhado

cerâmico e de fibrocimento, lajes, metálicas, telhas pré-fabricadas de concreto

e solo;
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O Kit Solar com Microinversor

O kit solar com microinversor é um produto revolucionário e tecnológico e

pode ser descrito como um conjunto de dispositivos, basicamente composto

por:  

 
Painéis fotovoltaicos;

Microinversor;

String Box AC e Cabos.

Esses dois elementos fazem parte da unidade de geração de energia. Além

dela há a chamada unidade de monitoramento composta por:

Para compreender melhor o que é para que serve cada um desses elementos

vale a pena se atentar à descrição abaixo:

Coletor de dados;

Servidor de monitoramento remoto;

 

Painéis fotovoltaicos

Quando se pensa em sistema de energia solar, em geral, os painéis são a

primeira imagem que vem à cabeça das pessoas, uma vez que eles são

dispostos em locais amplos para captar a incidência dos raios solares e

caracterizam visualmente esse sistema. 
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Como apontado, o local no qual os

painéis podem ser instalados varia, por

isso, o projeto de instalação deve ser

criado a fim de se adaptar à estrutura

do seu imóvel e se adequar a ela. É

comum que os painéis sejam instalados

em áreas abertas (solo, laje) e sobre

telhados.

 

Assim, o painel (ou placa fotovoltaica) é

responsável por captar a luz solar,

absorvê-la e convertê-la em energia

elétrica fazendo com que ela flua entre

duas camadas compostas por cargas

opostas;

O microinversor é o coração do sistema de geração de energia solar

conectado à rede pública de fornecimento, pois ele cumpre duas funções

essenciais para seu funcionamento, especialmente no que se refere à entrada

e saída de energia (solar > elétrica).

 

Por um lado, o microinversor otimiza a captação e produção de energia, pois

controla o ponto máximo de potência das placas com o objetivo de garantir

que essas estejam sempre trabalhando em tempo real e contínuo.

 

Por outro, ele garante que a energia produzida em corrente contínua (do

inglês DC) seja convertida em alternada (do inglês AC), o que torna possível

seu uso por diferentes aparelhos e máquinas sem causar danos aos seus 

sistemas internos;

Microinversor
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  String Box AC e cabos

O String Box é caracterizado por seu fácil

manuseio. Trata-se do Sistema de Proteção

Corrente Alternada (CA), também chamado

de String Box Simplificada.  Sua função é

eliminar riscos ao seu patrimônio, pois

contém Dispositivo de Proteção a Surto (DPS)

e ligação ao Aterramento e Disjuntor Duplo

(Bipolar).

Já o cabeamento viabiliza a conexão entre os diferentes elementos que

compõem o kit solar ao ligar placas, microinversor, aterramento e sistemas de

transmissão de eletricidade e de monitoramento de sua produção;

A coleta de dados é essencial para que se seja possível monitorar o

funcionamento geral do sistema de produção de energia solar, além disso, ele

garante mais segurança e desempenho ao fornecer relatórios e até mesmo

desativar o sistema caso haja necessidade.

 

Os dados são coletados em tempo real e recolhidos para o servidor de

monitoramento remoto a fim de controlar e registrar ocorrências relacionadas

ao desempenho geral do sistema, suas tendências e anomalias (como

superaquecimento, por exemplo);

Coletor de dados
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Servidor de monitoramento remoto

Ao estar conectado a uma rede wifi ou Ethernet, o servidor é responsável por

armazenar as informações fornecidas pelo coletor. Já o monitoramento pode

ser feito através de aplicativo e do portal de monitoramento, que pode ser

acessado pelo usuário remotamente.

 

O sistema de monitoramento não é um luxo, mas uma necessidade, pois além

de trazer mais segurança, é indispensável para determinar se é preciso ou

não fazer manutenções e também manter-se atualizado o sistema de energia

solar;
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Os kits solares possuem especificidades que permitem não apenas sua

aplicação, mas também sua instalação correta, que, como apontado

anteriormente, deve apenas ser conduzida pelo próprio cliente seguindo

critérios ou por profissionais a fim de evitar acidentes e mau funcionamento.

 

Algumas dessas especificidades são:

O microinversor solar garante até 25% mais performance ao minimizar

possíveis perdas decorrentes da presença de poeira, sombra e detritos,

além disso, ele detecta pontos de falha do módulo;

Especificidades importantes dos Kits Solares

Todos os elementos físicos do sistema são sinalizados para fornecer mais

segurança aos usuários e profissionais que os manuseiam, assim, símbolos

que indicam perigo, risco de choque elétrico devem ser encontrados nos

dispositivos;

O microinversor deve ser instalado abaixo dos painéis, dessa forma é

possível garantir que, diferentemente das placas fotovoltaicas, ele

trabalhará à sombra, o que evita seu superaquecimento e deterioração;

Uma das grandes vantagens dos sistemas de produção de energia solar é a

baixa necessidade de manutenções ao longo de sua vida útil, porém, caso

seja preciso fazer algum reparo e recomendado este deve ser conduzido

apenas por profissionais;
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Para a instalação do Aterramento, por exemplo, é preciso mensurar a

resistência do solo por meio de um aparelho medidor. Recomendamos a

aquisição de no mínimo 3 hastes de aterramento, porém essa cifra pode

variar de acordo com as características do terreno. 

 

O tamanho das hastes pode variar entre 2,0 m ou 2,4 m e elas devem ser

dispostas em espaçamentos idênticos, logo, é preciso considerar no projeto

solar a locação e especificidades do terreno que dará lugar ao sistema de

aterramento.
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Assim como os elementos físicos do kit devem ser montados, a

configuração do sistema de monitoramento deve ser realizada para que

seja possível controlar e otimizar a produção de energia;

O Aterramento é um item de suma importância para promover a segurança

contra choques e pode ser descrito como uma ligação intencional com a

terra feita por um condutor ou conjunto de condutores.
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A captação dos raios solares e sua transformação em energia elétrica são

consideradas uma forma de limpa de produção de energia, pois além de

não gerar resíduos ou despejá-los na natureza, ele não retira dela sua

matriz energética, o próprio sol;

A economia proveniente do sistema é outro benefício, afinal, a redução das

contas de luz pode chegar a até 90% e com o passar do tempo o sistema

termina por se pagar sozinho, ou seja, compensa o valor investido em sua

instalação;

Um imóvel capaz de gerar a eletricidade demandada por seus moradores e

frequentadores tem maior valor agregado (maior valorização

mercadológica), o que significa que o lucro obtido com sua venda ou

locação é maior;

No caso de estabelecimentos comerciais, optar pela energia solar também

agrega valor simbólico ao negócio, pois a empresa termina por colar à sua

imagem conceitos importantes como consciência ambiental e respeito à

natureza;

Os microinversores são fáceis de manusear, com alta durabilidade,

garantem a troca e injeção do excedente energético produzido na rede

pública e facilitam a utilização e homologação do sistema de energia solar.

1.

2.

3.

4.

5.
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Depois de instalar seu kit solar com microinversor é hora de aproveitar suas

vantagens, afinal, os benefícios são concretos e podem ser usufruídos já no

primeiro mês em que o sistema está em funcionamento. Assim, as principais

vantagens são:

Vantagens diferenciadas do 

sistema com microinversor solar
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Pode-se concluir que os benefícios são materiais (economia financeira nas

contas de energia, baixa manutenção e valorização dos imóveis), simbólicos

(valorização dos negócios, produtos e facilidades de uso) e 

ambientais (redução de danos à natureza).
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Agora que as especificidades vantajosas e composição do kit solar com

microinversor já estão mais claras, é hora de tomar ciência de alguns fatores

que devem ser considerados no momento de sua aquisição para não cometer

erros na hora da compra.

A versatilidade do microinversor garante que ele seja compatível com

diferentes módulos de placas solares, tais como os compostos por 60 e 72

células (ou 120 e 144 meia células), os modelos mais aplicados disponíveis no

mercado.

O que deve ser considerado na hora da compra

Características técnicas

Outra característica importante é a propriedade de suporte de circuito, por

isso, recomenda-se a aquisição de kits solares com microinversores para

circuitos de 20 A e 30 A e que permitem a instalação de módulos variáveis, ou

seja, tenham maior amplitude de compatibilidade.

 

Por ser um sistema utilizado em áreas externas, é essencial que ele seja

confeccionado com materiais robustos, pois isso evita que os materiais e

componentes usados se deteriorem rapidamente mesmo quando expostos a

diferentes intempéries. 

 

Para ter certeza de que o produto está de acordo com as normas de

segurança e padrões de funcionalidade, ele deve ser fabricado em obediência

ao INMETRO.
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O consumo de energia elétrica apresenta variações entre os imóveis, afinal, é

comum que uma fábrica, por exemplo, consuma e, por isso, demande mais

eletricidade do que uma casa. O mesmo pode ser observado em outros

contextos, como fazendas, escritórios e comércios.

Demanda de consumo

O sistema de monitoramento deve estar apto a identificar e coletar dados,

bem como informar ocorrências relacionadas sobrecarga de energia, curtos-

circuitos, sob e sobre tensão e temperatura excessiva dos aparelhos para que

medidas de segurança sejam tomadas. 

 

Por isso é essencial que o consumo médio seja dimensionado antes da

instalação do kit solar para que a escolha da quantidade de placas e a

capacidade de produção e distribuição de energia sejam suficientes para

suprir as demandas apresentadas.

 

Este cálculo pode ser feito por meio da assessoria  da Solar dos Pomares e faz

parte do projeto de implementação do sistema, por isso mantemos os canais

de contato com nossos consumidores sempre abertos;
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Ademais, o tempo de garantia também deve ser considerado, uma vez que o

kit é composto por dispositivos que serão usados por muitos anos e, por isso,

devem estar assegurados contra possíveis falhas e danos decorrentes do uso

e da exposição às intempéries. 

 

O Solar dos Pomares é referência no segmento e a líder quando se trata em

dar todo suporte necessário aos clientes, uma vez que oferece apenas

produtos com longa garantia, o que, é claro, inclui o microinversor que integra

os kits solares através dos fornecedores renomados e consolidados no

mercado a anos.
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 Garantia e suporte

Por ser representante oficial das marcas que produzem os microinversores

APsystems, Hoymiles, ao adquirir o kit solar com microinversor na Solar dos

Pomares você tem mais segurança e suporte, pois a empresa está em contato

direto com os fornecedores importadores.

 

Além disso, a Solar dos Pomares é a única revendedora de grandes

fornecedores que assessora todo o processo de instalação, indica mão de

obra especializada, como também projeto e homologação,  ainda disponibiliza

suporte técnico remoto 24 horas por dia, sete dias por semana;

Adquirir um kit solar com garantia é

sinônimo de tranquilidade, afinal, caso ele

apresente algum problema basta contatar

a empresa responsável por sua fabricação

e distribuição para obter todo suporte

necessário. 
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Quando se fala em geração de energia, eficiência é um critério que não pode

ser esquecido, o que implica em sempre optar por equipamentos que

apresentam alta performance para sempre produzir grandes volumes de

energia e suprir as demandas de seus usuários.

 Eficiência

O sistema inteligentes do microinversor devem estar aptos a identificar

pontos de falha no módulo, além  de maximizar a produção de energia

durante toda a vida útil do kit solar.

A eficiência dos equipamentos também está relacionada com as facilidades

que eles apresentam não apenas quando usados, mas desde a elaboração do

projeto e sua implementação.

 

A elaboração do projeto todo em CA (corrente alternada), por exemplo,

elimina a necessidade de realizar o cálculo de String, ademais a presença de

cabos integrados torna a instalação rápida e descomplicada, o que torna o

sistema mais eficiente desde o princípio;

O sistema de aterramento integrado e a capacidade de suportar a

implantação de diferentes módulos mistos torna mais prática a instalação e

uso dos kits solares.

 

 Praticidade
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Por isso, para além da capacidade de geração de energia do sistema é preciso

voltar atenção às suas características físicas e a praticidade relacionada à sua

montagem e uso, afinal, quanto mais complexo um sistema, maiores também

são as chances de ocorrerem falhas;

GUIA DE COMPRA KIT SOLAR COM MICROINVERSOR

Para abordar em detalhes os diferentes modelos dos microinversores

disponibilizados no mercado e que se destacam por serem mais modernos e

eficientes, confira o próximo tópico que dedicamos apenas para tratar deste

assunto.

Marca e modelo do microinversor
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As empresas APsystems e Hoymiles são líderes mundiais e referências

quando o assunto é produção de energia solar por meio da aplicação de

microinversores.

 

Já a Lead Solar, NEP, Elgin e Renovigi contam com um catálogo mais enxuto de

microinversores, porém todos de grande relevância e confiabilidade para o

mercado de produção de energia solar. 

 

Conheça mais cada uma dessas gigantes mundiais e os modelos de inversor

fornecidos por elas:

A multinacional APsystems é uma empresa consolidada e bem-sucedida

fundada em 2009 após seus dirigentes notarem todo potencial da produção

de energia solar e sua expansão e valorização mundial. Hoje ela é líder global

em tecnologia MPLE (Module-Level Power Electronics).

 

Todos os microinversores da APsystems possuem garantia básica de 15 anos

(Destaques) e suportam arranjos fotovoltaicos de até 20 A. Já os modelos mais

buscados por consumidores em todo mundo e tem como característica

comum o Ponto de Rastreamento em potência Máxima individual (MPPT) são:

GUIA DE COMPRA KIT SOLAR COM MICROINVERSOR

Marcas e modelos do microinversor solar

APsystems
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Com potência de saída de 548W (MPPT) duplo, esse modelo já conta com

aterramento integrado, o que facilita sua instalação. 

 

O microinversor YC500 é compatível com sistemas monofásicos de 220V,

bifásicos e trifásicos, por isso atende um grande número de imóveis e

demandas energéticas dos consumidores;

YC500

YC1000

Lançado pela APsystems como o primeiro microinversor trifásico

verdadeiramente compatível com tensões residenciais e comerciais, ele pode

ser usado em imóveis com ligações 220V e 380V.

Trata-se de um modelo único no segmento de 20Ah e 6 microinversores por

cabo tronco ou ramal. Ele ainda possui saída de 900w compatível com 4

módulos fotovoltaicos e comunicação ZigBee;

YC600

Para atender as novas necessidades do mercado, a APsystems lançou o

modelo YC600 que atende placas com potências de 330W a 440W.

 

Este microinversor possui ligação exclusiva 127V monofásica e todas as

opções convencionais já encontradas no YC500, como MPPT duplo, tecnologia

ZigBee para comunicação do arranjo fotovoltaico e total versatilidade, pois ele

é compatível através do cabo tronco com QSI;
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QSI

Hoymiles

Lançado junto do modelo YC600, este microinversor 

também surgiu com a missão de atender as novas 

demandas do mercado por alta eficiência, confiabilidade 

e potência.

 

Ele conta com 4 entradas MPPT independentes, potência máxima de saída CA

de até 1200W, faixa de tensão ampla e módulos de até 440W, além de

tecnologia ZigBee para comunicação do arranjo fotovoltaico.

Fundada em 2008 por 3 PhDs envolvidos na disciplina de Eletrônica de

Potência na Zhejiang University-Hangkai em parceria com o Grupo New

Energy R & D Center e Hangzhou Keweida Electric, a Hoymiles é concorrente

direta da APsystems e não fica atrás em seus produtos. 

 

Os modelos de microinversor fabricados pela Hoymiles têm em comum a

utilização da tecnologia radiofrequência para comunicação do arranjo

fotovoltaico, que propicia mais rapidez e eficiência, monitorada pela DTU

W100. Também,  oferece garantia básica de 12 anos.

 

 Os mais buscados são:

MI500

Com entrada capaz de suportar módulos de até 335W,.
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Possui todas as características do modelo

MI500, porém se difere dele por suportar até

440W, ele possui MPPT duplo e é tão versátil

quanto sua versão anterior,  porém mais versátil,

ao ser compatível com MI1200 e MI1500 através

do cabos de conexão e vice-versa;

MI700

O MI500 opera em tensão de 220V em sistemas monofásicos, bifásicos e

trifásico, conta com MPPT duplo, por isso é altamente compatível com

diferentes imóveis e sistemas elétrico pré-existentes;

É o concorrente direto do modelo QS1 da

APsystems e, assim como ele, oferece entrada

para 4 módulos com potência, porém com

entrada de até 380W (o QS1 vai até 440W). 

 

Ademais, ele também conta com MPPT duplo,

mas seu software interno possui geração

individual no monitoramento WiFi através do DTU

W100.

MI1200

MI1500

É o próximo lançamento da Hoymiles e que será distribuído pela

Solar dos Pomares assim que chegar ao mercado.
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LeadSolar

A Lead Solar Energy produz microinversores para uso residencial e comercial

com abordagem all-AC, design e instalação simples, cabo de barreamento

independente e aterramento integrado, ou seja, soluções completas para

projetos de sistema de energia solar.

Dotado de MPPT duplo, este modelo gera eletricidade a partir da captação

dos raios solares em tensão de 220V, capaz de trabalhar com módulo de

potência até 470W em circuitos de até 30 A. 

 

Trata-se do microinversor com maior garantia do mercado: 25 anos sem valor

adicional, que conta com programa de monitoramento LinkView e integração

ao sistema de comunicação Digi ou Link, já distribuído pelo Solar dos

Pomares.

 

Este modelo pode ser pode ser usado em conjunto com o kit solar com

microinversor fotovoltaico LS1500 (o próximo a ser lançado no mercado), o

que torna seu arranjo mais versátil.

LS700
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A Northern Electric & Power Inc foi fundada nos Estados Unidos e fabrica o

primeiro e único microinversor homologado no Japão, o país com as normas

mais rígidas do mundo quanto a fabricação de microinversores para energia

solar.

NEP BDM600

Com garantia de até 10 anos fornecida pelo fabricante, o modelo NEP

BDM600 é compatível com ligações monofásicas e trifásicas para até dois

painéis solares e tensões de redes residenciais e comerciais de até 220V e

saída de até 500W.

 

Este microinversor suporta módulos de até 360W, possui longa vida útil (acima

de 25 anos), é fácil de instalar, confiável e estável. Ele ainda conta com dois

MPPT e monitoramento remoto integrado via comunicação PLC na linha de

alimentação.

Elgin

Fundada em 2009 e com inúmeros projetos de sucesso na Austrália, Irlanda e

Reino Unido, a Elgin Energy fabrica microinversores com garantia de até 10

anos, com MPPT individual, ou seja, por entrada, e comunicação via PLC para

viabilizar o monitoramento remoto do sistema.

NEP
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A Renovigi é uma empresa nacional fundada em 2012 a partir da reunião de

empresários interessados em investir em inovação e criar soluções voltadas

ao mercado que demanda pela produção de energia solar.

O modelo 600W foi confeccionado para atender até 2 placas fotovoltaicas ao

mesmo tempo, conta com máxima potência de saída de 600W e suporta um

sistema composto por até 16 placas (8x Elgin 600);

600W

RENO500

Renovigi

 1300W

Este microinversor atende até 4 placas fotovoltaicas ao mesmo tempo, conta

com   máxima potência de saída de 1300W e suporta um sistema composto

por até 16 placas (4x Elgin 1300).

O modelo RENO500 é compatível com ligações monofásicas e bifásicas para

até 2 painéis solares, compatível com tensões de redes residenciais e

comerciais de 220V e saída de 500W.

25



GUIA DE COMPRA KIT SOLAR COM MICROINVERSOR

Compra do kit solar - passo a passo

Depois de conhecer e analisar

as características técnicas,

demandas de consumo,

garantia, eficiência e praticidade

dos equipamentos e ter se

assegurado de sua qualidade, é

hora de adquiri-los e começar a

aproveitar os benefícios em se

tornar um produtor de

eletricidade. 

Este microinversor é comercializado com garantia padrão de 15 anos e possui

longa vida útil (acima de 25 anos), além de ser estável e altamente confiável.

Ele ainda oferece dois MPPT e monitoramento remoto por meio da interface

de comunicação RENO201.

Assim, o primeiro passo para compra é localizar uma empresa de confiança

para fornecer o produto. A Solar dos Pomares é referência pela qualidade e

desempenho de seus equipamentos, além de oferecer garantia e assessoria

completa.

Depois da compra, o especialista do Solar dos Pomares serão os responsáveis

por indicar Engenheiro Eletricista para elaborar o projeto de instalação, que

inclui a escolha do local de instalação e a quantidade de placas

 necessárias, tudo baseado na demanda que deverá ser atendida.
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Tudo isso é feito de forma rápida por meio da simplicidade e segurança que o

microinversor oferece

A instalação, que deve ser feita apenas com critérios estabelecidos pela

companhia de Energia ou por indicação de profissionais qualificados, engloba

a fixação dos equipamentos físicos (placas, microinversores, cabos), do

sistema de monitoramento e sua configuração (aplicativo, conexão com o

servidor, configuração do servidor em nuvem, etc.). 
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Se você ainda tem dúvidas sobre as

vantagens da produção independente

de energia solar fique sabendo que ela

está se tornando cada vez mais popular

no Brasil e milhares de imóveis e

consumidores já tem se beneficiado dela

e reduzido drasticamente as contas de

energia.

Decisão ou procrastinação

Além disso, com o aumento da demanda e o desenvolvimento da tecnologia

que permite sua aplicação e instalação do sistema, a produção de energia 

 solar está cada vez mais eficiente e barata, por isso a hora de usufruir seus

benefícios e aplica-los é agora!

Assim, milhares de brasileiros têm

reinvestido o dinheiro economizado

nas contas de luz em benefício

próprio ao invés de aumentar os

lucros das companhias de

distribuição e ficar à mercê da

variação do dólar ou por meio do

uso das Termoelétricas que termina

por encarecer o valor das tarifas de

energia.
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Por fim, buscou-se responder algumas dúvidas comuns quanto à produção de

eletricidade e a energia solar, tais como o suprimento da demanda das

residências e o que ocorre quando a produção a supera ou não é suficiente

para atendê-la.

 

Já os parágrafos finais deste guia foram dedicados à apresentação das

principais vantagens em ser um produtor de energia, vantagens essas que

não se resumem à economia nas contas de luz, mas também incluem a

independência e a valorização dos imóveis e dos negócios.

Considerações finais

Este guia foi elaborado com a finalidade de fornecer informações importantes

a todos que desejam fazer parte de um movimento mundial que visa

aproveitar melhor os recursos da natureza sem causar danos a ela ao buscar

por novas fontes de energia.

 

Além de contextualizar este movimento, o guia abordou os aspectos técnicos

dos kits solares com microinversor, seus modelos, componentes,

especificidades e funcionalidade. Também foi apresentado o passo a passo

para sua compra e quais propriedades devem ser observadas.

Os benefícios ao meio ambiente são inerentes a essa modalidade de

produção energética e não se pode esquecer que a humanidade, ao

depender da natureza e de seus recursos, deve investir em soluções para

preservá-la e aliar progresso à responsabilidade ambiental.
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Como demonstrado, a compra do kit solar deve ser feita com critério, pois por

se tratar de um sistema que será usado por muitos anos, sua robustez,

eficiência e garantia estendida são obrigatórias para que seus proprietários

possam usufruir mais tranquilidade e potência.

Hoje a energia solar está ao alcance de todos e cada imóvel, ao investir nessa

modalidade, pode se tornar um produtor e contribuir não apenas com o meio

ambiente, mas também com a economia de recursos financeiros, modernizar-

se e alinhar-se ao mundo contemporâneo.

 

No Solar dos Pomares é possível contar com serviços completos e total

assessoria para instalação do kit solar com microinversor, como indicação de

engenheiro homologado, mão de obra especializada, fornecimento dos kits,

materiais de apoio e contato direto com a empresa e aos fornecedores.

Além disso, por ser revendedor e representante oficial, o prazo de entrega é

rápido, pois apenas a importadora fornecedora intermedia essa entrega.

Assim, dentro de 20 a 40 dias você receberá o kit solar completo com

microinversor no conforto do seu lar.

 

Se ainda há dúvidas sobre a aquisição e usufruto do kit solar com

microinversor, ouça os depoimentos de nossos clientes e parceiros

comerciais, pois somos especializados em produtos com microinversor e

oferecemos ampla coletânea de vídeos e material didático para te manter

sempre informado (a).

 

Entre agora mesmo em contato com a Solar dos Pomares e converse com um

de nossos técnicos para receber assessoria completa e personalizada e se

torne um produtor de energia limpa e sustentável, a energia solar.
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https://www.youtube.com/watch?v=pbk2fYAQGHo
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