KITS DE ENERGIA SOLAR
Soluções para autoconsumo

Energia Eficiência Inovação

Produza a sua própria energia gratuitamente
e contribua de forma sustentável

SISTEMAS DE AUTOCONSUMO

UMA SOLUÇÃO À MEDIDA DE CADA CONSUMIDOR
PARA REDUZIR A FATURA DA LUZ

A energia solar fotovoltaica é uma fonte de energia verde respeitadora do meio ambiente. Os constantes
aumentos de preço da eletricidade levam-nos a procurar energias alternativas. Em conjunto com SMA, a
SINTECNO concebeu kits de energia solar. É uma solução adaptada ao consumo de energia com rede, sem
rede e híbrido em lares, no comércio e na indústria. A energia gerada pelo sol é gratuita e abundante. Os kits
capturam esta energia para seu usufruto. Produza a sua própria energia solar e economize até 100% no seu
consumo de eletricidade.

Sistemas de autoconsumo
Visto que cada cliente apresenta uma curva de necessidade de consumo diferente, concebemos soluções
distintas que se pudessem adaptar a cada situação
e oferecer uma solução perfeita com base no recurso solar. O kit favorece a utilização mais eficiente da
energia e permite uma maior poupança de energia.
Além disso, o seu kit permite-lhe consultar o valor
referente à energia produzida.
Os nossos kits foram concebidos especificamente Vantagens dos kits
para as 6 tipologias de instalação descritas abaixo,
compatíveis com os equipamentos que se encontram • Poupança no consumo de eletricidade até 100%
numa casa ou num estabelecimento comercial (dora- • Geração da sua própria energia, sem ruído, sem
vante designados "consumo").
danos para o meio ambiente e com redução das
emissões de CO2.
• Sistema de autoconsumo com injeção de rede
• Os componentes são da mais alta qualidade se• Sistema de autoconsumo sem injeção de rede
gundo legislação da UE e perfeitamente adapta• Sistema híbrido compatível com gerador a diesel
dos entre si
(com rede)
• Fáceis de instalar
• Sistema híbrido com baterias compatível com • Utilizam a maior fonte de energia, o sol, um regerador a diesel (com rede)
curso abundante e inesgotável.
• Sistema isolado com baterias (sem rede)
• Fácil manutenção
• Sistema híbrido com baterias compatível com
gerador a diesel (sem rede)

Um projeto desenvolvido pela SITECNO com a colaboração da SMA
oferece 6 soluções de autoconsumo
SISTEMAS COM REDE ELÉTRICA

SISTEMAS SEM REDE ELÉTRICA

1. Sistema de autoconsumo com injeção de rede

1. Sistema isolado com baterias

Um sistema isolado é um sistema de geração de energia sem ligação à rede elétrica que proporciona aos
consumidores a energia proveniente do sol. Permite
o armazenamento da energia excedentária e utiA energia solar serve para reduzir a fatura elétrica. lizá-la à posteriori quando não tiver um recurso solar.
Durante o dia, os consumidores utilizam energia solar gerada por módulos fotovoltaicos e a rede elétrica As instalações isoladas são ideais para as zonas
afastadas do núcleo urbano, onde não existe fornecaso necessitem de energia adicional.
Quando a instalação solar produz mais energia que a cimento de rede elétrica devido aos custos elevados
que se consome, esta energia é injetada na rede de de construção da linha elétrica.
acordo com a legislação aplicável no país.
O kit fotovoltaico é um sistema de autoconsumo que
permite aos consumidores dispor de um equipamento adicional de energia.

2. Sistema híbrido com baterias compatível com
gerador a diesel

2. Sistema de autoconsumo sem injeção de rede
(ou rede zero)

Quando o sistema fotovoltaico isolado necessita de
um suporte adicional de energia (por exemplo, se
não houver sol ou se for noite), o gerador a diesel
liga-se.
É ideal para locais sem acesso à rede elétrica ou com
condições climáticas adversas, mantendo o abastecimento de energia constante.

Este sistema tem a mesma função que o sistema anterior com a particularidade de que é adicionado um
dispositivo que regula a potência do inversor fotovoltaico para evitar injeção de energia na rede.

3. Sistema híbrido compatível com gerador a
diesel

OS KITS INCLUEM

Neste sistema, os consumidores utilizam a energia
solar e obtêm a energia adicional da rede elétrica. No
momento em que há uma falha de energia, obtém-se
energia através do gerador a diesel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Sistema híbrido com baterias compatível com
gerador a diesel

Painéis fotovoltaicos
Inversores fotovoltaicos
Estrutura metálica
Conetores Plug & Play
Cabos
Baterias (com modelo SISMA-H)
Sistema de monitorização da instalação
Guia de instalação
Kit de ferramentas

Este sistema é semelhante ao anterior com a diferNas páginas seguintes, estão incluídos alguns esqueença de que inclui as baterias.
mas ilustrativos dos diversos tipos de instalação.
No caso de uma falha de energia, os consumidores
obterão a mesma através da instalação fotovoltaica
ou do gerador a diesel para satisfazer a procura de
energia e recarregar as baterias.
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SISTEMAS COM REDE ELÉTRICA

SISTEMAS COM REDE ELÉTRICA

1. Sistema de autoconsumo com injeção de rede

3. Sistema híbrido compatível com gerador a diesel

Funcionamento do sistema
1

4

Os consumidores obtêm a energia
solar produzida durante as horas de
sol através de módulos fotovoltaicos.
Quando a instalação solar produz mais
energia que a que se consome, esta
energia é injetada na rede de acordo
com a legislação aplicável no país.
Quando é necessário ter um suporte
adicional de energia (por exemplo, à
noite, ou em condições climáticas adversas), esta energia adicional é obtida através da rede elétrica.
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1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversor
3. Rede elétrica
4. Consumo
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2. Sistema de autoconsumo sem injeção de rede

Funcionamento do sistema
1

Além da energia solar obtida através da
instalação fotovoltaica, se for necessário
um suporte adicional de energia (por exemplo, à noite ou em condições climáticas
adversas), esta energia adicional é obtida
através da rede elétrica.

6
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1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversor
3. Rede elétrica
4. Gerador a diesel
5. Comutador
6. Consumo

Nas zonas onde a rede pública é instável,
recomendamos que disponha de um gerador a diesel que substitua as funções de
rede para proporcionar energia suficiente
consoante as necessidades dos consumidores.
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4. Sistema híbrido com baterias compatível com gerador a diesel
Funcionamento do sistema

Funcionamento do sistema
1

4

X5
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1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversor
3. Rede elétrica
4. Sem injeção de rede
5. Consumo
4

O kit funciona da mesma forma que no
caso anterior, com a particularidade
de que é acrescentado um dispositivo eletrónico (zero box) que regula a
energia gerada pelo kit para que nunca seja superior à energia necessária
evitando, assim, a injeção de energia
na rede.

Sistema idêntico ao anterior com a diferença da incorporação de baterias que
permitem que o kit tenha dependência
energética, quer da rede elétrica, quer
do gerador a diesel, em função da capacidade das baterias, além de melhorar a
qualidade da rede elétrica.
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2
2

1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversores
3. Bateria
4. Rede elétrica
5. Gerador a diesel
6. Comutador
7. Consumo
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SISTEMAS SEM REDE ELÉTRICA

DIAGRAMAS

1. Sistema isolado com baterias
O sistema é totalmente independente
de qualquer fornecimento de energia externo. Podem ser combinadas
diversas fontes de energia de origem
renovável. O sistema pode ser ampliado ou modificado de forma modular
em qualquer momento. Na SITECNO,
oferecemos aconselhamento desde o
primeiro momento até à colocação do
sistema em funcionamento.
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Funcionamento do sistema

2

2

1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversores
3. Bateria
4. Consumo

Os módulos captam a energia solar
que é utilizada pelos consumidores e
o excedente de energia que é possível
armazenar nas baterias.
O inversor de baterias (integrado
no sistema) gere a energia entre os
momentos de geração e consumo,
acumulando a energia excedentária
e fornecendo a energia caso seja
necessário.
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Sistema de autoconsumo isolado

Sistema de autoconsumo com rede

2. Sistema híbrido compatível com gerador a diesel
Funcionamento do sistema
1

5

2
2

Este sistema é semelhante ao anterior, mas tem a possibilidade de incorporar um gerador a diesel de suporte
que proporciona a energia necessária
quando o sistema fotovoltaico e/ou as
baterias não são de sustentar a energia
necessária. Quando coloca o gerador a
diesel em funcionamento, além de alimentar a carga, o gestor do sistema
aproveita a energia do gerador a diesel
para carregar as baterias.

1. Módulos fotovoltaicos
2. Inversores
3. Bateria
4. Gerador a diesel
5. Consumo
3

4
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SISTEMAS COM REDE ELÉTRICA

SISTEMAS HÍBRIDOS E ISOLADOS

Os kits abaixo são compatíveis com:

Os kits abaixo são compatíveis com:

•

Sistema de autoconsumo com injeção de rede

•

Sistema híbrido com baterias compatível com gerador a diesel (com rede)

•

Sistema de autoconsumo sem injeção de rede (solicite a zero box*).

•

Sistema isolado com baterias (sem rede)

•

Sistema híbrido compatível com gerador a diesel (com rede)

•

Sistema híbrido com baterias compatível com gerador a diesel (sem rede)

Modelo SISMA-H1O00 a SISMA-HT20000

Modelos SISMA-250M a SISMA-T25000
Modelo 		

Potência 				

Produção por dia

Produção por mês

SISMA-250M 		

Potência básica 0,25 kWp, 220 V monofásico

1200 Wh		

36 kWh

SISMA-500M 		

Potência básica 0,5 kWp, 220 V monofásico

2400 Wh		

72 kWh

SISMA-750M 		

Potência básica 0,75 kWp, 220V monofásico

3600 Wh		

108 KWh

SISMA-1000M 		

Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico

4800 Wh		

144 KWh

SISMA-1000 		

Potencia básica 1 kWp, 220V monofásico

4800 Wh		

144 KWh

SISMA-1500		

Potência média 1,5 kWp, 220V monofásico

7200 Wh		

216 KWh

SISMA-2000		

Potência média 2 kWp, 220 V monofásico

9600 Wh		

288 kWh

SISMA-2500		

Potência média 2,5 kWp, 220 V monofásico

12 000 Wh		

360 kWh

SISMA-3000		

Potência média 3 kWp, 220 V monofásico

14 400 Wh		

432 kWh

SISMA-3500		

Potência média 3,5 kWp, 220 V monofásico

16 800 Wh		

504 kWh

SISMA-4000		

Potência média 4 kWp, 220 V monofásico

19 200 Wh		

576 kWh

SISMA-4500		

Potência média 4,5 kWp, 220 V monofásico

21 600 Wh		

648 kWh

SISMA-5000		

Potência média 5 kWp, 220 V monofásico

24 000 Wh		

720 KWh

SISMA-6000		

Potência média 6 kWp, 220 V monofásico

28 800 Wh		

864 kWh

SISMA-7000		

Potência média 7 kWp, 220 V monofásico

33 600 Wh		

1008 kWh

SISMA-8000		

Potência média 8 kWp, 220 V monofásico

38 400 Wh		

1152 kWh

SISMA-9000		

Potência média 9 kWp, 220V monofásico 		

43 200 Wh		

1296 kWh

SISMA-10000		

Potência média 10 kWp, 220V monofásico

48 000 Wh		

1440 kWh

SISMA-T6000		

Potência alta 6 kWp, 400 V trifásico 		

28 800 Wh		

864 kWh

SISMA-T7000		

Potência alta 7 kWp, 400 V trifásico 		

33 600 Wh		

1008 kWh

SISMA-T8000		

Potência alta 8 kWp, 400 V trifásico 		

38 400 Wh		

1152 kWh

SISMA-T9000		

Potência alta 9 kWp, 400 V trifásico 		

43 200 Wh		

1296 kWh

SISMA-T10000		

Potência alta 10 kWp, 400 V trifásico 		

48 000 Wh		

1440 kWh

SISMA-T11000		

Potência alta 11 kWp, 400 V trifásico

52 800 Wh		

1584 kWh

SISMA-T12000		

Potência alta 12 kWp, 400 V trifásico 		

57 600 Wh		

1728 kWh

SISMA-T15000		

Potência alta 15 kWp, 400 V trifásico 		

72 000 Wh		

2160 kWh

SISMA-T17000		

Potência alta 17 kWp, 400 V trifásico		

81 600 Wh		

2448 kWh

SISMA-T20000		

Potência alta 20 kWp, 400 V trifásico		

96 000 Wh		

2880 kWh

SISMA-T25000		

Potência alta 25 kWp, 400 V trifásico

120 000 Wh		

3600 kWh

Os equipamentos que compõem os kits são dimensionados em função das condições abaixo:
Radiação disponível de 4,75 kWh/m² (zona centro da península).
Módulos fotovoltaicos com orientação (0º sul) e inclinação (25º-35º) excelentes.
O rendimento dos equipamentos e a produção energética anual esperada estão dependentes da adaptação de cada kit ao perfil do consumidor estabelecido.
*Para cumprir a norma dos países que não permitem verter o excedente de energia na rede, dispomos da zero box (caixa zero), um componente especialmente concebido para impedir excedentes na rede.
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Modelo

Descrição do sistema sistema		

Prod. por dia

SISMA-H1000 Potência básica 1 kWp, 220 V monofásico		
SISMA-H1500 Potência básica 1,5 kWp, 220 V monofásico
SISMA-H2000 Potência média 2 kWp, 220 V monofásico
SISMA-H2500 Potência média 2,5 kWp, 220 V monofásico
SISMA-H3000 Potência média 3 kWp, 220 V monofásico
SISMA-H3500 Potência média 3,5 kWp, 220 V monofásico
SISMA-H4000 Potência média 4 kWp, 220 V monofásico
SISMA-H5000 Potência média 5 kWp, 220 V monofásico
SISMA-H6000 Potência média 6 kWp, 220 V monofásico		
SISMA-HT7000 Potência alta 7 kWp, 400 V trifásico 		
SISMA-HT8000 Potência alta 8 kWp, 400 V trifásico 		
SISMA-HT9000 Potência alta 9 kWp, 400 V trifásico 		
SISMA-HT10000 Potência alta 10 kWp, 400 V trifásico		
SISMA-HT11000 Potência alta 11 kWp, 400 V trifásico		
SISMA-HT12000 Potência alta 12 kWp, 400 V trifásico		
SISMA-HT15000 Potência alta 15 kWp, 400 V trifásico		
SISMA-HT17000 Potência alta 17 kWp, 400 V trifásico		
SISMA-HT20000 Potência alta 20 kWp, 400 V trifásico		

4800 Wh
7200 Wh
9600 Wh
12 000 Wh
14 400 Wh
16 800 Wh
19 200 Wh
24 000 Wh
28 800 Wh
33 600 Wh
38 400 Wh
43 200 Wh
48 000 Wh
52 800 Wh
57 600 Wh
72.000 Wh
81.600 Wh
96 000 Wh

Prod. por mês
144 KWh
216 KWh
288 kWh
360 kWh
432 kWh
504 kWh
576 kWh
720 kWh
864 kWh
1008 kWh
1152 kWh
1296 kWh
1440 kWh
1584 kWh
1728 kWh
2160 kWh
2448 kWh
2880 kWh

Baterias
5040 VAH
5040 VAH
5040 VAH
7200 VAH
10 080 VAH
10 080 VAH
14 400 VAH
14 400 VAH
20 160 VAH
20 160 VAH
28 800 VAH
28 800 VAH
30 240 VAH
30 240 VAH
43 200 VAH
43 200 VAH
45 360 VAH
64 600 VAH

Modelos SI-H250 a SI-HST15000
Modelo
SI-H250		
SI-H500		
SI-H500A
SI-H750		
SI-H1000
SI-H1000A
SI-H1500
SI-H2000
SI-H2000A
SI-H3000
SI-H4000
SI-H4000A
SI-H5000
SI-HST6000
SI-HST9000
SI-HST12000
SI-HST15000

Descrição do sistema sistema		

Prod. por dia

Potência básica 0,25 kWp, 220 V monofásico
Potência básica 0,5 kWp, 220 V monofásico
Potência básica 0,5 kWp, 220 V monofásico
Potência básica 0,75 kWp, 220 V monofásico
Potência básica 1 kWp, 220 V monofásico		
Potência básica 1 kWp, 220 V monofásico		
Potência básica 1,5 kWp, 220 V monofásico
Potência média 2 kWp, 220 V monofásico
Potência média 2 kWp, 220 V monofásico
Potência média 3 kWp, 220 V monofásico
Potencia média 4 kWp, 220V monofásico 		
Potencia média 4 kWp, 220V monofásico 		
Potência média 5 kWp, 220 V monofásico
Potência média 6 kWp, 220 V trifásico		
Potência média 9 kWp, 220 V trifásico 		
Potência alta 12 kWp, 220 V trifásico		
Potência alta 15 kWp, 220 V trifásico		
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1200 Wh
2400 Wh
2400 Wh
3600 Wh
4800 Wh
4800 Wh
7200 Wh
9600 Wh
9600 Wh
14 400 Wh
19 200 Wh
19 200 Wh
24 000 Wh
28 800 Wh
43 200 Wh
57 600 Wh
72 000 Wh

Prod. por mês
36 kWh
72 kWh
72 kWh
108 kWh
144 KWh
144 KWh
216 KWh
288 kWh
288 kWh
432 kWh
576 kWh
576 kWh
720 KWh
864 kWh
1296 kWh
1728 kWh
2160 kWh

Baterias
1260 VAH
1260 VAH
2520 VAH
2520 VAH
2520 VAH
3600 VAH
5040 VAH
5040 VAH
7200 VAH
10 080 VAH
10.080 VAH
14.400 VAH
14 400 VAH
20 160 VAH
28 800 VAH
43 200 VAH
43 200 VAH

SERVIÇOS

SISTEMA MODULAR

Sistema modular de kits
Os kits podem ser instalados como sistema modular para cumprir a necessidade de consumo consoante o
espaço e os requisitos do consumidor. Pode solicitar outros serviços adicionais à SITECNO, como conceção,
engenharia e instalação de projetos.
Os kits de energia solar foram concebidos por especialistas da SITECNO em colaboração com a SMA para
satisfazer as necessidades de consumo das instalações abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Escolas
Hospitais
Hotéis
Restaurantes
Balneários
Quintas
Ginásios
Postos de gasolina

•
•
•
•
•
•
•
•

Estações de veículos elétricos
Parques de estacionamento
Jardins
Centros comerciais
Edifícios residenciais
Lares de idosos
Mercados
Edifícios de administração

Oferecemos o serviço de alargamento da sua instalação ou mudança de lugar do sistema instalado.
Para as peças de substituição, pode contactar diretamente a SITECNO ou a nossa rede de distribuidores.

Cursos para instaladores
Por vezes, oferecemos cursos de formação para instalação dos kits e cursos gerais para instalação de projetos
de energia solar.

Manutenção
A SITECNO oferece manutenção completa e ótima dos seus kits instalados para maximizar a produção. Desta
forma, conseguimos aumentar a vida útil das instalações de kits de energia solar (Contrato de manutenção
opcional).

Serviço de monitorização
Todos os nossos inversores dispõem de monitorização e poderá ficar tranquilo quanto ao funcionamento correto do seu kit sem ter de deslocar-se para efetuar uma inspeção. Além disso, dispomos de diversos serviços
de monitorização.

Garantia do sistema:
Módulos fotovoltaicos:				
Estrutura metálica para módulos: 			
Inversores: 						
Baterias:						

Serviços adicionais

25 anos
25 anos
5 anos, extensível até 20 anos
1 ano (10 anos de vida útil)

Kits de energia solar especiais
Oferecemos kits de energia solar especiais para associações, fundações, ONGs, instituições privadas e públicas. Os projetos e a sua conceção estarão de acordo com as necessidades do cliente.

Assistência telefónica

Qualidade dos componentes:
Todos os componentes são fabricados na União Europeia.
O kit é composto por componentes de alta qualidade com certificação CE.
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Tel.: +34 938 482 544
service@sitecnosolar.com
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KITS DE ENERGIA SOLAR

Um projeto desenvolvido pela SITECNO com a colaboração da SMA

info@sitecnosolar.com
www.sitecnosolar.com
Tel.: +34 938 482 544

Distribuídor autorizado:
SITECNO S.A.
C/ Can balmes 1, Zona industrial,
Santa. Mª. de Palautordera,
08460 Barcelona, Espanha

