
Sistema	  de	  microgeração	  de	  energia	  solar...	  

uma	  economia	  incrível...	  

uma	  bem-‐vinda	  ajuda	  ao	  meio-‐ambiente...	  

a	  visão	  de	  um	  futuro	  sustentável...	  



Funcionamento	  do	  sistema	  de	  microgeração	  fotovoltaica	  on-‐grid	  	  

Painéis	  de	  produção	  de	  
energia	  fotovoltaica.	  

Inversor	  CC/AC	  

Os	  equipamentos	  eletroeletrônicos	  
são	  abastecidos	  normalmente	  	  

Relógio	  bidirecional	  

Rede	  pública	  da	  
concessionária	  (Elektro)	  

Não	  requer	  nenhuma	  operação	  do	  usuário...	  é	  só	  deixar	  o	  sol	  trabalhar...	  	  



Trabalhamos	  com	  as	  maiores	  marcas	  do	  mercado:	  

Os	  painéis	  solares...	  

Captam	  os	  raios	  do	  sol	  e	  os	  transformam	  em	  energia	  
elétrica	  (corrente	  conOnua)	  

Têm	  um	  vida	  úQl	  de	  40	  anos	  ou	  mais...	  

São	  garanQdos	  pelo	  fabricante	  de	  manter	  80%	  de	  
eficiência	  por	  25	  anos.	  

Requerem	  muito	  pouco	  manutenção...	  somente	  devem	  ser	  lavados	  com	  produto	  de	  
limpeza	  usados	  para	  limpar	  vidros...	  a	  frequência	  depende	  de	  local	  de	  instalação...	  	  



O	  sistema	  de	  fixação...	  

O	  sistema	  de	  fixação	  é	  escolhido	  em	  função	  do	  Qpo	  de	  telhado	  ou	  área	  onde	  será	  
instalado.	  	  

Como	  raciocinamos	  em	  instalações	  que	  durarão	  30,	  40	  anos	  ou	  até	  mais,	  
trabalhamos	  exclusivamente	  com	  estrutura	  em	  alumínio.	  Essas	  estruturas	  
costumam	  ser	  mais	  caras	  que	  as	  de	  aço	  galvanizado,	  mas	  têm	  uma	  vida	  úQl	  bem	  
mais	  longa...	  

Usamos	  sempre	  o	  Qpo	  de	  fixação	  
adequada	  ao	  uso	  com	  painéis	  solares	  
para	  manter	  nossa	  excelência	  em	  
instalação.	  



Trabalhamos	  com	  as	  maiores	  marcas	  do	  mercado:	  

O	  inversor...	  
Recebe	  a	  energia	  em	  corrente	  conOnua	  produzida	  
pelos	  painéis	  solares	  e	  a	  transforma	  em	  corrente	  
alternada	  compaOvel	  com	  o	  uso	  convencional.	  

Sincroniza	  a	  corrente	  alternada	  produzida	  com	  a	  
corrente	  da	  concessionaria	  de	  maneira	  a	  ter	  uma	  
interconexão	  normalizada	  com	  a	  rede	  pública	  (por	  
isso,	  somente	  inversores	  cerQficados	  serão	  aceitos	  
pela	  concessionária.	  	  	  

Os	  inversores	  têm	  uma	  garanQa	  de	  5	  anos	  e	  não	  
requerem	  nenhuma	  manutenção.	  



O	  projeto...	  
Tratando-‐se	  de	  invesQmento	  importante	  em	  uma	  instalação	  com	  longa	  vida	  úQl	  é	  de	  
suma	  importância	  que	  o	  sistema	  esteja	  projetado	  respeitando	  a	  as	  normas	  e	  as	  regras	  
da	  arte...	  

Dimensionamento	  para	  opQmização	  dos	  créditos...	  poucos	  créditos	  
prejudicam	  a	  economia	  desejada...	  muitos	  créditos	  é	  sinal	  de	  um	  
desperdício	  de	  parte	  do	  invesQmento	  que	  poderia	  ter	  sido	  menor...	  	  

O	  projeto	  deverá	  ser	  aceito	  pela	  concessionária	  antes	  a	  interligação	  
com	  a	  rede	  pública...	  deverá	  respeitar	  rigorosamente	  as	  instruções	  
normaQvas...	  

Zelamos	  sempre	  pela	  proteção	  do	  seu	  invesQmento...	  não	  
poupamos	  custos	  com	  qualidade	  dos	  materiais	  uQlizados	  em	  com	  a	  
quanQdade	  de	  circuitos	  de	  proteção	  do	  inversor...	  Incluso	  com	  uso	  
de	  “string	  box”	  



O	  sistema	  de	  créditos	  da	  resolução	  687/2015	  da	  Aneel...	  

A	  microgeração	  de	  energia	  solar	  não	  seria	  economicamente	  
viável	  sem	  a	  compensação	  de	  créditos!	  

A	  energia	  produzida	  em	  excesso	  pelo	  sistema	  é	  re-‐injetada	  na	  
rede	  da	  concessionária	  de	  energia	  elétrica...	  neste	  caso	  Elektro.	  	  

Elektro	  contabiliza	  os	  créditos	  acumulados:	  1	  kWh	  re-‐injetado	  =	  1	  kWh	  de	  crédito	  

Esses	  créditos	  têm	  validade	  de	  60	  meses	  e	  servem	  para	  pagar	  a	  conta	  de	  energia	  
quando	  a	  produção	  do	  seu	  sistema	  é	  deficitária:	  a	  noite	  e	  durante	  dias	  muito	  
nublados...	  	  

ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GERAÇÃO DE ELETRICIDADE SOLAR.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.              

Proposta/Orçamento: R0 99%
Data:

Nome: 

Endereço: R. Narciso Franzini, 11 - Jardim Anhanguera
Telefone: 

E-mail:

Prezado(a)  CLAUDE PAISSE (SOLARARAS),

1  –  Sistema  On–grid  (Conectado  à  rede  de  Distribuição  de  Energia).  

2  –  Dimensionamento  do  Sistema  Solar  Fotovoltaico.

Sistema Solar Fotovoltaico:

Módulos Fotovoltaicos Área de Instalação Ideal:

Quantidade de Módulos: Peso Aprox. Módulo/Estrutura:

Potência do Módulo: Peso Aproximado do Arranjo:

Peso por m²:

Inversor: Local de Instalação:

Quantidade: 11 Inclinação do Telhado: 20°
Potência: 0 Orientação Cardinal: 0° Norte

Telhado

28 Kg

ABB/Fronius
14 Kg/m²

PROPOSTA COMERCIAL DE VENDA E SERVIÇOS

                        Atendendo à solicitação de V.Sas., é com prazer que submetemos a sua apreciação nossa proposta comercial para o fornecimento de equipamentos 
e serviços conforme solicitado com estimativa de custo para o projeto, fornecimento de equipamentos e instalação para o Sistema Fotovoltaico Residencial 
Conectado à Rede. A proposta definitiva, será apresentada após visita técnica obrigatoria. 

                        Nesta solução, o sistema funcionará conectado à Rede de Distribuição de Energia, não sendo necessário o uso de baterias para autonomia. Nos 
horários em que o consumo de energia elétrica for maior que o gerado pelo Sistema Fotovoltaico, a residência consumirá energia da Rede. Quando o consumo for 
menor que a energia gerada pelo sistema, o consumo será suprido pelo sistema solar, e o excedente será fornecido para a Rede. Esse excedente poderá ser 
utilizado no período noturno, dias sem sol e, se mesmo assim houver excedentes ao final do mês, a quantidade de energia elétrica será contabilizada pela 
distribuidora e o consumidor receberá créditos de energia em sua conta, que poderão ser utilizados em até 60 meses, ou em outros imóveis de sua propriedade, 
conforme a resolução 482/2012 e 687/2015 da ANEEL, explanada na imagem a seguir.

                        O sistema a seguir foi dimensionado de acordo com dados fornecidos à CSE Solar Energy, levando-se  em consideração o perfil energético de 
consumo.

426,40 KWP

Canadian/Yingli
1640 Unidades
260 WP

3280 m²

45920 Kg

Araras - SP, 13600-250

21/03/2016
 CLAUDE PAISSE (SOLARARAS)

(019) 9 9786 3428
contato@solararas.com.br

AAA

12 Unidade(s)
426,40 KW

CSE Energia Solar Fotovoltaica - - Eng. Carlos E Locatelli
(19) 99236-2335 ou (19) 3324-5079 - - carlos@csesolarenergy.com.br

http://www.csesolarenergy.com.br - - http://www.facebook.com/CSEnergiaSolar
Campinas - SP    

Pode	  usar	  o	  excedente	  de	  créditos	  para	  pagar	  a	  
conta	  de	  energia	  de	  um	  outro	  imóvel	  escolhido	  por	  
você	  no	  projeto	  fotovoltaico!	  
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!!!!!!!!-
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créditos-que-você-gera-com-
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Ao-raiar,-o-Sol-começa-a-
gerar-energia-elétrica-no-
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Ao-pôr-do-Sol,-a-geração-
do-sistema-pausa-até-
amanhã...-
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No	  caso	  de	  grandes	  instalações,	  preconizamos	  instalações	  independentes	  e	  interligadas,	  
aproveitando	  vários	  telhados,	  terrenos	  ou	  até	  cobertura	  de	  estacionamento	  do	  local…	  

Google Maps

Imagens ©2016 CNES / Astrium,DigitalGlobe,Dados do mapa ©2016 Google 100 m

Google Maps https://www.google.com.br/maps/@-22.3759314,-47.3694608...
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Obrigado	  pela	  atenção!!	  

Claude	  Païssé	  
	  

Contato	  
	  

Celular:	  9	  9786	  3428	  
E-‐mail:	  contato@solararas.com.br	  

www.solararas.com.br	  


