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PROPOSTA Nº 2386G|2021 

Prezado Wilmar a Ralisse. 

Sua escolha pela energia solar fotovoltaica irá trazer grandes benefícios!!!      

A ENERGYSEG ENGENHARIA ELETRICA é uma empresa dedicada a eficiência energética que projeta, instala e faz 

manutenções em sistema fotovoltaicos e aquecimento de água. Nós iremos te proporcionar o melhor caminho para uma 

geração de energia própria e limpa.  

Trabalhamos com as melhores e mais conceituadas marcas do segmento que afirmam nossa credibilidade e asseguram sua 

escolha. 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

PROJETO: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
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INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE GERAÇÃO PROPOSTO                 

Potência do sistema: 5,46 kWp                                                                                                                                                  

Quantidade de microinversores: 3                                                                                                                                         

Potência total de microinversor: 4,5 kW 

Quantidade de placas: 12 

Potência das placas: 455 W                                                                                        

Energia média gerada pelo sistema: 627 kWh/mês     (Powered by Solergo)                                                       

Energia gerada pelo sistema anual: 7.529 kWh/ano                                                                                               

Área necessária para instalação: 26 m²                

Peso total das placas: 300 kg                                                                                                   

Tipo de ligação: Bifásico 220 V                                            

 

INVESTIMENTO PROPOSTO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Valor total do investimento com 12 anos de garantia no MICROINVERSOR a saber; 

 

 
 

 

Equipamento: R$ 18.472,02 à vista. 

Projeto|Homologação|Instalação: R$ 6.649,93 em 2x R$ 3.324,96 (1ª parcela do valor no início da 

instalação e o restante após 30 dias do primeiro pagamento). 

 

Opções de Financiamento: Equipamento + Instalação  

✓ 36x de R$ 963,36 

✓ 48x de R$ 760,56 

✓ 60x de R$ 658,18 
 
Verifique se o financiamento está próximo ao valor da sua conta de energia!!!! 

 
     

SOBRE O MICROINVERSOR 

 

 

 

 

❖ Segurança. Opera com voltagem normatizada, isto é, a saída de cada painel já convertida em 110/220V; 

❖ Não trabalha com alta tensão de corrente contínua; 

❖ Toda conversão CC/CA é realizada no telhado; 

❖ Garantias superiores ao inversor strings convencional; 

❖ Durabilidade do microinversor acima de 25 anos e sem substituição do equipamento;  

❖ APP completo com monitoramento módulo por módulo – Android e IOS; 

❖ Não interfere no layout interno da residência; 

❖ Baixo desempenho de um modulo não impacta nos demais módulos; 

❖ Instalações de múltiplas orientações e diferentes facetas do telhado;  

❖ Strings com tamanhos variáveis;  

❖ Detecta problemas remotamente;  

❖ Suporta atualização e evolução dos módulos. 

❖ Manutenções mais simples e com custos mais baixos 

MICROINVERSOR: é o principal equipamento do sistema fotovoltaico pois ele é o responsável por 

receber toda energia dos módulos e fazer a conversão desta energia para corrente alternada, 

monitorar todo o sistema módulos por módulos. Mais seguros e eficientes. Garantia: 12 anos. 

R$ 25.121,95 
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INVERSOR X MICROINVERSOR 

 

 

 

RESUMO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTEMPLADOS NESTE PROJETO 

✓ Projeto e dimensionamento 

✓ Instalação integral do sistema solar fotovoltaico 

✓ Cabos e fios elétricos 

✓ Quadro de distribuição e proteção 

✓ Sistema de monitoramento de geração via web e APP 

✓ Solicitação e homologação do sistema na concessionária de energia 

✓ 01 (uma) Manutenção/inspeção/limpeza dos módulos nos primeiros 06 meses 

✓ Seguro de instalação e montagem de todo sistema fotovoltaico 

✓ Entrega dos equipamentos no local de instalação 

✓ Frete incluso 

 

 

 

 

GARANTIA DOS PRODUTOS 

PAINEL FOTOVOLTAICO: garantia total de 10 anos contra defeitos de fabricação e garantia de 25 anos de saída de 

potência linear de 80%.                                         

MICROINVERSOR: garantia padrão de 12 ANOS contra defeitos anos ou garantias estendidas 25 anos                                                                                                                                                                      

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO: garantia total de 12 anos contra defeitos de fabricação      

CABOS:  garantia total de 03 anos de garantia de fabricação              

CONECTORES:  garantia total de 03 anos contra defeitos de fabricação                       

PROTEÇÕES: disjuntores e DPS 03 anos contra defeito de fabricação                       

SERVIÇO: 05 anos 
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1 

** Considerando um motor 1.5 a 2.0 rodando 1.000km/mês 

RETORNO DOINVESTIMENTO  

 

ENERGIA LIMPA 

 Novos hábitos, garantem um futuro melhor 
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ETAPAS DO PROJETO   
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BENEFÍCIO DO SISTEMA 

❖ Geração própria de energia  

❖ Garantia de 25 anos de geração 

❖ Economia de até 95% da sua fatura de energia 

❖ Retorno garantido do investimento em curto prazo 

❖ Valorização do imóvel em até 20% 

❖ Energia limpa e inesgotável 

❖ Não participa dos aumentos da energia e bandeiras tarifarias, em torno de 15% 

 

 

 

 

 

COMO FUNCIONA O SISTEMA FOTOVOLTAICO? 
 

1. CAPTAÇÃO: PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 
Os painéis são corretamente direcionados para absorver o máximo de radiação solar durante o dia.  A 
radiação solar é transformada em energia elétrica. 

 
2. CONVERSÃO: MICROINVERSOR 
É o equipamento que recebe a energia elétrica CC (corrente contínua) dos painéis e converte para AC 
(corrente alternada) que é a tensão utilizada nas residências. Sua instalação é simples e externa (sob o 
telhado) que traz segurança e não interfere no layout interno da residência. Ele também controla 
automaticamente todo o funcionamento do sistema gerador e informa através de APP. 

 
3. CONSUMO 
A energia gerada é utilizada na unidade consumidora instantaneamente.  Caso não haja geração no 
momento, automaticamente utiliza-se a energia da concessionária. O excedente de geração, aquela que 
não foi consumida, será injetado na rede e poderá ser utilizado num prazo de 60 meses ou utilizado por 
outra unidade desde que seja do mesmo CPF/CNPJ e mesma concessionária. 

 
4. SEGURANÇA 
Com a tecnologia moderna dos micros inversores somente é necessária a instalação de disjuntores e DPS 
para proteção CA (corrente alternada).  
 

 
 

  
  

 

NÃO ESTÃO COBERTOS NESTA PROPOSTA 

o Eventuais custos necessários com obras civis 
o Eventuais custos com adequações estruturais 
o Eventuais custos com adequações elétricas da rede da concessionária 
o Qualquer outro item não expresso nessa proposta 
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA     07 dias  

 

 

São Paulo, 24 de maio de 2021. 

 

___________________________________       ______________________________ 

ENERGYSEG ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.                              Wilmar a Ralisse 

 

 
 
 
 

NOSSOS FORNECECDORES 
 
 

 

 

 

 

 

Faça como nós, respeite o meio-ambiente. 
Orientamos a imprimir somente se for necessário. 

 


