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PROPOSTA Nº 2201 | 2021 

Prezado, Wilson. 

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

A ENERGYSEG SOLAR irá 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. 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROINVERSOR - 15 Anos de garantia 

       PROJETO: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
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INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE GERAÇÃO PROPOSTO                 

Potência do sistema: 3,21 kWp                                                                                                                                                  

Quantidade de microinversores: 2                                                                                                                                        

Potência total de microinversor: 3 kW 

Quantidade de placas: 6 

Potência das placas: 535 W                                                                                        

Energia média gerada pelo sistema: 365 kWh/mês                                                                         

Energia gerada pelo sistema anual: 4.382 kWh/ano                                                                                               

Área necessária para instalação: 15 m²                

Peso total das placas: 171 kg                                                                                                   

Tipo de ligação: Bifásico 220 V                                            

 

INVESTIMENTO PROPOSTO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Valor total do investimento com 15 anos de garantia no MICROINVERSOR: R$ 20.040,28 

Equipamento: R$ 14.844,65 à vista. 

Mão de Obra: R$ 5.195,63 em 2x R$ 2.597,81; 1ª parcela no início da instalação e após 30 dias 

 

Opções de Financiamento: Equipamento + Instalação  

✓ 36x de R$ 742,29 

✓ 48x de R$ 608,46 

✓ 60x de R$ 527,18 
 

 Custos de manutenção anual do sistema já inclusos no investimento total. 
INCLUSO: 01 (uma) Manutenção/inspeção/limpeza dos módulos nos primeiros 6 meses 
 
 
 

            
 

 

RESUMO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTEMPLADOS NESTE PROJETO 

✓ Projeto e dimensionamento 

✓ Instalação do painel fotovoltaico 

✓ Cabos e fios elétricos 

✓ Quadro de distribuição e proteção 

✓ Sistema de monitoramento de geração via web 

✓ Projeto elétrico 

✓ Solicitação e homologação do sistema na concessionária de energia 

✓ Sistema de aterramento 

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

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO X RETORNO DO INVESTIMENTO (PAYBACK)   

 

ENERGIA LIMPA 

 Novos hábitos, garantem um futuro melhor 
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1,1 Toneladas de CO2 não emitidas por mês 

Árvores salvas por ano 

**Carros fora de circulação por ano 

 

Toneladas de petróleo não extraídas 

por 25 anos   2,8 

PAYBACK 
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SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO 

O sistema fotovoltaico é uma tecnologia que permite a geração de energia elétrica através dos módulos 

que instalados, captam a radiação e luz proveniente do sol e converte em energia elétrica que podem ser 

utilizadas para alimentar uma residência, um comércio e até mesmo uma indústria. Desde 2012 de acordo 

com a Resolução da ANEEL nº 482/2012, todo cidadão brasileiro pode ter em seu estabelecimento o 

sistema de energia solar próprio para abater em sua conta de energia com créditos, em alguns casos a 

redução pode chegar a 95% da sua fatura de energia.  

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, em torno de 15% 

 
COMO FUNCIONA 

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. 

 
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).  
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  BENEFÍCIOS DO MICROINVERSOR 

❖ Segurança. Opera com voltagem normatizadas, 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 

GARANTIA DOS PRODUTOS 

PAINEL FOTOVOLTAICO: garantia total de 12 anos contra defeitos de fabricação e garantia de 25 anos de saída de 

potência linear de 80%                                         

MICROINVERSOR: garantia padrão de 15 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: 02 anos 

ETAPAS DO PROJETO 

1. VISITA TÉCNICA  
É realizada no local da instalação para a coleta de todas as informações necessárias, anotações e medições. 
 
2. DIMENSIONAMENTO 
Com dados coletados na visita técnica e na própria fatura de energia, será definido o sistema ideal para o 
atendimento da demanda de consumo. Nessa fase, será estabelecida a projeção de implantação das áreas 
disponíveis.  
 
3. ENGENHARIA ESPECIALIZADA  
Nosso departamento de Engenharia inicia os trabalhos, visando a futura homologação. É realizada a entrada da 
documentação junto a concessionária de energia elétrica. 
 
4. EXECUÇÃO  
O serviço de execução segue um rigoroso padrão de qualidade, segurança e normas técnicas, conforme determina 
a resolução 482/2012 da ANEEL. Também são observadas as normas NR10 e NR35 não mão de obra de instalação. 
     
5. HOMOLOGAÇÃO  
A norma da ANEEL estabelece que concessionário tem um prazo de 34 dias para fazer troca do medidor comum 
pelo medidor bidirecional.  
 
6. MONITORAMENTO 
Você monitora pela plataforma online todas as instalações periodicamente, garantido o pleno funcionamento dos 
sistemas entregues sem nenhum custo adicional para clientes. 
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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 

 

 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA     07 dias  

 

 

São Paulo, 16 de março de 2021. 

 

___________________________________       ______________________________ 

ENERGYSEG ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.                                          Wilson 

 
 
 
 

NOSSOS FORNECECDORES 
 
 

 

 

 

 

 


