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1 - Informações Preliminares

Cliente: Luciene Ribeiro Dias Cidade/Estado: Recife - PE

Instalação: Azimute: 0º Localiz. Geográfica: 8,0163353 SUL | 34,9571031 OESTE
HSP (Horas Sol a pico): 5,58 Cons. mensal médio: 970 Kwh

Tipo: ON GRID (MONOF) Tipo de Instalação: CERÂMICA COLONIAL

2 - Localização Informada
AV. LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO, 770 - SÍTIO DOS PINTOS, RECIFE - PE, 52171-130

3 - Dados Técnicos

965 kWh/mês 7,2 Kwp 20 360 W 42,24832 m²
Geração 
Prevista

Potência
do Gerador

Qtd de 
Placas

Potência 
(placas)

Área para
Instalação

4 - Economia mês a mês

5.1 - Módulos solares

Painés com alta eficiência de converção energética, utiliza acabamento vitrílico anti-reflexivo o que aumenta a absorção de radição e luz e 
o torna mais fácil de ser limpo. Ótima performance, mesmo em dias nublados. Suporta carga de ventos de até 2.400pa. Certicado Tuv 
contra nuvem salina e corrosão à base de amônia. Fundada em 2009 a DH Solar possui capacitade produtiva de 400Mw/ano e ocupa uma 
planta fabril de 18.000m² em HeFei City, China.
Garantias
 10 anos contra deifeitos de fabricação (a base de troca), com o fornecedor local (Brasil)
 25 anos com mais de 80% da potência original                       

5.2 - Inversores

A Solis é uma das maiores e mais antigas especialistas em inversores de cadeia global. Sua sede central é na China, sua fábrica está em 
uma das maiores instalações de fabricação deequipamentos de energia ronavável da Ásia. Está presente em mais de 80 países. A Solis 
desenvolve, fabrica e monta todos os componentes de seus inversores, o que lhe permite ter um melhor controle de qualidade. Com uma 
produção de 3GW anual, foi nomeada por 3 anos consecutivos como uma das melhores marcas de inversores por distintos órgãos da 
União Europeia.
Garantia
05 anos, direto com o distribuidor, a base de troca.
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5.3 - Material Complementar

ITEM QTDE
CABO 4MM 60
CLIP ATERRAMENTO PAINEL 20
CLIP ATERRAMENTO PERFIL 10
CONECTOR MC4 4
CONECTOR ANEL 10
CONECTOR FACA 10
CX PASSAG ELETROD 5
ANILHAS ATERRAMENTO 3
CAIXA ATERRAMENTO 3
HASTE ATERRAMENTO 3
ELETRODUTO PVC 1.1/2" 3M 9
BENGALA ELETRODUTO PVC 1.1/2" 1

5.4 - Seguro e coberturas
É melhor estar seguro! Nossas instalações contam com cobertura e seguro contra imprevistos durante todo o processo. Não tenha dor de 
cabeça, fique tranquilo e deixe todo o trabalho conosco. *

Incêndio Danos causados 
por vazamento Eventos Naturais Danos nos 

equipamentos

Danos contra 
terceiros

Reembolso
Despesa Fixa

* Condições exclusivas para contratação com o sistema SOLFACIL de financiamento. Consulte-nos sobre as condições para obter esses benefícios a 
parte,  caso não utilize financiamento SOLFACIL.

6 - Monitoramento Remoto
O sistema fotovoltaico pode dispor de monitoramento de suas principais funções e performance, seja de modo local ou remoto e até 
mesmo com uso de aplicativos para celular com apps compatíveis com sistemas Android e IOS. Com este sistema é possível monitorar 
em tempo real a geração, economia de energia elétrica, avaliar a sustentabilidade do seu sistema e diagnosticar falhas no processo de 
geração e atuar de forma rápida a minimizar perdas com desvios na geração de energia. 

* Foto meramente ilustrativa, cada fornecedor de inversor oferece seu próprio software de monitoramento remoto
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7 - Homologação e Registro

A homologação junto à concessionária de energia bem como o registro do projeto junto ao Conselho Regional e recolhimento das RT´s 
(Docuementos de Responsabilidade Técnica) pertinentes serão realizados após a aprovação do projeto definitivo.
Os serviços abaixo descritos compõem a Mão de Obra cobrada pela Msolar para realizar os levantamentos necessários para o projeto e   
seu acompanhamento junto a distribuidora de energia

1. Emissão de laudo técnico de funcionamento/RTI-NR-10, relatório técnico de inspeção com RT
2. Dimensionamento do sistema fotovoltaico em sua configuração ótima na melhor configuração viável para instalação no cliente
3. Elaboração do Projeto elétrico/ fotovoltaico (diagrama unifilar) com a elaboração de relação de material completa para a rede DC, rede e 
de proteção e 0m de rede AC
4. Preparação de documentação e recolhimento de taxas e RT´s junto ao CREA (ou CFT, quando aplicável) para aprovação do projeto 
junto a distribuidora
5. Solicitação de acesso junto a distribuidora de energia
6. Acompanhamento de vistoria da distribuidora de energia no local da obra
7. Recebimento do parecer de acesso da distribuidora de energia
8. Movimentação de documentação (obtenção de protocolos, acompanhamentos, etc),
9. Comissionamento e acompanhamento da vistoria final da distribuidora de energia com emissão de relatório técnico de inspeção.

8 - Forma de Pagamento

R$ 30.220,45 37,7 2,65% R$ 800,78 R$ 4.197,29

Custo Total ¹ Payback (meses) Retorno 
Invest. (a.m) ²

Geração Média
(mensal) ³ Valor / kWp

CAP. PRÓPRIO
Kit de Geração Solar (com frete)
Valor: 17.615,51 Validade: plataf. 23/06

Serviço 
(Projeto, Material Complementar, Instalação e tratativa com a concessionária de energia até a conexão com a 
rede)
Valor: R$ 12.604,94

1

30% De entrada em 05 dias úteis após assinatura do contrato.
30% Em 05 dias úteis após aprovação do projeto pela concessionária de energia elétrica.
30% Em 05 dias úteis após montagem dos paineis, inversores, equipamentos de proteção e aterramento.
10% Em 05 dias úteis após acionamento do gerador e interligação com a rede da concessonária de energia elétrica.
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Simulação de Financiamento

9 - Observações

1 Retorno de investimento médio mensal, considerando o valor da energia gerada em relação ao valor total investido
2 Simulação considerando o valor médio do kWh produzido por R$ 0,83, sem considerar o proválvel aumento desta tarifa, que 

melhoria o retorno do investimento.
2 Simulação realizada com dados do cliente, sujeita a Análise de Crédito
3 Valor de material orçado direto com nossos distribuidores. Valores válidos enquanto durar o estoque.
4 O objetivo desta Simulação preliminar é apresentar uma estimativa sobre quantitativos, valores e condições para venda, 

instalação e intermediação junto a concessionária de energia e o CREA (ou CFT, quando aplicável) para um sistema 
fotovoltaico.

5 Dimensionamento realizado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
6 Com base na elaboração do projeto, o orçamento final será emitido e irá compor o contrato a ser firmado.
7 Projeto e instalação em conformidade com a ABNT (Assossiação Brasileira de Normas Técnicas)
8 Esta simulação não considera os sombreamentos sobre o sistema, de qualquer natureza, que podem provocar redução 

significativa na potência gerada pelo sistema fotovotáico.
9 Toda adequação civil necessária para instalação é de responsabilidade do cliente.

10 String Box e estrutura (suportes) com 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.
11 Garantias e assistencia técnica diretamente com fabricante (No Brasil)


